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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª. 

CIRCUNSCRIÇÃO DE ANÁPOLIS/GO 

 

Nome_____________________________________________________________________________, 

nacionalidade __________________________________________________________________, 

estado civil ______________________________________________________________, convive em 

união estável, sim (  ) ou não (  ), profissão ______________________, com CPF sob o número 

___________________________, e RG sob o número __________________________, filiação  

__________________________________________________________________________________ 

e ________________________________________________________________________________,  

residente e domiciliado na Rua/Avenida __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

e-mail:____________________________________________________________________________, 

Telefones: ____________________________________________________________________ 

Pessoa Exposta Politicamente (descrito no § 1º do Art. 1º da Resolução Coaf nº 29, de 27/12/2017):  

Sim (   ),  Não (   ). 

Somente se for estrangeiro, passaporte nº ____________________________________________ 

Declaro para os devidos fins que:  

(1) esta é a minha primeira aquisição imobiliária;  

(2) que o imóvel é para fins residenciais; e 

(3) que o adquiro através de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação;  

me enquadrando no disposto nos artigos 290, da Lei 6.015/73 e 121, do Código de Normas do Foro 

Extrajudicial do Estado de Goiás (CN-GO), que dispõem:  

                      Art. 290, Lei 6015/73: 

“Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira aquisição 

imobiliária para fins residenciais, financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, 

serão reduzidos em 50% (cinqüenta por cento)”. 

 

           Art. 121, CN-GO:  
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“§ 1º. Para a Obtenção do desconto aludido, deverão ser preenchidos três                                                                                                                                  

requisitos, cumulativamente: a) que seja a primeira aquisição imobiliária do 

interessado; b) que a aquisição na qual se pretenda o desconto seja para fins 

residenciais; e c) que esta aquisição seja financiada pelo sistema financeiro de 

habitação.” 

 

 Declaro ainda que tenho ciência que o não enquadramento nas condições acima resulta 

na perda dos benefícios supra mencionados e na obrigatoriedade da complementação dos 

emolumentos, bem como que inserir declaração falsa em documento público, com fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente relevante caracteriza crime de falsidade ideológica 

previsto no art. 299 do Código Penal com pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, e multa, sem 

prejuízo das demais responsabilidades civis. 

 

Anápolis-GO, _____/______/_________. 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Adquirente 

 


