
A ABMH - Associação Brasileira dos 

Mutuários da Habitação foi criada e é man-

tida por mutuários do Sistema Financeiro 

para orientar e defender os interesses dos 

mutuários e consumidores nas relações 

imobiliárias. Os objetivos da ABMH são 

reunir, instruir, representar e defender em 

juízo ou fora dele, os direitos e interesses 

dos mutuários e consumidores, constituídos, 

entre outros, por todos os adquirentes de

de habitação e consumo, desde que não 

conflite com os interesses da ABMH, e 

desde que filiadas a esta entidade segundo 

regimento interno, o que for estabelecido 

pela diretoria;

P2  /  Conhecem o patri-
monio de Afetaçao? 
Saiba nosso proposta 
de altereção a lei. E 
acompanhe nossas 
açoes civis publicas.

P3 /  Acompanhe as dicas 
do presidente e saiba a mel-
hor de forma de lidar na 
compra de sua casa própria. 

P4 /  Tire suas duvidas e 
saiba tudo sobre o merca-
do imobiliario. 

P5 /  Construtoras negam 
financiamento habitacional 
ja aprovado pela construto-
ra. Aumento de lançamen-
tos de imovies pode ser um 
perigo.

Nossa missão é proteger os mutuários de abusos das con-

strutoras e alerta-los dos riscos do mercado imobiliario.
“

”
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News

 Com o aumento dos preços, a socie-

dade passou a considerar a compra de imóveis um 

bom investimento, tanto para revenda quanto para 

aluguel. Com isso, boa parte dos novos empreen-

dimentos não são reservados para moradia, e sim 

para investimento. Dados de pesquisas junto aos 

corretores de imóveis apontam que esse índice, que 

já foi de menos de 20%, atualmente oscila entre 

40 a 60% dos imóveis, dependendo do empreen-

dimento. Isso porque as próprias construtoras 

preferem que os investidores comprem, visto que 

eles geralmente pagam à vista, ao contrário dos 

que compram imóveis para residência e geralmente 

esperam de 30 a 60 dias para obter financiamento.

A preocupação da ABMH – Associação Brasileira 

dos Mutuários da Habitação é o estouro da suposta 

bolha imobiliária que surgiu devido aos preços 

fora da realidade no mercado brasileiro. A média 

de preço do imóvel na capital mineira em 2013 

teve um aumento de 2,77%, em relação ao ano de 

2012. Porém estudos do Secovi indi-

ca que Belo Horizonte é a cidade com 

maior queda nas vendas, chegando 16%. 

O ganhador do Prêmio Nobel de Economia 2013, 

Robert Shiller, apontou a suspeita de uma bolha 

imobiliária no Brasil. “O caso da Brasil me lem-

bra o Japão nos anos 80, quando os preços dos 

imóveis subiram ate atingir um pico em 1990, e 

vem caindo desde então”,  disse Shiller. Para o 

economista o governo brasileiro precisa garan-

tir que exista a oferta, e não apenas auxiliar 

no financiamento, uma vez que deve existir o 

equilíbrio para que o mercado seja sustentável. 

Finalmente, em momentos de crise econômica em 

relação ao mercado imobiliário, essa bolha estoura. 

O estopim do estouro dessa bolha pode ser a falên-

cia de algum ente envolvido no processo imobiliário 

ou o aumento geral da inadimplência a níveis 

insustentáveis. Então, bancos e construtoras pedem 

ajuda aos governos como um pedido de socorro.

A BOLHA IMOBILIÁRIA NO BRASÍL

direitos sobre bens móveis e imóveis finan-

ciados por qualquer sistema ou forma, em 

especial pelo SFH - Sistema Financeiro da 

Habitação, Sistema Financeiro Imobiliário. 

Damos apoio e prestamos todas informações 

necessárias à entidades ligadas as áreas
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No mês de agosto de 2013 em Belo Horizonte, 

houve um aumento no lançamento de imóveis 

de 28,21%, totalizando 284 imóveis, contra 39 

lançamentos em julho. Os números são preocu-

pantes para a ABMH – Associação Brasileira 

dos Mutuários da Habitação, levando em consid-

eração o numero de ocorrências contra as incor-

poradoras. Os dados foram retirados das pesqui-

sas de construção e comercialização feita pelo 

Ipead-UFMG com um grupo de cem empresas.

Um dos problemas que podemos enfrentar ao 

comprar um imóvel na planta é o atraso na 

entrega das chaves. Isso é tão frequente, que 

muitas incorporadoras preveem, em contra-

to, a possibilidade de prorrogação do prazo 

estipulado inicialmente. Levando em consider-

ação o frequente atraso na entrega de imóveis, 

a preocupação da Associação Brasileira dos 

Mutuários é o grande aumento de lançamen-

tos em um curto espaço de tempo, podendo 

acarretar o aumento de mutuários insatisfeitos.

Dados da ABMH comprovam o aumento de 

ocorrências no atraso de imóveis. No pri-

meiro semestre de 2012, a associação reg-

istrou em média 600 casos de pessoas que 

não receberam seu imóvel na data previs-

ta. Já no primeiro semestre de 2013, esse 

numero de ocorrências subiu para 813. 

Para o Presidente da ABMH, Leandro Pacífico, 

especialista em direito imobiliário, na con-

strução civil não é aceitável ultrapassar o tempo 

previsto em mais de 180 dias, carência estipula-

da em contrato. Segundo Pacífico utilizando as 

disposições do CDC, não é lícito ao fornecedor 

estipular vantagem em seu favor, sem que a 

mesma tenha sido estipulada para o consumi-

dor. “Caso o comprador atrase sua parcela em 

apenas um dia lhe é cobrada uma multa de 2%, 

mais juros de mora de 1% ao mês, enquanto a 

construtora pode atrasar o imóvel por 180 dias, 

sem ter a obrigação de justificar ou ao menos 

comunicar o consumidor sobre o atraso.”

O prazo para requerer judicial-

mente essas indenizações é de 5 anos.

A ABMH – Associação Brasileira dos Mutuários 

da Habitação faz uma alerta dos riscos no ato 

de assinar o contrato, acreditando na aprovação 

do crédito junto ao agente financeiro e denun-

cia que esse tipo de propaganda enganosa tem 

se tornado comum no mercado imobiliário.

Vêm se tornando frequentes as reclamações de 

compradores que no ato da aquisição do imóvel 

são levados a crer que seu crédito foi aprovado 

pela CEF. Muitas vezes essa aprovação parte de 

um agente credenciado do próprio banco, que faz 

uma análise no momento de fechar o contrato de 

promessa de compra e venda dentro das próprias 

construtoras. Após o contrato assinado e as pri-

meiras parcelas pagas, o comprador comparece 

ao banco e descobre que e o crédito lhe é negado. 

O caso recente é de, Arhon Igor Silveira Ferreira 

de Carvalho, que procurou a construtora Precon no 

inicio de 2012, para a aquisição de uma unidade 

residencial em Betim. O corretor responsável 

pela intermediação de venda solicitou a documen-

tação para aprovação de credito, alegando que 

dentro da própria construtora existia um agente 

da CEF. Após análise, o crédito foi aprovado 

tendo sido assinados um contrato de compra e 

venda, um contrato de prestação de serviço para 

assessoria e um formulário de fechamento de

proposta. A assinatura do contrato com a CEF 

ficou de ser feita posteriormente, pois a docu-

mentação necessária em relação ao empreendi 

mento ainda não estava pronta. Contudo, grande 

foi à surpresa do comprador quando no momento 

de assinar com a CEF o pedido de empréstimo 

foi negado, e o valor de R$ 126.000,00, reduz-

ido. A construtora cobra uma diferença de R$ 

49.000,00 para não rescindir o contrato, culpando 

o comprador. O mutuário procurou a ABMH com 

provas, alegando que o representante da CEF 

aprovou o credito imobiliário no ato da compra. 

O comprador acredita na palavra do corretor e não 

percebe que pode estar caindo em uma armadilha, 

como Arhon. “O consumidor antes de comprar o 

imóvel deve primeiro procurar um agente finan-

ceiro e solicitar uma simulação do seu crédito, 

verificar se o imóvel que pretende adquirir está 

compatível com sua renda familiar, ler o contrato 

de compra e venda, correção do contrato, memori-

al descritivo do imóvel e ficar atento ao prazo de 

entrega. O ideal seria antes da assinatura do contra-

to de compra e venda e do contrato de financiamen-

to o consumidor procurar ajuda de um especialista 

e tirar todas as dúvidas.” Alerta o Diretor Social. 

Problemas como de Arhon servem de aler-

ta para quem pretende adquirir a casa própria 

usando financiamentos pela Caixa Econômica 

Federal. A ABMH atua no país servindo de 

apoio a duvidas e problemas como esses, além 

de auxiliar a todos os mutuários antes de assinar 

qualquer contrato de compra e venda de imóveis. 

CONSTRUTORAS 
APROVAM CRÉDITOS 
IMOBILIÁRIOS, MAS O 
BANCO NEGA

N O V O S  L A N Ç A M E N T O S 
I M O B I L I A R I O S ,  P O D E M 
AUMENTAR OCORRÊNCIAS 
CONTRA AS CONSTRUTORAS
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AÇÕES CIVIS PÚBLICAS

ABMH VAI A BRASÍLIA PROPOR 
PROJETO DE LEI PARA MUDAR 
REGRAS DO PATRIMÔNIO DE 
AFETAÇÃO 

No dia 22 de agosto de 2013, a ABMH – 

Associação Brasileira dos Mutuários da 

Habitação - esteve em Brasília para apresentar à 

Comissão de Legislação Participativa proposta 

de alteração da Lei de Incorporações, de modo 

a tornar o patrimônio de afetação obrigatório 

para as empresas ou grupos econômicos que 

contarem com mais de três obras simultâneas.

Na última reunião anual os associados debateram 

extensamente a crise do mercado imobiliário e, 

principalmente, a situação caótica por qual pas-

sarão os mutuários que compraram apartamen-

tos de empresas que vierem a falir. Chegou-se 

à conclusão que as empresas que corriam o 

maior risco de falência eram justamente aquelas 

que não utilizavam o patrimônio de afetação. 

O patrimônio de afetação foi criado em 2004 

como resposta ao problema social e jurídico 

criado pela falência da ENCOL. Com isso, 

a lei criada não tornou obrigatória a insti-

tuição do patrimônio de afetação, deixan-

do à escolha das empresas sua instituição.

O Presidente da ABMH explica as vantagens do 

patrimônio de afetação “No patrimônio de afe-

tação o empreendimento em construção não se 

comunica com os demais bens da empresa. Ou 

seja, em caso de falência é mais simples a reunião 

dos compradores para finalização da obra.” 

Já o Vice-Presidente da ABMH, Wilson 

Rascovit aponta outra vantagem: “Com o pat-

rimônio de afetação, é criada uma comissão 

de representantes dos moradores que detém 

poder para fiscalizar as contas e atos da incor-

poradora. A relação tende a ser mais transpar-

ente, até porque a contabilidade do empreen-

dimento fica separada do resto da empre-

sa.” Rascovit também explica que a empresa 

não pode dispor do dinheiro arrecadado pelos 

compradores, até que o caixa do patrimônio 

de afetação tenha todo o recurso para termi-

nar o empreendimento.  As empresas mais 

sérias já utilizam o patrimônio de afetação 

em suas operações e não sofrerão grandes 

mudanças. Segundo a entidade, a medida

só deve encontrar resistências de empresas que não 

tenham a segurança do consumidor como prioridade. 

Por fim, o presidente esclarece que a obrigato-

riedade da instituição do patrimônio de afetação 

deve ser obrigatória apenas para as incorporado 

iras que tiverem mais de 3 obras simultâneas 

para que o mercado da construção, principal-

mente no interior, não fique engessado com o 

excesso de burocracia. “Em Empresas menores 

não há estrutura para separar contabilidades dos

não há estrutura para separar contabilidades dos 

empreendimentos e o processo é mais rudimen-

tar. Em contrapartida, em casos de falência fica 

mais simples resolver o problema de poucos 

empreendimentos. O potencial prejuízo para a 

sociedade é a quebra de grandes empresas, tendo 

em vista o largo número de pessoas envolvidas.”

A entidade ainda informa que lançará campanhas na 

mídia formal e na internet sobre o assunto para que .

...em caso de falência é mais simples a 
reunião dos compradores para finalização 
da obra.

“
”

Em 2009 foi editada a lei 11.922 que beneficiava os mutuários, conferindo a eles o direito de renegociação 

dos contratos de financiamento habitacional desequilibrados com a CEF. Contudo, a empresa não cumpriu o 

disposto em lei o que levou à ABMH ajuizar essa ação. Esse ano a ação foi julgada procedente em primeira 

instância e a CEF já começou a mandar carta para alguns mutuários oferecendo o acordo nos termos da lei.

Ação ajuizada contra propaganda enganosa feita pela CEF aos compradores de imóveis retoma-

dos pelo próprio banco e ainda ocupados pelos antigos mutuários. A CEF vendia imóveis em leilão 

e divulgava que a desocupação era garantida e ocorreria em até 6 meses. Como a prática se mostra-

va muito diferente e muitas vezes os leilões eram ilegais, a ABMH ajuizou a Ação Civil Públi-

ca que foi julgada procedente. A CEF foi condenada a devolver o dinheiro para aqueles que com-

praram o imóvel e não conseguiram desocupar, bem como a modificar seu material publicitário.

A ABMH ajuizou Ação Civil Pública na Justiça Federal contra a CEF e a EMGEA requerendo que as enti-

dades procedessem à quitação automática de todos os contratos firmados com recursos do Sistema Finan-

ceiro da Habitação, até 31 de dezembro de 1987, e que contem com cobertura do saldo residual pelo FCVS, 

na forma da Lei 10.150/2000. A Ação foi julgada procedente e conferiu o direito àqueles que firmara o con-

trato até 1987 de ter a quitação antecipada de seu contrato. A decisão beneficou mutuários de todo o país.
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Diretor Social da ABMH, Marcelo Nogueira



VERIFIQUE SE O IMÓVEL 
NÃO ESTÁ PENHORADO OU 
FOI DADO EM GARANTIA 
DE ALGUMA DÍVIDA PELO 
VENDEDOR. ISSO SE FAZ 
MEDIANTE PESQUISAS NO 
CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS E MEDIANTE 
CERTIDÃO DA  PREFEITURA 
DE QUE NÃO DEVE IPTU. 

Retirar os seguintes documen-
tos:

º Certidão de Matrícula;

º Certidao de ônus e registro

º Certidão negativa de débitos 
de IPTU

 - Definir previamente quanto deseja gastar no imóvel, contando os recursos 
próprios e o financiamento;

 - Caso vá financiar, deixar pré aprovado o crédito na instituição financeiras. Há 
muitos problemas com as pessoas que fecham o negócio contando com o financiamento 
bancário, mas não conseguem sua aprovação;

 - Conheça bem a localidade onde está situado o imóvel. Procure informações 
sobre serviços bancários, supermercados, ônibus, escolas, etc. Atualmente saber como é 
o transito na região também é fundamental.

 -  Planejar bem a compra, evitar a empolgação própria da operação e tomar 
muito cuidado para não ultrapassar o montante inicialmente estabelecido. Principalmente 
se for financiar o imóvel. Lembre-se que além da diferença do preço você paga juros em 
cima dela. Ao final do financiamento essa diferença mais que dobra de valor.

 - Caso financie o imóvel tente deixar a prestação em torno de 20% da renda 
mensal da sua família. O limite legal é de 30%, mas a ABMH aconselha que a família não 
faça o financiamento nesse limite;

 -  Caso o imóvel esteja situado em um condomínio, é fundamental conversar 
com o síndico para saber se há algum débito e para verificar como são as regras básicas 
de convivencia do prédio.

 - Conferir se quem está te vendendo o imóvel realmente é o proprietário, isso 
se faz retirando certidão de matrícula no cartório de registro de imóveis;

 - Contrato de gaveta e contrato de promessa de compra e venda não te garan-
tem a propriedade do imóvel. Faça a escritura e a registre no cartório de imóveis para se 
tornar efetivamente dono do bem. 

 - Fique atento a situação de conservação do imóvel, tome cuidado especial-
mente com imóveis antigos. Em caso de dúvida contrate profissional qualificado para fazer 
uma prévia avaliação da situação do bem.

Quer comprar um imóvel?  O 
Presidente da ABMH da as dicas

º Certidão negativa de débitos 
fiscais federais, estaduais e 
municipais; 

º Certidão Negativa de débitos 
trabalhistas;

º Certidão negativa de ações 
cíveis e criminais

º Certidão negativa de ações na 
justiça federal

CONHEÇA A IDONEIDADE 
F I N A N E C E I R A  D O 
VENDEDOR. Mediante a 
solicitação da seguinte doc-
umentação (vendedor pes-
soa física):

Quando eu posso utilizar meu 
FGTS ?

Quando você compra um imóvel, o agente financeiro, na maioria das vezes, não 
lhe passa, quais são os seus direitos para utilização do FGTS na compra da tão 
sonhada casa própria. Quando isso acontece, você pagará mais juros em seu 
financiamento ou muitas vezes não conseguirá utilizar o seu FGTS para quitar 
prestações em atraso.
Na prática, o agente financeiro vincula o FGTS somente para a compra do imóvel 
A Lei 8.036/90 que regulamenta a utilização do FGTS não tem restrição neste sen-
tido. E mais, o Poder Judiciário tem ampliado as possibilidades de saque do FGTS 
para compra ou pagamento de financiamento da Casa Própria.

Na prática o FGTS pode ser sacado para:
	 •	 compra	à	vista	de	um	imóvel;
	 •	 sinal	na	compra	de	um	imóvel;
	 •	 lance	em	consórcio	imobiliário;
	 •	 amortização	 extraordinária	 de	 saldo	 devedor	 de	 financiamento	
habitacional;
	 •	 liquidação	antecipada	de	saldo	devedor	de	financiamento	habita-
cional;
	 •	 pagamento	de	parte	das	parcelas	mensais	do	financiamento;

Quem já recebeu um extrato da Caixa Econômica Federal, relativo ao acordo de 
pagamento dos expurgos dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, pode também 
pedir o abatimento da dívida com os créditos que receberá.
Os requisitos exigidos para o saque do FGTS são:
 
	 •	 estar	contribuindo	para	o	FGTS	há	mais	de	3	anos;
	 •	 não	ter	realizado	nenhum	saque	nos	últimos	dois	anos;
	 •	 e,	ser	este	o	primeiro	imóvel	que	se	pretende	adquirir,	ou	o	único	
financiamento que se pretende amortizar.

Caso não consiga utilizar o FGTS em uma dessas situações procure a ABMH para 
maiores esclarecimentos.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) fixou as teses que devem orientar 

as instâncias ordinárias da Justiça brasileira 

no que se refere à cobrança da tarifa de aber-

tura de crédito (TAC), tarifa de emissão de 

carnê ou boleto (TEC) e tarifa de cadastro, e 

também ao financiamento do Imposto sobre 

Operações Financeiras e de Crédito (IOF).

A decisão unânime foi no sentido de que 

atualmente a pactuação de TAC e TEC 

não tem mais respaldo legal; porém a 

cobrança é permitida se baseada em con-

tratos celebrados até 30 de abril de 2008.

A medida afetou cerca de 285 mil ações 

em todo o país, em que se discutem 

valores estimados em R$ 533 milhões.

Fica o alerta para todos os consumidores 

se precaverem da irregularidade, pois é 

comum que os bancos ignorem as decisões 

judiciais e cobrem as tarifas mesmo no 

período em que elas são consideradas ile-

gais. Saiba mais no site www.abmh.com.br

STJ decide a legalidade 
da cobrança de taxas nos 
contratos de veículos, ape-
nas para contratos firma-
dos até 2008

Presidente da ABMH, Leandro Pacifico

A A Associação Brasileira dos Mutuários e 

Habitação - ABMH, foi à Brasília, no dia 19 

de junho de 2013, em uma visita ao Supremo 

Tribunal de Justiça - STJ. O objetivo da visita 

foi relatar os abusos nos contratos de compra 

e venda fechado pelas construtoras do país. A 

ABMH levou documentos e cartas registradas 

de clientes, comprovando os abusos alegados. 

O presidente da associação Leandro Pacífico, 

acredita que a ação da ABMH dará início a 

resolução do problema e ao fim dos abusos e 

confusões que estão sendo instituídos pelas 

construtoras. “Essa luta esta longe de acabar, 

e não vamos desistir. Queremos uma nego-

ciação justa e sem empecilhos para o mutuário 

brasileiro que deseja alcançar o sonho da casa 

própria”, afirmou o presidente da ABMH.

ABMH vai a Brasília lutar 
contra abusos de constru-
toras


