
• Documento oficial de identificação;
• Extrato de conta vinculada ao FGTS;
• Carteira de trabalho para comprovar o tempo de trabalho sob o regime do FGTS;
• Se você é trabalhador avulso: declaração do órgão gestor da mão de obra ou do  
 sindicato;
• Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF. No caso de trabalhador  
 casado ou em união estável, apresentar a DIRPF de ambos os cônjuges/ 
 companheiros.
• Certidão da matrícula do imóvel contendo a averbação da obra, quando o  
 financiamento foi destinado à Construção de Imóvel Residencial;
• Quando o casamento no regime da Comunhão Universal de Bens ocorreu após  
 assinatura do contrato de financiamento e o cônjuge, não participante do contrato,  
 estiver solicitando a utilização do FGTS, apresentar: certidão de casamento com  
 regime de comunhão universal de bens, Carteira de Identidade/CPF do cônjuge e  
 do pacto antenupcial para casamentos a partir da Lei 6.515, de 26/12/1977 e  
 certidão da matrícula contendo a averbação do casamento referente ao imóvel,  
 objeto do uso do FGTS;
• Na modalidade de liquidação, onde o financiamento contratado sem a anuência  
 do Agente Financeiro (Contrato de Gaveta), apresentar o contrato de cessão de  
 direitos ou da promessa de compra e venda, celebrado até 25/10/1996, cujas  
 firmas estejam reconhecidas em Cartório até 25/10/1996, ou, ainda, apresentar  
 instrumento particular de procuração, com firma reconhecida até a data de  
 25/10/1996;
• Para os financiamentos da modalidade Aquisição de Material de Construção,  
 concedidos com recursos do FGTS, onde foram destinados à construção e/ou  
 ampliação e reforma de imóvel residencial, apresentar: Certidão atualizada de  
 inteiro teor da matrícula do imóvel, comprovando a propriedade em nome do  
 devedor/trabalhador titular do financiamento; e, no caso de construção/ampliação,  
 a averbação da área deve na constar na matrícula do imóvel.

 
Observação: A CAIXA poderá solicitar outros documentos, a fim de evitar possíveis  
dúvidas ou completar informações da utilização do FGTS.

Documentação completa
Financiamento FGTS


