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MARINHA DO BRASIL 

 

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA 

(AUTARQUIA FEDERAL) 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA DO FGTS - 

AQUISIÇÃO DE MORADIA 

 

Eu,__________________________________________________, nascido em ___/___/_____, 

portador do CPF nº ________________________, PIS nº ___________________________, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nº_______________________ , residente e 

domiciliado na _________________________________________________________________, 

_______________ nº __________ , Cidade _____________________________, Estado ______,  

Tel: (___) _________________ autorizo a  Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 

Marinha a efetuar o saque dos meus recursos no FGTS referente à(s) seguinte(s) valor(es): 

 

 
Nº conta FGTS 

Código Empregador/ 

Estabelecimento/ 

Empresa 

CNPJ da Empresa/ 

Estabelecimento/ 

Empregador 

Utilização FMP¹ 

(preencher SIM ou 

NÃO) 

Valor do Saque R$² 

1      

2      

3      

4      

5      

¹ Fundo Mútuo de Privatização (FMP) que pretende utilizar 

² Preencher com a palavra TOTAL quando for utilizar o saldo total da conta ou especificar o valor a ser utilizado, incluindo o montante resgatado 

do FMP se for o caso. 
 

 

DECLARAÇÕES DO TITULAR DA CONTA VINCULADA DO FGTS 

 
 
Declaro, sob as penas da lei, que: 

 

1. Meu estado civil é _______________ , regime de casamento __________________________   

 

2. Tenho tempo de trabalho sob o regime do FGTS superior a três anos. 

 

3. Minha ocupação laboral principal é ______________________________ e a exerço na cidade 

de ______________________________________________________________. 

 

4. Não sou, nesta data: 

a) proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de outro(s) 

imóvel(eis) residencial(ais), concluído(s) ou em construção, localizado(s) no município onde 

exerço minha ocupação principal, incluindo-se os municípios limítrofes ou da mesma região 

metropolitana, nem no município de minha residência, incluindo-se os municípios limítrofes ou 

da mesma região metropolitana, que tenha(m) sido adquirido(s) em data anterior à de assinatura 

do contrato de financiamento objeto desta operação de utilização de FGTS; 

b) e detentor de financiamento(s) concedido(s) no âmbito do SFH em qualquer parte do país, que 

se encontre(m) ativo(s) e tenha(m) sido celebrado(s) em data anterior à de assinatura do contrato 
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de financiamento objeto desta operação de utilização de FGTS. 

 

5. Destinarei o imóvel para residência própria. 

 

6. Estou ciente e concordo: 

a) com as condições ajustadas e as exigências relativas à utilização dos recursos da conta 

vinculada do FGTS, para amortização ou liquidação de saldo devedor de financiamento 

habitacional, na forma apresentada pelo Agente Financeiro e estabelecida no Manual de Moradia 

Própria, disponível na Internet, no endereço www.caixa.gov.br; 

b) em apresentar outros documentos que o agente financeiro julgar necessários à comprovação 

das declarações por mim prestadas. 

 

7. Estou suficientemente esclarecido de que eventual falsidade nestas declarações, as quais são 

essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS, configura crime de 

FALSIDADE IDEOLÓGICA e de ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro, 

ensejando o pedido pelo FGTS de abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL à Polícia 

Federal, responsabilizando-me a devolver ao Fundo os valores sacados indevidamente, 

acrescidos de correção monetária e juros devidos, e sujeitando-me às sanções civis, 

administrativas e criminais previstas em lei. 

 

__________________________________________ 

Local e data 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Titular da(s) Conta(s) Vinculada(s) 
 

 

Caso não ocorra o preenchimento de TODOS os campos, o processo será devolvido 

RECONHECIMENTO DE FIRMA OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Documentos que deverão acompanhar este requerimento: 

 1) Original e cópia: 

  a) Carteira de Identidade; 

                b) CPF; 

                c) Comprovante de Residência; e 

                d) Carteira de Trabalho: Folhas onde conste: nº de série, Foto, admissão, demissão e carimbo da Empresa. 

 2) Extrato da Conta do FGTS (retirado diretamente no caixa). 

 

 

 


