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CADASTRO COMPRADOR 
 

 

O cadastro é a forma como o Banco do Brasil conhece seus clientes. Quanto maior a riqueza 
de informações, melhor se torna a avaliação, maiores são as chances de aprovação da análise 
de crédito e menor o risco de inadimplemento futuro.  
 
Ele é responsável por dados importantes para o processo de crédito imobiliário no Banco do 
Brasil, visando sua simplificação e ajuda na coleta de documentos e dados. 
 
Nesse tópico veremos quais são os documentos necessários para confecção do cadastro e 
como tratar cada um deles antes da impostação dos dados e documentos digitalizados no 
portal. Dados simples, mesmo não obrigatórios, devem ser preenchidos, como nome de 
tratamento, forma de tratamento, telefone comercial, e-mail, formação acadêmica, pois 
enriquecem a visão que temos do cliente. 
 

 

 Todas as autorizações do(s) comprador(es) que são necessárias para análise do 
processo estão incluídas no Formulário “Proposta de Financiamento Imobiliário” 
não sendo necessário preenchimento de nenhum outro formulário de autorização. 

 Em caso de operação de DESLIGAMENTO, quando a Simulação da SAC* do(s) 
proponente(s) no Portal de Crédito, sinalizar aprovação, o Correspondente deve 
solicitar ao Processador Cenop somente a validação da autorização para 
compartilhamento de dados com empresas do conglomerado BB, autorização para 
compartilhamento de dados com o Correspondente e autorização Central de Risco 
Bacen/SCR, contidas no Formulário “Proposta de Financiamento Imobiliário” 
indexado do dossiê do cliente DEL. 

o Fique Atento!!!  No caso de sinalização de aprovação, pergunte ao 
proponente se ele movimenta conta bancária com regularidade no Banco do 
Brasil e seus dados cadastrais estão atualizados. 

* Solicitação de análise de crédito - Consulta na aba SAC, opção simulação. 
 

 

Todas as cópias devem conter carimbo com o termo “Confere com o Original” e a identificação 
da CONTRATADA (Razão Social, CNPJ e Identificação funcionário responsável pela 
conferência). Esse procedimento poderá ser substituído pela autenticação realizada em 
cartório. 

Todos os formulários que contenham assinaturas do(s) comprador(es) e vendedor(es) 
e respectivo(s) cônjuge(s), devem conter carimbo com o termo “Documento assinado à vista 
do conferente” e a identificação da CONTRATADA (Razão Social, CNPJ e Identificação do 
funcionário  responsável pelo acolhimento das assinaturas). Esse procedimento poderá ser 
substituído pelo reconhecimento de firmas realizado em Cartório. 

 

Não se esqueça e não confunda os carimbos!  

 Documentos e Cópias – “Confere com Original” 
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 Formulários com Assinaturas – “Documento assinado à vista do conferente” 

No financiamento imobiliário, são solicitados documentos e formulários, de acordo 
com a linha de crédito, divididos por fase. Consulte o Check List sempre atualizado. 

. 

AT EN ÇÃ O!  
 

Para operações de Desligamento (Repasse ou Plano Piloto), os documentos do imóvel e do 
vendedor estão previamente validados pelo Banco. 
- O Correspondente não é o responsável por essa documentação, salvo situações especiais, 
tratadas caso a caso. 

 
Vamos conhecer mais detalhadamente os documentos, formulários e certidões 

solicitados em processos de financiamento no Banco do Brasil, suas regras e particularidades. 
 

1. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

AT EN ÇÃ O!  
Deve ser solicitado documento com foto, preferencialmente a Carteira ou Cédula de 
Identidade (RG) (vários cartórios aceitam somente este documento). 
 

 

Os documentos de identificação que apresentem prazo de vencimento só serão aceitos dentro 
da data de validade do documento. Após esse prazo, esses documentos perdem a eficácia 
probatória.      

    

Obs: No caso do vendedor, o documento de identificação preferencialmente deverá ser o 
mesmo usado no Registro Geral de Imóveis (RGI). Documentos de identificação divergentes no 
Instrumento de Crédito e na ficha de matrícula do imóvel podem gerar a necessidade de 
averbação da retificação.  

 

Os documentos de identidade que são considerados como de fé pública e possuem validade 
em todo o território nacional, são:  

 
Carteira ou Cédula de Identidade (conhecida como RG) expedida pelos institutos de 
identificação do Distrito Federal e dos Estados, inclusive as de estrangeiros - Registro 
Nacional de Estrangeiros – RNE: 

 Carteira ou Cédula de Identidade expedida pelos serviços de identificação da 
Aeronáutica, do Exército ou da Marinha, inclusive Certificados de Reservista, de 
Isenção e de Dispensa de Incorporação; 

 Militares: Os militares podem ser identificados por meio dos documentos válidos para 
identificação de brasileiros, OU: Carteira ou Cédula de Identidade expedida pelos 
Comandos do Exército, Aeronáutica, ou Marinha para os militares, seus dependentes 
e pensionistas, desde que emitidas até 31/12/15, conforme Decreto n° 34.155, 
12/10/53, ou, Decreto n° 20.499, de 24/01/46, ou, Decreto n° 93.703, de 11/12/86, 
respectivamente; 

 Carteira de Identidade expedida pelos Comandos do Exército, Aeronáutica ou Marinha 
para os militares, emitidas a partir de 01/01/16, conforme Decreto nº 8.518, de 
18/09/15, conforme Novo modelo de carteira de identidade de militar; 
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 Carteira de identidade expedida pelos Comandos do Exército, Aeronáutica ou Marinha 
para os militares, nos moldes atuais, até a sua substituição pelo modelo previsto no 
Decreto nº 8.518, de 18/09/15 e nas quais deve constar a expressão "Decreto Nº 8.518, 
de 18/09/15". 

 As carteiras emitidas após 01/01/16 que citarem os Decretos n° 34.155, de 12/10/53 
(Exército) ou Decreto n° 93.703, de 11/12/86 (Marinha) podem ser aceitas desde que 
acompanhadas de protocolo de solicitação. 

 Carteira de Identidade expedida pelo Ministério das Relações Exteriores; 
 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), desde que o padrão de assinatura 

permita a conferência e que haja confirmação do vínculo empregatício; 
 Carteira de Identidade dos Juízes/Magistrados, inclusive inativos, expedida pelos 

presidentes dos Tribunais; 
 Carteira de Identidade Policial expedida pelo Instituto Nacional de Identificação do 

Departamento de Polícia Federal; 
 Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida de acordo com as       especificações 

do Conselho Nacional de Trânsito Contran - (modelo que contenha fotografia, 
identificação e CPF do condutor); verificar sempre a validade do documento; 

 Carteiras de Identidade emitidas por corporações militares estaduais, quando existir 
lei estadual específica autorizando a corporação a emitir o documento; 

 Carteira funcional dos membros do Ministério Público da União e dos Estados, 
inclusive inativos, expedida pelo respectivo Procurador Geral; 

 Passaporte expedido pelo Departamento de Polícia Federal; 
 Carteira de Identidade Profissional expedida por conselhos de profissionais liberais ou 

outras entidades congêneres, relacionadas a seguir: 
 Administração 
 Assistentes Sociais 
 Biblioteconomia 
 Biologia 
 Contabilidade 
 Economistas Profissionais 
 Enfermagem 
 Engenharia, Arquitetura, Agronomia 
 Estatística (*) 
 Fed.Nac.Jornalistas Profissionais (**) 
 

 Medicina Veterinária 
 Odontologia 
 Profissionais de Relações Públicas 
 Psicologia 
 Química 
 Representantes Comerciais 
 Corretores de Imóveis 
 Farmácia 
 Ordem dos Advogados do     Brasil 
 Ordem dos Músicos do Brasil 

(*) - carteiras profissionais especiais fornecidas pelo Órgão Regional competente do 
Ministério do Trabalho. 
(**) - válidas também as carteiras expedidas no modelo próprio por Sindicatos de Jornalistas 
Profissionais, desde que filiados à Federação e por ela autorizados. 

 Identificação de estrangeiros, o estrangeiro residente no Brasil pode ser identificado 
por meio do documento de identidade para estrangeiro, o qual deverá ser substituído 
a cada nove anos, a contar da data de sua expedição, ou na prorrogação do prazo de 
estada (Lei nº. 8.988, de 24/02/1995).   

 Estrangeiros portadores de visto permanente e que tenham completado 60 (sessenta) 
anos de idade até a data de vencimento do documento de identidade, ou que sejam 
deficientes físicos, estão dispensados da substituição desse documento, desde que 
tenham participado de recadastramento anterior (Lei nº. 9.505, de 15/10/1997). 

Importante ! 
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Para operar com o Banco do Brasil o proponente, comprador ou vendedor, estrangeiro deve 
possuir domicílio bancário no Brasil com número de CPF. 

2. CPF – CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 
 

ATE NÇÃ O !  
As informações de NOME e DATA DE NASCIMENTO dos proponentes, presentes no documento 
de identidade, devem estar de acordo com a base da Receita Federal(CPF). Em caso de 
mudança de nome por motivo de casamento, separação ou divórcio, o novo nome deve ter 
sido atualizado no CPF. Consultar base da Receita Federal no endereço: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 
 

Regulamentado pela Instrução Normativa nº 864 de 25/07/2008 - Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) é o registro de um cidadão na Receita Federal Brasileira no qual devem estar 
todos os contribuintes (pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras com negócios no Brasil).  

O CPF armazena informações fornecidas pelo próprio contribuinte e por outros 
sistemas da Receita Federal. É um dos principais documentos para cidadãos brasileiros e seu 
número é único para cada contribuinte, não sendo alterado mesmo no caso de perda do 
cartão. 

No BB Crédito Imobiliário, o CPF é exigido do vendedor do imóvel somente quando se 
tratar de cliente não correntista.  

 
 Consta o número do CPF no documento de identidade apresentado? 
 
 SIM ! Então não é necessário solicitar qualquer outro documento. 
 
      NÃO ! Então deve ser solicitado um dos documentos abaixo: 
 

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF, no sitio da Receita Federal 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

- CPF - Antigo (CIC), 
- CPF - Anterior ao Magnético, 
- CPF - Cartão Magnético, 
- CPF - Eletrônico (emitido pela internet). 

 

3. COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL 
 

ATE NÇÃ O !  
       Se o comprador for casado ou declarar que vive em união estável, também devem ser 
apresentados os documentos do seu cônjuge/companheiro, mesmo que este não esteja 
compondo renda, visto ser necessária a qualificação deles no instrumento de crédito. 
       Mesmo que o cônjuge/companheiro não componha renda, deverá ser feito o cadastro 
com vinculo ao proponente. 

 
CONCEITO: Em direito civil, estado civil é a situação de uma pessoa em relação ao matrimônio. 

 
 

De acordo com as leis brasileiras, os estados civis são: 
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 Casado(a): Certidão de Casamento. 

o Deve ser apresentado o Pacto Antenupcial devidamente registrado no 
Cartório de Registro de imóveis quando o vendedor ou comprador for casado 
conforme os regimes de casamento abaixo:  
 Comunhão de bens, após 26.12.1977;  
 Comunhão parcial de bens, antes de 26.12.1977; 
 Separação de bens em qualquer data; 

 A Escritura do Pacto Antenupcial não é exigida para os casos de separação 
obrigatória de bens  

 Comunhão de aquestos, a partir de 13.01.2003.  
o Se o Pacto Antenupcial constar averbado na Matrícula do imóvel não é 

necessário sua apresentação. 
 Solteiro(a): Não é necessário incluir comprovante de estado civil; 
 Separado(a) Judicialmente ou Divorciado(a): Certidão de Casamento com averbação 

(na maioria dos casos está no verso da certidão);  
 Viúvo(a): Certidão de Casamento com averbação do Óbito do cônjuge; 
 Em qualquer estado civil, informe no formulário Proposta de Financiamento 

Imobiliário, se o cliente vive em união estável ou não. 
 
O que é União Estável ? 
 
 União estável é a que se constitui pela convivência pública, contínua e duradoura de 
um  homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família, 
conforme dispõe o artigo 1º da Lei 9.278 de 1996, artigo 226, § 3º da Constituição 
Federal de 1988 e artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro de 2002. No BB, a declaração 
de união estável, seja positiva ou negativa, é feita no mesmo formulário da “Proposta 
de Financiamento” (para compradores) ou no formulário “Informações do Vendedor” 
(para vendedores). 
 Por Decreto de 05/05/2011 o STJ reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo 
sexo. No BB, para esses casos, a declaração de união estável, é feita no mesmo 
formulário da “Proposta de Financiamento” (para compradores) ou no formulário 
“Informações do Vendedor” (para vendedores). 
 
O que é Pacto antenupcial ? 

 
O Pacto Antenupcial é um contrato solene e condicional, por meio do qual os noivos 

dispõem sobre o regime de bens que vigorará entre ambos, após o casamento.  
É considerado um contrato solene porque será nulo se não for feito por escritura 

pública, e, também condicional porque só terá eficácia se o casamento se realizar, conforme 
disposto no artigo 1.653 do Código Civil Brasileiro de 2002. 

Para valer contra terceiros, o pacto antenupcial deve ser registrado em livro especial, 
no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges, conforme artigo 1.657 do 
Código Civil Brasileiro. 

O pacto antenupcial é obrigatório para os regimes de bens diferentes de comunhão 
parcial e separação obrigatória.  
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Casamento no Exterior 
 

No caso de casamento no exterior (de qualquer das partes, sejam compradores ou 
vendedores, brasileiros ou estrangeiros), para fins de comprovação de estado civil é 
necessário obter certidão de seu atual estado civil, com intermediação do consulado.  
• todo documento apresentado em língua estrangeira deve ser traduzido para a língua 
portuguesa por tradutor juramentado;  
• depois de validada pelo consulado e traduzida, a certidão deve ser registrada 
(transcrita) em cartório de registro de títulos e documentos, conforme artigo 129 parágrafo 
6º da lei 6015/73.  
 

4. COMPROVANTE DE ENDEREÇO  
 
 Para cadastramento do cliente, o comprovante de residência é sempre exigido.  
 
 Quando a operação possuir utilização de FGTS, o comprovante de residência além de 
fazer parte do dossiê de cadastro, fará parte do dossiê da operação. 
 

A) Endereço Residencial: 
 

 Os documentos abaixo são aceitos como comprovantes de endereço residencial, 
desde que emitidos, mesmo que pela internet, ou postados há menos de 90 dias, em 
nome do próprio cliente ou de membro da família, quando comprovado o 
relacionamento entre as partes (certidão de nascimento ou casamento, documento de 
identidade, etc.):    

o conta de água, luz, telefone, gás, internet ou TV por assinatura; 
o boleto bancário ou recibo quitado, referente à taxa de condomínio; 
o 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. 

 
 Também podem ser aceitos os seguintes documentos, emitidos ou postados há menos 

de 90 dias: 
o conta de água, luz, telefone, gás, TV por assinatura, contrato de locação, recibo 

de aluguel ou recibo de taxa de condomínio em nome de terceiros, 
acompanhado de declaração do titular do documento de que o cliente reside 
nesse endereço, com firma reconhecida em cartório; 

o Declaração fornecida pela empresa responsável pelo pagamento do salário via 
convênio de Folha de Pagamento com o BB, limitado aos casos em que a renda 
mensal do cliente é de até R$ 1.868,22 e o empregador possua limite de crédito 
vigente no BB, a ser confirmado pelo Banco. A exigência de limite de crédito 
vigente não se aplica quando o empregador for prefeitura, autarquia ou 



 

 
 

9 

empresa pública com dotação orçamentária constituída de repasses 
governamentais, a ser confirmado com a agência Madrinha; 

o Declaração fornecida pelo empregador rural responsável pelo pagamento do 
salário, desde que possua limite de crédito de produtor rural vigente no BB, a 
ser confirmado pela agência Madrinha; 

o Declaração expedida pela unidade onde lotado o militar da Marinha, Exército 
ou Aeronáutica, ou pela Polícia Militar, incluindo cadetes; 

o Declaração de residência emitida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, e; 
o Declaração emitida pela universidade de que o estudante reside em 

alojamento por ela mantido. 
 

 Se o proponente(s) for vai sacar recursos da conta vinculada do FGTS ou  utilizar uma 
das linhas de crédito de funding FGTS (PMCMV, FGTS PF ou Pró Cotista), o 
comprovante de endereço apresentado deve estar OBRIGATORIAMENTE em nome do 
trabalhador titular da conta do FGTS 

 
B) Endereço Comercial: 

 
A informação de endereço comercial é exigida quando a ocupação principal do cliente 
tiver alguma das seguintes naturezas:  
 Empregado em empresa privada;  
 Empregado de Pessoa Física;  
 Empregado eventual/temporário;  
 Estagiário;  
 Agente Político;  
 Sócio/dirigente de empresa;  
 Empregador-Titular Ou Proprietário de Empresa;  
 Funcionário em empresa pública ou sociedade de economia mista;  
 Servidor público concursado;  
 Servidor Não Concursado/Regime Especial;  
 Servidor de autarquia/fundação;  
 Engajado das Forças Armadas;  
 Recruta das Forças Armadas.  
 
A informação do endereço comercial poderá ser fornecida verbalmente pelo cliente, 
obtida a partir do comprovante de renda apresentado, do endereço "sede/residencial" 
do empregador, caso possua cadastro no Banco ou ainda por outros meios disponíveis, 
como por exemplo sítios eletrônicos, auxílio à lista, etc.  
 
No Portal de Crédito está disponível formulário de cadastramento PF. 
 
No caso de cadastro de dependente sem renda, para cálculo de fator social na Fase 3 do 
MCMV, a Declaração de Coabitação deve ser indexada como comprovante de 
residência. 
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5. COMPROVAÇÃO DE RENDA 
 

 
Para efeito de enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida: 
 
- Para efeito de Análise de Crédito (SAC) para apurar a capacidade de pagamento, da Renda Bruta dos 
proponentes será deduzida as rendas variáveis. 
 
- Deverá ser considerada Renda Familiar Bruta a do proponente auferida no mês da apuração de sua 
capacidade de pagamento (SAC) pelo agente financeiro, ou no máximo a do mês anterior ao dessa 
apuração. Se houver composição de renda, deve-se considerar a soma do valor bruto das rendas, sem 
descontos, dos últimos comprovantes de todos os proponentes. 
 
- Quando o proponente comprovar renda com Declaração de Imposto de Renda (DIRPF), deverá 
apresentar em conjunto declaração de próprio punho com data atual ratificando sua renda mensal na 
razão de 1/12 avos da renda declarada na DIRPF. 
-  Não será aceita declaração de imposto de renda: entregue fora do prazo regulamentar (após 30/04). 
Obs: instruções detalhadas estão no item “REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA (IR)” 

 
 

PARA CADASTRO DA RENDA OBSERVE OS CRITÉRIOS ABAIXO 

1. Deve ser verificada a compatibilidade da renda constante no comprovante apresentado 
com a atividade desenvolvida pelo cliente e, quando houver dúvidas, solicitar documentos 
ou esclarecimentos adicionais ou a retificação do documento apresentado.  Tal 
procedimento é essencial para o processo de confirmação da renda pelo Banco; 

2. A comprovação de renda deve ser feita por meio de um dos documentos admitidos nas 
seções adiante, de acordo com a ocupação exercida.  
2.1. O documento deve ser emitido há menos de 90 dias, salvo se houver indicação de 

prazo específico para sua aceitação.  

3. Para apuração da renda devem ser desconsiderados apenas os rendimentos referente a 
férias, décimo terceiro salário e PLR (participação nos lucros). 

3.1. Para trabalhadores formais não será mais exigida a apresentação dos 6 últimos 
holerites no cadastramento inicial da renda. 

4. Verbas inerentes à ocupação exercida pelo cliente e disponíveis no comprovante 
apresentado, como adicional de periculosidade, adicional insalubridade, adicional 
trabalho noturno, comissões e gratificações, descanso semanal remunerado, devem ser 
consideradas como renda. 

5. Os comprovantes de renda digitados (Word e assemelhados) e formulário (com posterior 
impressão/preenchimento) devem ser acompanhados da carteira de trabalho (parte do 
contrato de trabalho e da identificação do proponente) para comprovação. 

6. Para o cliente que possuir mais de uma atividade profissional, devem ser cadastradas as 
ocupações e as naturezas de ocupação que originaram as rendas. 
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6.1. Para cliente que recebe mais de um pagamento da mesma fonte pagadora deve ser 
cadastrada somente a ocupação de maior renda e informada a renda total obtida nas 
ocupações. 

6.2. Para cliente com ocupação sem vínculo empregatício, a exemplos de profissionais 
liberais e autônomos, que recebem de várias fontes pagadoras, deve ser registrada 
apenas uma ocupação, pelo somatório das rendas auferidas relacionadas à essa 
ocupação.  

7. A ocupação principal a ser cadastrada deve ser aquela que gera maior renda para o cliente, 
observado o seguinte: 
7.1. quando o cliente possuir ocupação com vínculo empregatício e outras(s) sem vínculo, 

registrar como principal aquela ocupação que tenha vínculo empregatício. 
8. Nas propostas das linhas aquisição FGTS e PMCMV o comprovante deve ser do mês 

corrente ou no máximo do segundo mês anterior à data de apuração da capacidade de 
pagamento (data de acolhimento da SAC). 

ATENÇÃO! 
1) A RENDA pode ser comprovada por meio de DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (DIRPF), para 
TODAS AS OCUPAÇÕES, sempre acompanhada da primeira página do recibo protocolado 
eletronicamente, exceto clientes cadastrados pelo Banco Postal. 
2) Para operações de desligamento (repasse ou plano-piloto) proponentes com ocupação de 
trabalhador-autônomo, profissional-liberal ou dirigentes/sócio de empresa, devem ter sua renda 
PREFERENCIALMENTE comprovada por DIRPF-Declaração de Imposto de Renda conforme as regras 
contidas no item específico. 
3) Rendas como estagiários, bolsistas, pensão-alimentícia não são consideradas para cálculo de 
capacidade de pagamento (SAC). 

 
 São aceitos comprovantes de Renda emitidos há menos de 90 dias, e deve ser feito, 
conforme a ocupação do proponente, por meio dos documentos informados a seguir, 
conforme a ocupação do proponente: 
 

a) Trabalhadores formais (assalariados): 
 

 Demonstrativo de rendimentos (holerite, contracheque, folha de pagamento e 
equivalentes); 

 Carteira de trabalho; 
 Declaração de Rendimentos fornecida pela fonte pagadora, na forma de carta da 

empresa em papel timbrado, assinado representantes da empresa 
(dirigentes/outorgados) ou pelos gestores da área de recursos humanos.  

o Esta exigência não se aplica quando se tratar de cliente servidor público. 
 Termo de posse emitido pelo órgão público juntamente com edital que contenha a informação 

da remuneração do respectivo cargo, se: 
o Funcionário público efetivo, admitido e nomeado no cargo ou emprego mediante 

aprovação em concurso público;  
o Servidores não concursados, contratados em regime temporário, inclusive os 

ocupantes de cargo em comissão (ou de confiança);  
 Portarias de órgão público onde estão relacionados o nome do participante e a 

remuneração para o cargo; 
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 Publicação dos rendimentos dos servidores e funcionários públicos, nos "portais de 
transparência" ou outros endereços eletrônicos oficiais, por órgãos da administração pública 
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo Cortes de Contas, e Judiciário e do 
Ministério Público, além de as autarquias, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.  

o A publicação somente pode ser aceita nos casos em que houver a discriminação dos 
valores recebidos, de modo a identificar recebimentos eventuais (férias, décimo 
terceiro salário, PLR, licença prêmio ou verba indenizatória), que devem ser excluídos 
do valor da renda a ser registrada.  

o Nesse caso, há a necessidade de validação da renda do servidor no Portal da 
Transparência. A consulta aos "portais de transparência" deve ser indexada no dossiê 
eletrônico de cliente - DEL.  

 No caso de ocupantes de cargos eletivos (governadores, senadores etc.) ou de serviços 
públicos (juízes, promotores, auditores fiscais etc.), são aceitos como comprovantes 
de renda consultas a informações oficiais (internet, diários oficiais etc.). O resultado 
da consulta deve ser impresso para arquivamento no dossiê do cliente. 

 
 Obs: Se o comprovante apresentar rasuras, borrões, recortes, restos de cola, erros de 
português ou erros de soma/subtração de valores e/ ou forem digitados ou impressos 
de papelaria (verdinhos) solicite a apresentação da CTPS para confirmação; 
 

b) Trabalhadores informais: 
 

 Trabalhadores informais comprovam renda através da apresentação da declaração de 
rendimentos (modelo disponível no Portal de Crédito), limitada ao valor de até R$ 1.868,22.  

 Se o trabalhador possuir duas ocupações, uma formal e outra informal, a soma das duas rendas 
não poderá ultrapassar o limite de R$ 1.868,22. 
 
c) Trabalhadores autônomos ou profissionais liberais: 

 
 A comprovação de renda pode ser feita por: 
 

- Declaração de Imposto de Renda (DIRPF) observado o disposto na seção específica 
sobre o assunto; 

- Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos - Decore, observado o 
disposto na seção específica sobre o assunto;  

- Declaração ou contrato de prestação de serviços celebrado com órgão público ou 
empresa com limite de crédito vigente no BB; 

- Declaração dos valores pagos a transportador autônomo de cargas ou de pessoas 
emitida por empresa que possua limite de crédito vigente no BB;  

- Comprovante de recolhimento do INSS (GPS), acompanhado da Declaração de 
Rendimentos (anexos) do cliente do valor base de recolhimento, devendo ser 
verificado a compatibilidade entre os dois documentos;  

 
 Obs: Caso a origem da renda a ser registrada seja a prestação de serviços, com a 
utilização de máquinas e equipamentos (por exemplo, serviços de terraplenagem, 
serviços auxiliares da agropecuária - plantio, pulverização, colheita etc.), os bens móveis 
(máquinas e equipamentos) utilizados na execução dos serviços devem ser 
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comprovados e estar devidamente registrados, no módulo Bens/Patrimônio, do 
cadastro do cliente. 
 

d) Empresários individuais e sócios/dirigentes de empresa: 
 

A comprovação de renda pode ser feita por: 
 

- Declaração comprobatória de percepção de rendimentos - Decore, observado o 
disposto na seção específica sobre o assunto;  

- Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP - Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; 

- Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS: para microempreendedor 
individual, cuja renda a ser registrada deve ser um salário mínimo vigente; 

- Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte. 
Nesse caso, o rendimento mensal é o resultado da divisão por 12, dos rendimentos 
constantes dos itens: 

o Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte; 
o Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro 

real, presumido ou arbitrado); 
o Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, exceto prolabore, aluguéis ou serviços prestados. 
- Para possibilitar a atualização, os sócios devem estar registrados com natureza de 

ocupação "03 Empregador-Titular ou Propr de Empresa"; 
- Para empresário com participação em mais de uma empresa, pode ser registrada uma 

ocupação, considerando a renda bruta total percebida de todas as empresas. 
 

e) Aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio doença e de pensão judicial: 
 

A comprovação de renda pode ser feita por: 
 

 Demonstrativo de rendimentos fornecido instituto, órgão ou fundo de previdência; 
 Extrato de pagamentos de benefícios, fornecido pela entidade 
 Comprovante do benefício do INSS que deve ser completo e conter autenticação do 

funcionário do INSS com o número da matrícula e assinatura.  
 A comprovação da renda de beneficiários de auxílio doença ou acidente do INSS ou 

pensionistas é efetuada mediante:  
o demonstrativo de rendimentos (contracheque, folha de pagamento e 

equivalentes); 
o  extrato de pagamentos de benefícios, fornecido pelo INSS.  

 Para confirmação da condição de aposentado, que não receba proventos pelo Banco, 
solicite o comprovante de rendimento anual ou extrato do benefício emitido pelo 
banco pagador ou a carta de concessão; 

 Comprovante de Pensão Judicial – desde que tenha caráter permanente, com escritura 
pública lavrada em cartório, por sentença judicial ou homologado judicialmente: 

o não podem ser consideradas as pensões recebidas pelo cliente em nome de 
filho, dependente etc; 

o documentos com data superior a 90 dias devem ser acompanhados de 
declaração do beneficiário de que ainda recebe a pensão. 
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Obs 1: Para a ocupação, deve ser registrada a última exercida e para empregador deve 
ser registrado o órgão ou fundo de pensão responsável pelo pagamento do benefício ou 
aposentadoria, com a informação do CNPJ da fonte pagadora. 
 
Obs 2: No caso de pagamento de aposentadoria ou benefício por mais de um órgão ou 
fundo de pensão, deve ser registrada uma ocupação para cada fonte pagadora do 
benefício. 
 

f) Capitalistas, rentistas, locadores, cooperados, associados e permissionários: 
 
 São aceitos como comprovantes de rendimentos, exceto nos casos de cadastramento 
de clientes efetuado pelo Banco Postal: 

 Capitalista (clientes com renda de aplicações financeiras) comprovam renda com 
extrato do mês imediatamente anterior ao mês em curso, contendo rendimentos 
líquidos de aplicações financeiras existentes no BB, com característica de renda fixa, a 
exemplo de fundo de renda fixa, poupança e depósito a prazo: 

o Aplicações com rentabilidade diferente de mensal, registrar o resultado da 
divisão do rendimento líquido pelo período de apuração da rentabilidade; 

o Quando se tratar de conta conjunta, os rendimentos líquidos podem ser 
registrados para qualquer um dos titulares ou em proporções iguais; 

o Não considerar rendimentos de aplicação em planos de aposentadoria. 
 Rentista-locador- clientes cuja renda é originária da locação de patrimônio próprio, 

contrato de aluguel ou de arrendamento de imóveis ou bens móveis, observado o 
seguinte: 

o A propriedade do bem, objeto da locação ou arrendamento, deve ser 
comprovada e devidamente registrado no cadastro de Bens/Patrimônio do 
cliente e só terá validade durante a vigência da locação ou arrendamento; 

o Documentos com data superior a 90 dias devem ser acompanhados de 
declaração do locatário de que o contrato não foi rescindido; 

o A renda oriunda de arrendamento de imóveis rurais, paga em produtos 
agropecuários, deve ser convertida para R$, utilizando o preço projetado no 
longo prazo, constante no aplicativo RTA, para aquele produto e microrregião; 

o A data de referência da renda a ser considerada deve ser a data do contrato ou 
da declaração do locatário, conforme o caso. 

 Cooperados e associados em regime de cooperação: a renda pode ser comprovada por 
documento ou declaração fornecidos por cooperativa ou associação de classe, 
assinado pelo representante da entidade e contador, com firmas conferidas pelo 
Banco, observado o seguinte: 

o Deve ser feita a média aritmética dos recebimentos dos últimos seis meses, 
deduzida das despesas com custeio da respectiva atividade; 

o O resultado dos cálculos acima pode ser informado pela entidade na 
declaração; 

o Deve ser verificada a situação de regularidade do registro do contador ou 
técnico em contabilidade. 

 Permissionário de serviços públicos, a declaração pode ser fornecida por órgão 
governamental, responsável pela permissão do serviço, assinada por representante do 
órgão, com firma conferida pelo Banco. 
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g) Clientes com rendimentos oriundos do exterior 

 
 Dê preferência à DIRPF- Declaração de Imposto de Renda como comprovação de renda 
para rendas do exterior. 
 São aceitos como comprovante de rendimentos quaisquer dos documentos citados 

nos itens acima ou seus equivalentes no país de domicílio, observado o seguinte: 
o Para brasileiros ou estrangeiros com visto permanente, a condição do 

domicílio fiscal deve ser verificada e atualizada no Cadastro. 
 Para servidores civis ou militares em exercício no exterior, pode ser aceita, ainda, 

mensagem expedida com assinatura eletrônica de administrador no exterior, 
contendo os dados necessários à atualização, obtidos com base em documentos 
apresentados pelo cliente e arquivados na agência do exterior. 

 O rendimento constante do documento deve ser convertido para a moeda 
nacional, considerando a última taxa de conversão disponível no Bacen no dia do 
registro da informação. 

 
 
REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IR) 
 

 
Certifique-se da entrega da declaração por meio de consulta ao site da Secretaria da 
Receita Federal. 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 
Se confirmada a entrega, indexe o resultado da consulta no DEL, juntamente com a 
DIRPF. 
 

 

A RENDA pode ser comprovada por meio de DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (DIRPF), para 
TODAS AS OCUPAÇÕES, sempre acompanhada da primeira página do recibo protocolado 
eletronicamente. 
 

Devem enquadrar-se nas seguintes situações: 
  

1. Em Operações de Desligamento (Repasse ou Plano-Piloto), proponentes com ocupação de 
trabalhador-autônomo, profissional-liberal ou dirigentes/sócio de empresa, devem 
PREFERENCIALMENTE comprovar a renda por DIRPF-Declaração de Imposto de Renda: 
 Clientes BB com mais de 6 meses de experiência de crédito com o BB ou  conta corrente ativa, 

comprovar apresentando a DIRPF-Declaração de Imposto de Renda: 
o A renda mensal deve ser 1/12 da renda anual apurada. 

 Clientes BB com menos de 6 meses de conta corrente ativa, comprovar com a DIRPF e junto 
apresentar extratos de conta-corrente do últimos seis meses; 

 O rendimento mensal apurado da declaração (1/12 avos) deve ser compatível com a média 
mensal (1/6) dos créditos de extratos de conta corrente apresentados.  
o Exemplo: se no IR foi apurado uma renda anual de R$144.000,00, a renda mensal do cliente 

deve ser considerada R$ 12.000,00;  
o nesse caso ao apurar a média mensal de crédito dos extratos, essa média deve ser 

equivalente ou superior ao valor da renda apurada no IR; 
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o no caso da média ser inferior à apurada na DIRPF, a renda é incompatível, e para esse 
proponente devem solicitados comprovantes conforme especificação para sua 
ocupação. 

 Para clientes que não apresentem os documentos conforme a disposição do item 1, a 
comprovação deve seguir as orientações do item 2; 

 

2. Em operações avulsas e em operações de desligamento cujos proponentes optaram por não 
comprovar renda conforme item 1: 

 Ser Cliente BB com mais de seis meses de experiência em operações de crédito ou de conta 
corrente ativa; ou  

 Se for sócio ou dirigente de empresa que não se enquadrem na situação acima e com 
participação em empresa com limite de crédito vigente no BB, a exigência de limite de crédito 
vigente pode ser dispensada quando: 

o tratar-se de sócios/dirigentes encarteirados como cliente ‘Private’ do BB; ou 

o Confirmar participação societária, por meio de contrato social, declaração de 
empresário individual ou estatuto, registrados no órgão competente: 

 comprovada a participação societária ou o relacionamento de dirigente, por meio 
de documentos válidos e aceitos pelo banco, devidamente registrados no órgão 
competente, e ainda não constar anotações cadastrais para a empresa relativas a 
débitos vigentes em instituições financeiras ou referente à recuperação judicial, 
concordata ou falência; 

  Inexistindo anotações restritivas e caso a empresa não tenha cadastro no Banco, 
solicite à agência que providencie cadastro do tipo Indicativo que anexe no DEL 
(dossiê eletrônico) os documentos de constituição apresentados pelo cliente; 

 Nas operações de Desligamento o cadastro da empresa deve ser solicitado para a 
agência madrinha do empreendimento. 

 Demais clientes, profissionais liberais, autônomos e produtores rurais, deve ser solicitada a 
apresentação da quitação da primeira cota ou da cota integral do imposto devido, quando 
houver. 

o Caso o cliente não possua imposto a pagar, a DIRPF também pode ser aceita, deve ser 
verificado por meio de entrevista ou outro meio disponível, de que o cliente exerce 
efetivamente a ocupação declarada e que o valor percebido é compatível com a 
atividade desenvolvida. 

3. Cálculo do Rendimento Mensal  

 O Rendimento Mensal é a soma dos itens a seguir, dividido por 12:  

o Rendimentos tributáveis; 

o  Rendimentos isentos e não tributáveis, quando se referirem  aos seguintes itens: 

  Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão para 
maiores de 65 anos; 

 Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave e 
aposentadoria ou reforma por acidente de serviço; 

 Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação; 

 Lucros e dividendos recebidos pelo titular; 
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 Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte 
optante pelo Simples Nacional, exceto pró labore, aluguéis e serviços prestados; 

 Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do 
transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeiras e 
assemelhados; 

 Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do 
transporte de passageiros; 

 Parcela isenta correspondente à atividade rural; 

 75% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda 
estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo 
Brasileiro; 

 Outros, quando se referir a recebimentos de proventos de fonte pagadora 
com isenção de tributação definida por lei, como por exemplo: ONU; 
Unesco; PNUD etc. 

 A data de referência é do ano-calendário da declaração é DEZEMBRO. 

 A Declaração de IR pode ser utilizada para a comprovação de renda do titular, cônjuge e 
dependentes, desde que as rendas estejam individualizadas no documento. 

 Devem ser identificadas todas as ocupações exercidas pelo cliente, registrando-se 
cada uma delas em função da existência ou não de vínculo empregatício, conforme 
disposto nas orientações gerais deste normativo: 

o As ocupações constantes da DIRPF, caso não explicitadas na declaração, podem 
ser informadas pelo cliente, registrando-as manualmente no documento. 

 Os valores referentes ao custeio da atividade desenvolvida pelo cliente, com natureza 
sem vínculo empregatício ou profissional liberal, devem ser excluídos dos 
rendimentos correspondentes àquela atividade: 

o Esse valor pode ser verificado no item "Livro-Caixa", constante na declaração 
de Imposto de Renda; 

o Essa exclusão não se aplica à atividade de produtor rural; 

o Existindo na Declaração mais de uma atividade ou fonte de renda relacionadas 
ao custeio declarado, o valor deste pode ser deduzido de qualquer uma 
daquelas atividades ou fontes de renda: 

 Em qualquer caso, a dedução deve ser registrada no próprio documento 
apresentado. 

4. Para as linhas Aquisição FGTS e PMCMV, inclusive convênios. 

 A renda comprovada pela apresentação de DIRPF deverá estar acompanhada de declaração 
de próprio punho, datada do mês corrente ou no máximo do segundo mês anterior à data da 
apuração da capacidade de pagamento (SAC), ratificando que corresponde a 1/12 (um doze 
avos) do montante constante da DIRPF. 

o Não será aceita Declaração de Imposto de Renda: 

 entregue fora do prazo regulamentar (após 30/04/2018); e 

 com "Total Rendimentos Tributáveis" abaixo de R$ 28.559,70; e 



 

 
 

18 

 tenha como origem "trabalho não assalariado" ou "outros", observado no Quadro 
"Rendimento Recebido de Pessoa Física/Exterior" da referida Declaração de IR. 

 Na Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo(s) proponente(s) para 
enquadramento nos Programas, na qual conste renda originária de vínculo empregatício, 
deve ser obrigatória a apresentação de Demonstrativo de Rendimentos (hollerith, 
contracheque, folha de pagamento ou equivalentes). 

o Caso haja mais de uma renda com ou sem vínculo empregatício, deve ser considerado o 
total das rendas, observado: 

 para renda proveniente de vínculo empregatício, o somatório do(s) demonstrativos 
de rendimentos, 

 para renda proveniente de atividade sem vínculo empregatício, a Declaração de 
Imposto de Renda, quando observada as regras de obrigatoriedade de Declaração 
à Receita Federal do Brasil, de acordo com a legislação vigente. 

o Caso conste na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física alguma fonte de renda 
de natureza descontinuada, o proponente deve apresentar declaração de próprio punho 
com firma reconhecida em Cartório, na qual confirme essa descontinuidade de renda. 

o Caso haja descontinuidade de renda e o proponente tenha mais de um vínculo 
empregatício, deve ser apresentada a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 
e/ou TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho). 

o Caso o proponente apresente Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do 
exercício anterior ao da proposta de financiamento, o proponente deve firmar 
declaração de próprio punho, ratificando que sua renda permanece conforme descrita 
na DIRPF apresentada. 

 Quando identificada a presença de componente do grupo familiar que possua renda mas não 
tenha capacidade civil para ser proponente da operação (menores de idade, interditados 
judicialmente, curatelados etc.) a respectiva renda deve ser cadastrada no MCI da pessoa 
incapaz. No acolhimento da proposta no aplicativo CIM o valor será cadastrado como renda 
do proponente que for seu responsável legal, para fins do correto cálculo do subsídio. 

5. DIRPF – Retificadora. 

 Caso o cliente tenha entregado Declaração Retificadora do IRPF, é obrigatório a apresentação 
da Declaração Original, salvo se a Retificadora foi entregue ainda dentro do prazo 
regulamentar (em regra até 30/04). Se o cliente apresentou várias retificadoras, deve 
apresentar todas. 

o Todas as Declarações apresentadas, original e retificadora(s), devem estar 
acompanhadas do recido de entrega eletrônica. 

 
 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA DECORE 
(Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) 
 

Atenção! 
- Todas as DECOREs devem ser emitidas eletronicamente conforme novas regras do CPC/Bacen; 
- O profissional contabilista responsável pela emissão da Decore é também responsável por 
apresentar eletronicamente ao CFC/Bacen os documentos que comprovam a origem da renda; 
- Não é necessário solicitar ao proponente documentos adicionais que comprovem a origem da 
renda da Decore; 
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1. A Decore deve ter como Destinatário o Banco do Brasil e somente deve ser aceita quando 

apresentada por cliente que exerça as seguintes ocupações/atividades: 
 Profissionais liberais, observado o seguinte: 

o Deve ser anexada à Decore a cópia da Carteira de Identidade Profissional 
expedida pelos conselhos de profissionais liberais ou outras entidades 
congêneres; 

o É vedado o recebimento de Decore quando o profissional de Contabilidade 
emitente for o próprio beneficiário. 

 Trabalhador autônomo. 
 Sócio/Dirigentes de empresa com mais de 06 (seis) meses de experiência em 

operações de crédito ou de conta corrente ativa, cadastrado como cliente ‘Private’ 
ou participante de empresa que possua limite de crédito vigente no Banco do 
Brasil: 

o Para os clientes que não atendam aos requisitos acima, a Decore pode ser 
aceita quando: 
 Confirmada a participação societária ou o relacionamento de 

dirigente, por meio de consulta a fontes externas no sistema DFE ou 
a documentos válidos e aceitos pelo Banco, devidamente 
registrados no órgão competente, e ainda não constar anotações 
cadastrais para a empresa relativas a débitos vigentes em 
instituições financeiras ou referente à Recuperação Judicial, 
Concordata ou Falência. 

 
2. O Modelo de Decore aceito pelo Banco como comprovação de renda é o definido pelo 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Resolução CFC 1.364/2011, de 
25/11/2011. 

 
3. A autenticidade da Decore deve ser comprovada, na página do Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC (http://sistemas.cfc.org.br/decore/consultaexterna). 
 

4. A competência exclusiva para a emissão da Decore é do profissional de Contabilidade 
(contador ou técnico em Contabilidade), com registro profissional em situação regular, no 
respectivo conselho regional. 

 
5. A Decore possui prazo de validade de 90 dias contados da data de sua emissão, devendo 

compreender período mínimo de percepção de renda de 06 meses consecutivos, 
discriminados mês a mês, mesmo que apresentados em mais de uma Decore: 

 O final do período de percepção da renda constante do documento deve ser no 
mesmo mês da emissão ou imediatamente anterior, à exceção quando se tratar de 
lucros/dividendos, para os quais se admite Decore emitida com até um ano da 
última distribuição. 

o Inexistindo a discriminação mês a mês dos rendimentos, o total informado 
deve ser dividido por 12. 

 
6. A Renda Informada deve ser registrada com base na média aritmética do período apurado, 

calculada como segue: 
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 Para cliente com renda variável, sem vínculo de emprego, calcule a renda mensal 
deduzida do custeio da atividade com base na média aritmética do período de 
percepção informado no comprovante de renda, observando os seguintes 
procedimentos: 

o períodos zerados devido a ausência de renda no mês, registre a renda 
mensal obtida pela divisão do valor total por 6; 

o para clientes iniciantes na atividade, registre a renda mensal obtida pela 
divisão do valor total pelo período apresentado. 

 
 

CADASTRO DO VENDEDOR, IMÓVEL E OUTROS 

6. CNPJ – CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA 
 

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, processar ou ser processada. 

O emissão pode ocorrer por meio do site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) caso 
não seja apresentado pelo vendedor quando solicitado. 

7. CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIAL, JUNTAMENTE COM SUAS RESPECTIVAS 

ALTERAÇÕES DEVIDAMENTE REGISTRADAS NO COMPETENTE ÓRGÃO DE REGISTRO 
 

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 de forma consolidada (ou com todas as suas alterações), 
devidamente averbado na Junta Comercial, pois virá com todas as alterações promovidas nesse 
documento.  

8. ATA DE ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS, NO CASO DE EMPRESAS 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. 

9. FICHA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL/CERTIDÕES DE ÔNUS 
 

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 emissão desse 
documento é de responsabilidade do Cartório de Registro de Imóveis da jurisdição do imóvel.  
 

No BB Crédito Imobiliário, 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 



 

 
 

21 

Reais e Ações Pessoais e Reipersecutórias. Sua validade é de 30 dias da data de emissão. O Banco não 
aceita o documento vencido para acolhimento da operação.  
 

Verifique se a matrícula possui a averbação do imóvel, se consta área do terreno e área da 
construção e a destinação do uso (residencial, comercial, misto). Na ausência de alguma dessas 
informações, forneça a capa do carnê do IPTU para complementação dos dados ausentes/omissos da 
matrícula. 
 

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). 

10. CARNÊ DE IPTU 
 

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é um imposto brasileiro 
instituído pela Constituição Federal cuja incidência se dá sobre a propriedade urbana. Ou seja, o IPTU 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada em 
zona urbana ou extensão urbana. Em caso de áreas rurais, o imposto sobre a propriedade do imóvel é 
o ITR.  

 
No BB Crédito Imobiliário, será necessário apresentar apenas a folha do carnê do IPTU que 

consta a área do terreno, área construída do imóvel e sua destinação (residencial, comercial, misto) 
nos casos em que essas informações não constem da matrícula. Em último caso, se IPTU e Matrícula 
não apresentarem as informações necessárias deve ser solicitado uma “certidão de dados cadastrais” 
no órgão responsável.  

11. COMPROVANTE DE DOMICÍLIO BANCÁRIO 
 

É o documento solicitado ao vendedor que comprova o banco, a agência e a conta corrente na 
qual será realizado o crédito do financiamento imobiliário. 
 

Se o vendedor for cliente do Banco do Brasil, basta informar no formulário de “Informações do 
Vendedor”, a agência e conta corrente para crédito. Se cliente de outro banco, apresentar cópia de 
cabeçalho de extrato de conta ou cópia de folha de cheque.  
 

Os documentos apresentados deverão estar de acordo com os dados preenchidos no formulário 
“Informações do Vendedor”. 

12. DECLARAÇÃO COMPLETA DO IMPOSTO DE RENDA COM O RECIBO/COMPROVANTE DE 

ENTREGA 
 

A Declaração completa do Imposto de Renda é solicitada quando houver utilização de recursos do 
FGTS (PMCMV, Aquisição FGTS e Pró-Cotista) em um financiamento imobiliário. 
 

A entrega desse documento é uma exigência do Conselho Curador do FGTS e é uma das formas 
utilizadas por aquele órgão para verificar se o cliente interessado em adquirir um imóvel com recursos 
do FGTS atende aos requisitos constantes do Manual da Moradia Própria, de não possuir outro 
financiamento imobiliário, no âmbito do SFH, em qualquer instituição financeira e de não possuir 
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imóvel em seu nome. Deve ser sempre entregue a declaração do ano calendário vigente, salvo se ainda 
não expirado o prazo de entrega. 
 

Caso o cliente tenha entregado Declaração Retificadora do IRPF, observar a necessidade de 
apresentar também a Declaração Original, salvo se a Retificadora foi entregue ainda dentro do prazo 
regulamentar (em regra até 30/04). Se o cliente apresentou várias retificadoras, deve apresentar 
todas. Todas as Declarações apresentadas devem estar acompanhadas do recibo de entrega 
eletrônica. 
 

Verifique se o documento é suficiente para comprovar: não propriedade de outro imóvel 
impeditivo à utilização do FGTS, o endereço residencial do proponente, o local da ocupação laboral do 
proponente, a existência de outro financiamento habitacional ativo, a alienação de imóvel impeditivo 
à utilização do FGTS, o percentual de propriedade de imóvel. Se não for suficiente, novos documentos 
poderão ser solicitados. 

13. DECLARAÇÃO DE ISENTO 
 

Documento no qual o trabalhador declara estar isento de apresentação da Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física e não se configura como proprietário de imóvel. 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. 

14. COMPROVANTE DE OCUPAÇÃO LABORAL PRINCIPAL 
 

Exigido quando o IRPF não for suficiente para comprovar o local de ocupação laboral do 
proponente. Nestes casos, a comprovação deverá ser feita mediante um dos seguintes documentos: 

 Contracheque ou comprovante de rendimentos mensal; 

 Carteira de trabalho – folhas da identificação civil e do contrato de trabalho; 

 Declaração do Empregador – com endereço e telefone da empresa. 

15. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) 
 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é obrigatória para o exercício de qualquer 
emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta 
própria de atividade profissional remunerada.  
A CTPS será emitida pelas Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, pelos órgãos 
federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Além do número, série, data de 
emissão e folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse da 
Previdência Social, conterá:  

 fotografia, modelo 3 X 4; 

 nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura; 

 nome, idade e estado civil dos dependentes; 

 número do documento de naturalização ou data da chegada ao Brasil, e demais elementos 
constantes da identidade de estrangeiro, quando for o caso. 

 
Nas linhas financiadas com recursos do FGTS, a Carteira de Trabalho (CTPS) é solicitada apenas 

quando houver utilização de recursos do FGTS do mutuário ou para obtenção do desconto de 0,5% na 
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taxa de juros (para comprovação do tempo de trabalho sob o regime do FGTS). Admite-se também 
comprovação do tempo de trabalho sob o regime de FGTS,  por declaração firmada, sob as penas da 
Lei, em que conste o tempo de trabalho sob o regime do FGTS superior a 3 anos. Neste caso, não será 
necessário a verificação das 36 contribuições pela CTPS e nem pelo Extrato. 
Nesse caso, a cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) deverá apresentar páginas onde constam foto, 
identificação e qualificação civil, páginas em que conste os contratos de trabalho incluindo a primeira página em 
branco de contratos de trabalho. 

16. EXTRATO ATUALIZADO DO FGTS 
 

O extrato do FGTS é um demonstrativo dos depósitos efetuados pelo empregador na conta 
vinculada do FGTS do empregado, disponível nas agências da Caixa Econômica Federal. 
No BB Crédito Imobiliário, o extrato do FGTS é solicitado com o intuito de se verificar o saldo existente 
nas contas vinculadas do FGTS pertencentes ao trabalhador. 
 

Para tanto, os extratos deverão ser solicitados preferencialmente junto aos guichês de 
atendimento da Caixa Econômica Federal ou emitidos pela Internet. Os extratos dos demais canais não 
trazem todas as informações necessárias para o correto preenchimento da solicitação de resgate do 
recurso do FGTS.   

17. PROCURAÇÃO 

Conforme o Art. 653 do Código Civil, a procuração é o instrumento de mandato utilizado quando 
“alguém recebe de outrem, poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses”. 

Quando o comprador for representado por meio de Procuração por Instrumento Público, a 
procuração deve conter poderes específicos para comprar, hipotecar, alienar fiduciariamente, assinar 
contratos de compra e venda e financiamento de imóvel, e ser específica para imóvel objeto da 
transação. 

Caso a Procuração seja utilizada para representar o(s) vendedor(es),  o documento deverá deve 
conter poderes específicos para vender o referido imóvel, transmitir posse, domínio, direito, ação, 
responder por evicção de direitos e reforçar a responsabilidade do outorgante pela evicção de direitos, 
passar recibos e dar quitação do preço. 

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. 

18. CERTIDÕES 
 
 

Certidões são documentos legais, que objetivam comprovar a veracidade das informações ali 
contidas. São emitidas por funcionários ou órgãos que tenham fé pública (escrivão, tabelião, Receita 
Federal, etc) e por meio delas se comprova ou se atesta determinado evento.  
 

É por meio das certidões que se comprova, por exemplo, a existência do imóvel e que o 
proprietário pode vendê-lo. Por isso a importância de se solicitar documentos que atestem a 
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idoneidade dos vendedores, a fim de comprovar que não há ações judiciais que possam comprometer 
futuramente a venda. 
 

As certidões podem ser positivas ou negativas com o objetivo de atestar que a pessoa física ou 
jurídica nada deve ao órgão responsável pela sua emissão. Por exemplo, os assuntos referentes a 
tributos ou taxas, ações judiciais, justiça trabalhista, dentre outros. 
 

Quando na relação de documentos constar a expressão “Certidão Negativa”, as certidões 
apresentadas somente serão aceitas se contiverem essa expressão, caso contrário, o processo de 
financiamento imobiliário somente será iniciado após regularizadas todas as pendências. 
 

Apor em todas as fotocópias, carimbo contendo termo “Confere com o Original” e a identificação 
da CONTRATADA (nome, CNPJ e dados do funcionários responsável pela conferência). Esse 
procedimento poderá ser substituído pela autenticação realizada em Cartório. 
 

NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SÃO SOLICITADAS AS SEGUINTES CERTIDÕES: 

1 Comprador: observar as regras dos Cartórios locais. Em alguns Estados, são exigidas 
certidões do(s) comprador(es). Em regra, essas certidões não precisam ser 
apresentadas ao Banco para análise. Consulte a Relação de Documentos e as 
particularidades de cada Estado. 

2 Vendedor PF: Não são exigidas apresentação de Certidões, salvo particularidades de 
cada Estado. Verifique a Relação de Documentos. 

3 Vendedor PJ:  

Certidão Simplificada da Junta Comercial, com prazo de validade de 30 MINAS: 

 Certidão CRF/FGTS – exigida quando o comprador for utilizar o FGTS na aquisição 
do imóvel; 

 Certidão Conjunta da Receita Federal (PGFN) e Certidão do INSS. 

4 Imóvel: 

 Certidão de Ônus Reais e de Ações Reipersecutórias expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis – CRI (tem validade de 30 dias, não prorrogáveis); 

 Certidão de Tributos Municipais, contemplando o IPTU/TLP; 

 Certidão de Aforamento ou Contrato ou Termo de Aforamento; 

 Certidão de quitação de taxa de incêndio (exigida nos municípios do Estado do Rio 
de Janeiro). 

5 Certidão Simplificada da Junta Comercial (ou Declaração da Última Alteração 
Contratual ou Estatutária): 

 Certidão constituída de extrato de informações básicas e atualizadas da empresa 
contantes dos atos e documentos arquivados na Junta Comercial e que estão 
vigentes na data de sua expedição. 

6 Certidão CRF/FGTS: 

 Certidão obrigatória quando houver utilização do FGTS do comprador na aquisição 
(ou quando a operação for financiada por recursos do FGTS) e o vendedor for 
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pessoa jurídica. Deve ser emitida pelo Correspondente no link abaixo e anexada ao 
dossiê da operação; 

  O CRF (Certidão de Regularidade do FGTS) 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:  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 
 

7 Certidão Conjunta da Receita Federal e Certidão do INSS: 

 Certidões obrigatórias quando o vendedor for pessoa jurídica. Deve ser emitida 
pelo Correspondente nos links abaixo e anexadas ao dossiê da operação; 

 A CND do INSS é emitida no endereço: 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Infor
maNICertidao.asp?tipo=1 

 

 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. 

 A certidão da Receita Federal (PGFN) pode ser obtida no link abaixo. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInte
r/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 

 

8 Certidão de Ônus Reais e de 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; 

 A Certidão de Ônus Reais e de Ações Reipersecutórias 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. 

 

9 Certidão de Tributos Municipais, contemplando o IPTU/TLP: 
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 Documento que comprova a regularidade fiscal perante o município/distrito. Na 
cidade do Rio de Janeiro, esta certidão contempla a situação enfitêutica do imóvel; 

 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. 

 

10 Certidão de Aforamento ou Contrato ou Termo de Aforamento: 

 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/) 

 

11 Certidão de quitação de taxa de incêndio (exigida nos municípios do Estado do Rio de 
Janeiro): 

 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.  

 

19. SITUAÇÕES ESPECIAIS A SEREM OBSERVADAS QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 

As particularidades de cada estado podem ser alteradas de acordo com a exigibilidade 
de cada CRI. Sendo assim, poderão ocorrer situações em que cartórios distintos no mesmo 
estado ou município dispensem as certidões abaixo elencadas. Em caso de dispensas pelos 
CRIs, o Banco também pode dispensar a apresentação das mesmas. 

Deve-se verificar com o CRI competente quais são as especificidades para o registro do 
instrumento de crédito com relação às certidões de feitos ajuizados, executivos fiscais, dentre 
outras. 

Existem cartórios que exigem a certidão anexada ao instrumento de crédito e outros 
que exigem que a apresentação das certidões esteja consignada/transcrita no instrumento de 
crédito. 

Caso o CRI exija a consignação/transcrição das certidões do instrumento de crédito, a 
agência deve informar ao processador para ajuste no instrumento de crédito. Nessa situação, 
as certidões devem ser apresentadas pela agência e devem ser analisadas pelo processador. 

 
Ceará 
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 certidão conjunta negativa de débitos estaduais (emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado do Ceará); 

 guia de recolhimento de ITBI (para edição do instrumento); 

 guia de recolhimento de laudêmio em caso de imóvel foreiro (para a edição do 
instrumento); 

 declaração de primeira aquisição imobiliária, quando for o caso; 

 A agência deve encaminhar ao Cenop a cadeia de procuração do representante do 
Banco e a qualificação das testemunhas (para edição do instrumento); 

 Pode ser apresentada a declaração de dispensa de CND/INSS (Anexos) para os 
vendedores pessoa física, quando for o caso. 

 
Distrito Federal 

 certidão de feitos ajuizados (cíveis e executivos fiscais - certidão de distribuição 
especial do TJDFT) - do(s) vendedor(es) e do(s) comprador(es); 

 certidão da Justiça Federal e certidão da Justiça do Trabalho - do(s) vendedor(es) e 
do(s) comprador(es). 

o Essas podem ser aceitas até 60 dias após seu vencimento, desde que indexadas 
no DEOC dentro do prazo de validade, 

o Referente à certidão da Justiça Federal, deverão ser apresentadas as certidões 
emitidas pelos seguintes órgãos: 

 Tribunal Regional Federal da 1ª Região e 

 Seção Judiciária do Distrito Federal. 

 certidão de débitos da Fazenda do DF e Territórios (emitida no site da Fazenda do 
GDF). 

 As certidões acima devem ser emitidas também nas comarcas de residência das partes 
(compradores e vendedores), quando os mesmos não residirem no DF. 

 Para aceitação pelos cartórios de registro, as certidões acima devem estar dentro de 
sua validade regulamentar (30 dias de emissão). 

 Para imóveis localizados em condomínio, a declaração do vendedor(es) sobre a 
existência ou inexistência de débitos junto ao condomínio ou a quitação expedida pelo 
síndico acompanhada da ata da assembleia que elegeu o síndico, se for o caso. Este 
documento não precisa ser apresentado ao Banco na fase de análise e pode ser 
apresentado diretamente ao CRI no momento do registro do contrato. 

 As certidões de objeto e pé podem ser substituídas por consulta ao site do tribunal 
competente desde que esta contenha o valor da causa, natureza da lide e o status do 
processo. 

 As certidões de objeto e pé permanecerão válidas durante todas as etapas da operação 
independentemente da data de seu vencimento original desde que indexadas ao 
dossiê eletrônico dentro do prazo de validade. 

 A norma de dispensa de documentos também é válida para o DF. 
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Minas Gerais 

 certidão de ônus reais e ações reipersecutórias dentro da validade de 30 dias no ato 
do registro do instrumento de crédito. 

 
Pernambuco 

 guia de recolhimento de ITBI - e guia de recolhimento de laudêmio em caso de imóvel 
foreiro (ambas após a assinatura dos contratos, para edição de ressalva no 
instrumento). 

 
Estado do Rio de Janeiro 

 Apresentar diretamente ao CRI, para registro do instrumento de crédito, as seguintes 
certidões do vendedor: 

o certidões cíveis; 

o executivos fiscais municipais e estaduais; 

o Justiça Federal; 

o Não é necessário o envio/apresentação dos referidos documentos para 
conhecimento do banco. 

 Apresentar, para edição de ressalva no instrumento de crédito, a guia de recolhimento 
de ITBI. 

 Apresentar, para análise da proposta, a certidão de quitação da taxa de incêndio, 
emitida pelo Funesbom (Fundo Especial do Corpo de Bombeiros). 

o a certidão somente é emitida após 1 ano da individualização fiscal pelo 
município; 

o para imóveis localizados em condomínios ainda não individualizados na 
prefeitura, deve ser solicitado o número da inscrição fiscal do IPTU referente à 
área maior do empreendimento ou do terreno, seguindo: 

 caso o número da inscrição fiscal do IPTU da área maior possua registro 
no Funesbom, em função de haver algum imóvel no terreno que foi 
demolido para a construção do empreendimento, deve ser verificado 
se no cadastro do imóvel junto à prefeitura consta inscrito como IPTU 
"territorial"; se positivo, não há incidência do tributo, logo fica 
dispensada a apresentação; se no cadastro do imóvel junto à prefeitura 
constar inscrito como IPTU "residencial ou comercial", deve ser 
consultado o site do Funesbom - 
http://www.funesbom.rj.gov.br/modules.php?name=Servicos&op=res
umo - para verificar se existe registro de débitos pendentes, solicitando 
a regularização dos débitos se for o caso e obtendo a certidão negativa; 
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 caso o número da inscrição fiscal do IPTU da área maior não possua 
registro no Funesbom, porém no carnê do IPTU ou ficha cadastral do 
imóvel junto à prefeitura constar IPTU "residencial ou comercial", fica 
dispensada a apresentação da referida certidão; 

 Para as unidades "casa" o proprietário deve apresentar o carnê de IPTU 
na unidade do Funesbom ou solicitar seu cadastramento via internet, 
para gerar a certidão negativa de débitos para a apresentação ao BB. 

 
Município do Rio de Janeiro - RJ 

 certidão de quitação fiscal e situação enfitêutica do imóvel; 

 certidão do 9º ofício do registro de distribuição. 
 
Rio Grande do Sul 

 certidão de regularidade fiscal RFB/PGFN e da União que contempla débitos de 
contribuições previdenciárias em nome dos compradores. 

 
Santa Catarina 

 certidão de regularidade fiscal RFB/PGFN e da União que contempla débitos de 
contribuições previdenciárias em nome dos compradores; 

 informação sobre a intermediação ou não de corretor de imóveis na transação, o 
que pode ser informado no campo "observações" do F9 de envio da proposta no CIM 
OU no parecer do "despacho" (quando houver, devem ser fornecidos dados do 
corretor: nome do corretor, número do CPF e do Creci/SC). Esta informação deve ser 
prestada pelo proponente ou Correspondente, quando for o caso; 

 cadeia de procurações e substabelecimento do representante do banco que irá 
assinar o instrumento de crédito; 

 Quando a comarca do imóvel de residência do/a(s) vendedor/a(es/as) for Blumenau 
(SC), são necessárias as seguintes certidões: 

o certidões de feitos ajuizados expedidas pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) 
competentes; 

o certidões de feitos ajuizados pela justiça comum; 

o certidão de distribuição da Justiça do Trabalho; 

o certidão de distribuição Justiça Federal e Justiça Estadual; 

o As certidões acima podem ser aceitas até 60 dias após seu vencimento, desde 
que indexadas no DEOC dentro do prazo de validade. 

 
São Paulo 

 certidão de regularidade fiscal RFB/PGFN e da União que contempla débitos de 
contribuições previdenciárias em nome dos compradores; 
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 na impossibilidade de emissão da certidão negativa conjunta de débitos de tributos 
imobiliários pela prefeitura de São Paulo, o documento poderá ser substituído pelo 
Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC, sem débitos em aberto. 

 
Obs: Ressaltamos que as particularidades de cada estado podem ser alteradas de acordo com a 
exigibilidade de cada CRI, sendo assim, poderão ocorrer situações em que cartórios distintos no 
mesmo estado ou município dispensem as certidões acima elencadas. 

20. DISPENSA DE DOCUMENTOS  
 

Cabe dispensa da emissão da Certidão de Objeto e Pé, comprovação de quitação e/ou da análise do 
Núcleo Jurídico do BB quando (consultar Middle):  

- Tratar-se de vendedor PJ encarteirado no Pilar Atacado; ou  

- O vendedor representar construtora ou incorporadora com limite de crédito vigente, analisado 
pela Dicre, risco cliente A, B ou C; ou  

- Tratar-se de venda de imóvel construído em regime de Patrimônio de Afetação ou Sociedade 
de Propósito Específico - SPE; ou  

- Tratar-se de venda de imóvel financiado com o BB Crédito Imobiliário - Financiamento à 
Produção PJ (SFH/CH/SFI) ou por outra instituição financeira (Interveniente Quitante); ou  

- As certidões positivas representarem valor global inferior ou igual a 10% do valor do imóvel 
objeto do financiamento; ou  

- As certidões positivas forem decorrentes de processos judiciais com o status de arquivado ou 
extinto, declarados nas certidões emitidas pelos Cartórios Distribuidores e/ou de Protestos.  

 
As certidões de objeto e pé permanecerão válidas durante todas as etapas da operação 

independentemente da data de seu vencimento original desde que indexadas ao dossiê eletrônico 
dentro do prazo de validade.  
 

Admite-se, para fins de comprovação das situações acima descritas, o envio da consulta efetuada 
pela internet nos sites oficiais dos Tribunais competentes.  
 

A aceitação ficará condicionada à confirmação da emissão nos respectivos endereços eletrônicos 
mediante aposição, na própria certidão, de carimbo e assinatura do funcionário responsável pelo 
acolhimento da operação.  
 

As particularidades de cada estado podem ser alteradas de acordo com a exigibilidade de cada 
CRI. Podem ocorrer situações em que cartórios distintos no mesmo estado ou município dispensem as 
certidões acima elencadas.  
 

Em caso de dispensas pelos RGIs, o Cenop também pode dispensar a apresentação das mesmas.  
 

Existem cartórios que exigem a certidão anexada ao instrumento de crédito e outros que exigem 
que a apresentação das certidões esteja consignada/transcrita no instrumento de crédito. Caso o CRI 
exija a consignação/transcrição das certidões do instrumento de crédito, a empresa deve informar ao 
Cenop para ajuste no instrumento de crédito. Nessa situação, as certidões devem ser apresentadas 
pela empresa e devem ser analisadas pelo Cenop.  
 
Os documentos devem estar válidos no momento da indexação no DEOC. 
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1. as Certidões de Ônus Reais e as Certidões de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, 
conforme Decreto nº 93.240 de 09.09.1986, têm prazo de validade de 30 dias, não 
podendo ser prorrogadas; 

2. a Ficha de Matrícula do imóvel tem validade de 30 dias, não podendo ser prorrogada; 

3. A matrícula, as certidões de ônus reais e as de ações reais e pessoais reipersecutórias 
admitem prorrogação de 30 dias exclusivamente para operações sem interveniente 
quitante e sem certidões positivas do vendedor.; 

4. os demais documentos/certidões que não apresentem prazo de validade serão 
considerados válidos por 90 dias, contados a partir da data de sua emissão, não 
admitindo prorrogação; 

5. certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel substitui a Certidão de Ações Reais e 
Pessoais Reipersecutórias e a Certidão de Ônus Reais: 

5.1. para que seja considerada de Inteiro Teor, a certidão emitida pelo RGI deve apresentar 
informação expressa de que se trata de Inteiro Teor ou apresentar referência ao art.19 
da Lei 6.015/73 e também tem validade de 30 dias, não podendo ser prorrogada. 

6. as certidões emitidas no Estado do Rio de Janeiro têm validade de 90 dias conforme decreto 
estadual 3350/99, caso não haja validade expressa no documento e não se trate de Certidões 
de Ônus Reais e/ou Certidão de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias. 

7. A Ficha de Matrícula não é passível de ser substituída por outras certidões emitidas pelos RGIs, 
salvo se essas indicarem todas as ocorrências de registros (a partir de "R.1" e/ou "AV.1") ou 
contemplarem todos os registros dos últimos vinte anos. 

8. Caso seja verificado na Ficha de Matrícula do Imóvel, na Certidão de Inteiro Teor, na certidão 
de Ônus Reais ou na Certidão de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias a existência de ônus 
ou de ações judiciais, devem ser encaminhados para análise ao Cenop os seguintes 
documentos: 

8.1. cópia do Termo de Baixa do ônus (Termo de Baixa de Hipoteca ou Termo de Baixa de 
Alienação Fiduciária), assinado pelo representante do credor anterior; 

8.2. consulta processual eletrônica ou certidão de objeto e pé de ações judiciais que recaem 
sobre o imóvel. 

9. Para os casos em que houver necessidade de novo acolhimento da operação, pode ser 
indexada a mesma documentação do estudo original do DEOC, desde que os documentos 
estejam vigentes, considerando a data da primeira indexação. 

21. ERROS MAIS FREQUENTES 
 

 Observe a lista de erros mais frequentes e seja ainda mais criterioso nesses pontos.  
 

1. NÚMERO 1: CÁLCULO ERRADO DE RENDA; 
 

2. Não fazer o cadastro de cônjuge/companheiro (a) que não tem salário e não vai 
compor renda; falta da Declaração de Rendimentos Negativos de quem não tem 
renda; 

 
3. Informar/Digitar o número do RG ao invés do registro do DETRAN, quando o cliente 

apresenta a CNH como documento de identidade; 
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4. CNH vencida; 
 

5. Informar órgão expedidor errado do documento de identificação. 
 

22. ORIENTAÇÕES SOBRE CARIMBOS 
 

Os documentos que necessitarem de assinaturas do(s) comprador (es) e seu(s) respectivo(s) 
cônjuge(s) deverão conter, obrigatoriamente, carimbo contendo o termo “Documento assinado à vista 
do conferente” e a identificação do Correspondente Imobiliário (nome, CNPJ e o CPF e nome por 
extenso do responsável pelo acolhimento das assinaturas). 
 

O Correspondente Imobiliário poderá substituir o procedimento acima pelo reconhecimento de 
firmas realizado em Cartório. 
 

A documentação encaminhada ao Correspondente Imobiliário poderá ser na sua forma original 
ou fotocópia. A fotocópia deverá conter carimbo com o termo “Confere com o Original” e a 
identificação do Correspondente Imobiliário (nome, CNPJ e o CPF e nome por extenso do responsável 
pelo acolhimento das assinaturas).  
 

O Correspondente Imobiliário poderá substituir o procedimento acima pela autenticação 
realizada em Cartório. 

23. COMO DIMINUIR A POSSIBILIDADE DE FRAUDES 
 

Visando diminuir a possibilidade de fraudes dos documentos de identificação, recepcionados 
pelo correspondente imobiliário, é importante atentar para as dicas abaixo. 

 
 
Carteira de Identidade 
 

 

O órgão expedidor é o 
descrito na segunda 

linha 

Naturalidade deve 
ser a cidade e UF. 

(Sem hífen) 

Atenção: 
Erro comum digitar 
no portal a data de 

nascimento no campo 
da data de expedição. 
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- Impressão digital pode ser somente em tinta preta ou grafite; 

- Posicionamento da foto – deve ser o mesmo sentido digital – para modelo “padrão nacional”; 

- Verificar se o portador do documento é o mesmo que o da foto; 

- Observar a plastificação, se estiver muito grossa e dura, pode indicar que foi replastificada, 
podendo ter sido trocada a foto ou uma das faces do documento ou colada uma foto por cima 
da outra; 

- Na filiação é obrigatório em primeiro o nome do PAI e ao lado ou abaixo o nome da MÃE; 
Somente três Estados colocam a letra “E” na filiação entre Pai “E” Mãe, são SP (podendo ter 
ou não),  CE e ES; 

- “DOC ORIGEM” refere-se a origem do documento apresentado no ato de emissão da carteira: 
CC- Certidão de casamento, CN – Certidão de nascimento, Livros A – nascimento, B – 
casamento e C (nunca utilizado) óbito; 

 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH 

- O cliente é o mesmo que está na foto? 

- A fisionomia (idade) do cliente da foto aparenta ser compatível com a data de emissão da 
CNH? 

- Qual era a idade do cliente na data da emissão da 1ª habilitação? 

- Devemos sempre correlacionar os dados existentes na CNH (nome, CPF, filiação, cédula de 
identidade), com as informações prestadas pelo cliente. 

  

 

CNH emitidas a partir de julho de 2015. 
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Atenção para a validade da CNH. Não é aceita CNH vencida. 
Quando utilizar a CNH para cadastramento no Portal, deve ser informado o número de registro 

da CNH e não o DOC. IDENT. 
Digitalize o documento no dossiê eletrônico de forma legível e sempre que possível em modo 

colorido. 
Para o modelo de CNH que possui QR Code (emitida a partir de maio/2017), providencie a 

digitalização frente e verso. 
Quando a CNH for utilizada como documento para comprovação da identificação do cliente, 

tanto para confecção do cadastro quanto para o acolhimento da proposta, Consulte o site do Denatran 
para confirmar existência do documento: https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/ 

verifique se o resultado obtido foi: " NÚMERO DE SEGURANÇA VÁLIDO PARA ESTA CNH" 
Após a consulta o Correspondente deverá imprimir a página com o resultado da pesquisa e 

incluir no dossiê eletrônico do cliente junto com a CNH (via Portal). 
Além da consulta ao site do Detran/Denatran, o Correspondente deverá verificar ainda se a 

CNH apresenta as principais características de uma CNH verdadeira, como:  

 a plastificação é proibida;  

 a fotografia é eletrônica e colorida e fica no campo a ela destinado;  

 a assinatura do portador e do expedidor são digitalizadas;  

 é impressa em papel marca d’água (moeda), com fibras coloridas na frente e no verso;  

 por ser um documento com prazo de validade definido, a foto deve ser recente;  
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 é um documento unificado, portanto igual em seu formato e modelo em todos os estados do 
Brasil.  
 

 
CPF 
Tabela por estado de emissão 

- confirmar se o Estado onde o CPF foi emitido corresponde com o nono digito do número 
conforme a tabela a seguir: 315.245.285-00 

 
1 DF, GO, MT, MS, TO 2 AC, AP, AM, RR, PA 
3 CE, PI, MA 4 AL, PB, PE, RN 
5 BA, SE 6 MG 
7 ES, RJ 8 SP 
9 PR, SC 0 RS 

 
 
CPF antigo (CIC) 
 

 
- Data de nascimento separada por ponto; 

- Número de inscrição separado por espaço; 

- Nome sem acentuação gráfica; 

- Ausência de data de emissão 
 
 
 
 
CPF (anterior ao magnético) 
 

 
- Nome sem acentuação gráfica; 

- Nº de inscrição sequencial e digito separado por traço; 

- Código de barra abaixo do nº de inscrição; 

- Data de nascimento separado por barra;  
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- Data de emissão. 
 
 
 
CPF (magnético) 
 

 
 

 
CPF (eletrônico) 
 

 
 

Todos os documentos devem ser apresentados na sua forma original. O Cliente não pode trazer 
apenas a cópia, mesmo que seja autenticada. O atendente tem que VER os originais. 
 
 
 

 
 


