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1. APRESENTAÇÃO
Ao longo de vários anos, ouvimos as reclamações dos interessados em comprar
a casa própria, tanto daqueles que já adquiriram seu imóvel e sofrem com as
constantes mudanças de regras do sistema financeiro, como dos que ainda
inflam os números do déficit habitacional no país.
A ABMH – Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, entidade de defesa
dos mutuários e consumidores, surgiu com o intuito de encontrar uma solução
para esses problemas, e não deixar que o sonho da casa própria se torne um
pesadelo.
Ao sabor da mudança dos tempos e, muitas vezes, com a esperança depositada
no Judiciário por falta de interesse dos governantes, a entidade atua em todo
território nacional. Ao todo, são 16 anos na luta por um financiamento justo e na
defesa do consumidor.
2. A CASA PRÓPRIA FINANCIADA – VISÃO GERAL
A vivência nos atendimentos aos mutuários detentores de financiamentos em
andamento e ao futuro mutuário (compradores da casa própria), aliada à
experiência adquirida durante esses anos estudando o sistema e acompanhando
de perto a realidade dos contratos de adesão impostos pelos agentes
financeiros e construtores, faz com que a ABMH seja uma das mais respeitadas
instituições na área habitacional.
Por isso, a entidade tem como missão orientar o consumidor na compra da casa
própria, que deve ser programada seguindo atentamente alguns cuidados a fim
de amenizar futuros problemas.
o

1 passo: Aprovação do crédito junto ao agente financeiro, para verificar o valor
do imóvel que poderá ser adquirido. É importante ter consciência de que a
realidade financeira é que vai definir o padrão de imóvel a ser adquirido.
o

2 passo: Procurar um imóvel dentro de suas necessidades reais. Por exemplo,
se você é casado e tem um filho, então não compre um imóvel de três quartos. É
necessário adequar o sonho à realidade.
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o

3 passo: Conheça bem o imóvel antes de assinar o contrato, visitando-o em
horários diferentes do dia para conhecer a realidade do local, tais como a
segurança e a vizinhança. Pergunte sobre odores, desapropriações, vazamentos,
desabamentos e inundações. Considere também a valorização futura, valor de
revenda, posição do imóvel em relação ao sol e como você se sentiu nele.
o

4 passo: Verifique se tudo que foi prometido, verbalmente ou por material
publicitário, consta do contrato, principalmente no que se refere a material,
metragem e acabamento.
o

5 passo: Quando se tratar de imóvel novo, na planta ou em construção,
consulte o Procon e sites como o “Reclame Aqui” para tomar conhecimento
sobre problemas com a entidade incorporadora, construtora ou vendedora. Mais
detalhes no tópico 6. Imóveis na planta ou em construção (página 13).
o

6 passo: Ainda na hipótese do imóvel novo – na planta ou em construção –,
guarde todo e qualquer material publicitário referente a ele e ao
empreendimento, inclusive aqueles divulgados de forma virtual.
o

7 passo: Verifique a documentação do imóvel a ser financiado. No momento
em que a unidade habitacional foi encontrada e o financiamento recebeu a préaprovação, o elo entre o contrato e o imóvel passa pela documentação, que, se
não estiver em conformidade com o exigido pelo agente financeiro, impede a
concretização da compra. Mais detalhes no tópico 4. Documentos indispensáveis
na hora de efetuar a compra (página 8).
o

8 passo: Verifique quais serão as despesas extras. Além do preço do imóvel, o
comprador deve lembrar que terá gastos com mudança, instalações elétricas e
hidráulicas, eventual compra de móveis e eletrodomésticos, decoração, tributos,
custas cartorárias, entre outros. No caso de imóvel usado, é comum que
necessite de reformas antes de receber os novos moradores. Por isso, é
importante fazer uma avaliação prévia do custo dessas intervenções, contando
com a ajuda de um profissional habilitado. Embora pareçam detalhes, é bom
colocar tudo na ponta da caneta antes de assinar o contrato, evitando surpresas
desagradáveis e, até mesmo, a inviabilidade do negócio.
o

9 e último passo: Recorra à consultoria de um especialista, que deverá analisar
toda a documentação e, em especial, os contratos a serem firmados com o
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vendedor e com o agente financeiro. Mais detalhes no tópico 5. Contratos
(página 10).
3. FORMAS DE AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA
Existem diversas formas de aquisição da casa própria. Vejamos:
a

1 – Compra à vista
Nesta modalidade, a pessoa deve procurar fazer uma poupança durante
alguns anos e, então, usá-la para a compra do imóvel. A complementação
da poupança pode ser obtida com o saque de eventual conta do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cujas hipóteses trataremos à frente
(Tópico 11. FGTS – Como e quando utilizá-lo, página 26).
a

2 – Compra e venda parcelada
Em geral, é feita através de um contrato particular de promessa (ou
compromisso) de compra e venda, pelo qual o comprador recebe a escritura
(ou outro título de transmissão da propriedade) somente após o pagamento
de todas as parcelas. Verifique o tópico 5. Contratos (página 10).
A compra e venda parcelada não costumam ser uma boa opção, tendo em
vista que os juros e índices de correção monetária que incidem (ou são
embutidos) nas parcelas mensais superam os juros dos financiamentos
bancários, em especial do SFH. Geralmente, as parcelas mensais aumentam
no decorrer dos meses e anos, chegando a dobrar de valor a cada cinco
anos. Além disso, o comprador não possui a cobertura dos seguros
habitacionais, que cobrem morte e invalidez permanente, e são obrigatórios
no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e no Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI). Vide tópico 8. Seguros habitacionais, página 20).
Dessa forma, tão logo seja possível, o ideal é que o comprador faça a
quitação, seja através de recursos próprios, FGTS, financiamento bancário ou
consórcio. Mais detalhes no tópico 6., item 6.1. Formas de pagamento
(página 14).
a

3 – Financiamento próprio
Diferente da compra e venda parcelada, existe a possibilidade de o próprio
incorporador do empreendimento (ou empresa do mesmo grupo
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econômico) oferecer uma modalidade de financiamento com alienação
fiduciária (Lei 9.514/97). Por esse sistema, o preço da compra e venda é
integralmente quitado no momento da assinatura do contrato de
financiamento e a empresa se torna credora fiduciária do valor tomado em
empréstimo, como num financiamento do Sistema Financeiro Imobiliário
(SFI).
Em geral, os juros e índices de correção monetária que incidem (ou são
embutidos) nas parcelas mensais superam os juros dos financiamentos
bancários, em especial do SFH. Dessa forma, tão logo seja possível, o ideal é
que o comprador faça a quitação, seja através de recursos próprios, FGTS,
financiamento bancário ou consórcio. Mais detalhes no tópico 6., item 6.1.
Formas de pagamento (página 14).
a

4 – Aquisição de um lote e construção por conta própria ou através de
financiamento (inclusive do SFH), individualmente ou em condomínio,
através de grupo previamente formado.
Esta é uma boa opção de aquisição da casa própria, especialmente do ponto
de vista financeiro. Todavia, alguns cuidados devem ser tomados: o dono da
obra deve se cercar de bons profissionais, tanto na parte burocrática como
na da construção. É necessária a prévia aprovação do projeto, tanto pelo
Poder Público como pelos futuros moradores. Também é importante fazer
uma reserva financeira, pelo menos, de 20% acima do custo inicialmente
planejado. No caso de construção em condomínio, é essencial que os
integrantes do grupo tenham uma boa saúde financeira para que não haja
risco de paralisação da obra por inadimplência de algum de seus integrantes.
a

5 – Obra por administração ou a preço de custo
Esta modalidade possui características do sistema de condomínio e da
compra na planta. Trata-se de um contrato onde um grupo de pessoas se
reúne e contrata uma construtora para edificar um empreendimento
(geralmente, prédio ou condomínio de casas). Comumente, a remuneração
da empresa contratada corresponde a um percentual do custo da obra.
A obra por administração é regulamentada pela Lei 4.591/64 e costuma ser
uma boa opção de compra, já que, teoricamente, o preço da unidade fica
menor. Todavia, os riscos da construção são transferidos ao comprador, que
pode ter que complementar os valores relativos à eventual elevação do custo
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da obra e/ou tolerar um possível atraso na conclusão do empreendimento,
por exemplo.
a

6 – Consórcio habitacional
Nesta modalidade, as pessoas pagam parcelas mensais por um prazo prédeterminado e são contemplados (por lance e/ou sorteio), mensalmente,
para receber o valor um valor pré-determinado (através de uma carta de
crédito) que seja suficiente para a compra da casa própria, mais detalhes no
tópico 10. Consórcio imobiliário (página 23).
a

7 – Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
Existem linhas de financiamento com recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), cujas taxas de juros são menores, ou do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com taxas de juros maiores. A
possibilidade de optar por uma ou outra linha de crédito dependerá do valor
do imóvel, da renda do mutuário e do tempo de vinculação do trabalhador
ao FGTS. O prazo para pagamento pode ser de até 35 anos, o valor do
imóvel de até R$ 750 mil e a correção monetária é feita pela taxa referencial
(TR). Em todas as modalidades, a evolução do saldo devedor é feita pelo
Sistema de Amortização Constante (SAC) ou pela Tabela Price. Mais detalhes
no tópico 9. Sistemas de amortização do saldo devedor (página 22).
a

8 – Programa Minha Casa Minha Vida
Na verdade, a denominação se refere a duas modalidades de financiamento
distintas. Na primeira, destinada a famílias com renda mensal de até três
salários-mínimos, o beneficiado recebe um imóvel pré-determinado, com
metragens reduzidas, geralmente, localizado num conjunto habitacional, e
existem grandes subsídios do Governo Federal. Já a segunda modalidade é
um braço do SFH, destinado a pessoas que ganham até dez salários mínimos,
e a imóveis novos cujos preços fiquem entre R$ 90 mil e R$ 190 mil
(dependendo da cidade em que está localizado), as taxas de juros são
menores que nas demais linhas do SFH, o mutuário tem acesso ao Fundo
1
Garantidor da Habitação Popular e, dependendo de sua renda, pode ter
subsídio do Governo Federal no momento da assinatura do contrato.
1
Esse fundo tem por finalidade conceder as seguintes garantias:
• Quitação total ou parcial do saldo devedor do financiamento habitacional em caso de Morte
e Invalidez Permanente (MIP) do comprador ou dos compradores;
• Pagamento de despesas para recuperação de Danos Físicos no Imóvel (DFI);
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a

9 – Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)
Regulamentado pela lei 9.514/97, seus recursos são oriundos do mercado
financeiro como um todo e, por isso, as taxas de juros são maiores. É
voltado para o financiamento de imóveis avaliados em mais de R$ 750 mil.
a

10 - Outros
Há projetos destinados à aquisição da casa própria, criados pela União,
pelos Estados e pelos Municípios, voltados para pessoas com baixa renda,
com o intuito de diminuir o déficit habitacional no país, cada qual com suas
regras e exigências específicas. Um exemplo são as Companhias de
Habitação (Cohab’s) nos Estados.
4. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NA HORA DE EFETUAR A COMPRA
Sem eles não se pode garantir o sucesso da negociação. Cumpre ressalvar que,
antes de assinar o contrato, o comprador deve consultar um advogado
especialista em Direito Imobiliário (mais detalhes no tópico 5. Contratos, página
10), que poderá solicitar outros documentos, conforme as peculiaridades de
cada negócio.
É preciso que o vendedor (ou o corretor de imóveis – mais detalhes no tópico 7.
Corretor de imóveis (imobiliárias), página 19 – forneça os documentos a seguir
relacionados.
4.1. Imóveis prontos:
a) Documentos pessoais de todos os proprietários ou, quando se tratar de
pessoa jurídica, o contrato social e a última alteração contratual,
acompanhados da certidão simplificada atualizada expedida pelo órgão
onde a empresa estiver registrada (validade 30 dias);

• Concessão de empréstimo ao comprador ou aos compradores para pagamento de prestações do
financiamento habitacional em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento.
O valor do FGHab vai de 2% a 7,14% sobre o valor da prestação e deve ser pago junto com a
prestação habitacional. Esse valor pode ser reajustado conforme o aumento da idade, mas não
pode ultrapassar 7,14%. [Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-minha-casa-minhavida/manualmcmv_direitos.pdf, acessado em 19/11/2015, às 10:19 horas]
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b) Quando o vendedor é pessoa física, certidão(ões) de casamento ou
nascimento atualizada(s) de todos os proprietários (validade 90 dias);
c) Certidões negativas de ações (ou feitos) ajuizadas, expedidas pela Justiça
Comum (Estadual), Justiça Federal e Justiça do Trabalho, das comarcas
onde se localiza o imóvel e do domicílio dos vendedores, em nome de
todos os proprietários (validade 30 dias);
d) Certidão de matrícula do imóvel, com ônus e ações, expedida pelo
cartório de registro de imóveis (validade 30 dias);
e) Certidão negativa de débitos junto ao Município (principalmente IPTU),
obtida junto à Secretaria Municipal de Tributação (validade 30 dias);
f) Declaração de inexistência de débitos condominiais (quando for o caso)
expedida pelo síndico do condomínio, acompanhada da ata que o
elegeu devidamente registrada (validade 30 dias);
g) Declaração de inexistência de débitos junto às companhias de gás,
energia e água (validade 30 dias).
4.2. Imóveis na planta ou em construção:
a) Contrato social e última alteração contratual da pessoa jurídica
vendedora, acompanhados da certidão simplificada atualizada expedida
pelo órgão onde a empresa estiver registrada (validade 30 dias);
b) Certidões negativas de ações (ou feitos) ajuizadas, expedidas pela Justiça
Comum (Estadual), Justiça Federal e Justiça do Trabalho, em nome de
todos os proprietários (validade 30 dias);
c) Certidão e documentos que acompanham o registro de incorporação do
empreendimento junto ao cartório de registro de imóveis, em especial o
memorial descritivo, a convenção condominial, a declaração e as plantas
elucidativas sobre as vagas de garagem ou estacionamento;
d) O alvará de construção (atenção ao prazo de validade);
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e) Verifique mais detalhes no tópico 6. Imóveis na planta ou em construção
(página 13).
5. CONTRATOS
A compra de um imóvel é talvez o mais importante negócio que a pessoa fará
durante sua vida. Provavelmente, estará dispondo de vários anos de trabalho e
várias privações para conseguir realizar este sonho.
Por isso, a assinatura de qualquer contrato, ou de uma simples ficha cadastral ou
de reserva de unidade, requer atenção especial. A assessoria de um advogado
especialista em direito imobiliário é indispensável, pois só ele terá condições de
analisar os documentos e as variáveis envolvidas no negócio, protegendo os
interesses do comprador.
No Brasil, a transferência da propriedade de bens imóveis é feita somente com o
registro do título de transferência no cartório de registro de imóveis. Esse título
pode ser a escritura pública de compra e venda, de inventário, de doação, de
divórcio e partilha de bens, a carta de arrematação ou o contrato particular de
compra e venda com financiamento imobiliário ou utilização de FGTS, por
exemplo. Não interessa qual o título, o importante é registrá-lo.
Quanto aos contratos particulares de promessa de compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão de direitos e obrigações etc., embora
tenham validade entre as partes que o assinam, não são títulos capazes de
transferir a propriedade, pois não se tratam de instrumentos de compra e venda,
mas de contratos de intenção de uma futura compra e venda.
A grande maioria das negociações de compra e venda de bens imóveis se inicia
com um contrato particular, feito entre vendedor e comprador, muitas vezes
intermediado por um corretor de imóveis (mais detalhes no tópico 7. Corretor de
imóveis (imobiliárias), página 19. É o primeiro passo da negociação, em que se
estabelecem os termos e condições para a futura conclusão da compra e venda,
tais como preço (que pode ser reajustado ou não), forma e prazo de
pagamento e de entrega das chaves, prazo para assinatura da escritura ou do
contrato de compra e venda definitivo, condições do imóvel, responsabilidade
pelos tributos e taxas incidentes sobre a unidade, multas por descumprimento
total ou parcial do próprio contrato, dentre outros.
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Após a quitação do preço estipulado no contrato particular, cabe ao vendedor
assinar o título de compra e venda definitivo, e ao comprador registrá-lo no
cartório de registro de imóveis. A quitação pode ser feita com recursos próprios,
FGTS, financiamento ou consórcio imobiliário. Nestas últimas modalidades, é
comum que o próprio contrato de utilização de FGTS, financiamento ou
consórcio seja utilizado também como título de compra e venda, especialmente
quando a operação é feita por agentes que operem com o Sistema Financeiro
Nacional. De toda forma, cabe reiterar: quem não registra não é dono!
5.1. Contratos de gaveta
O contrato de cessão de direitos e obrigações, comumente conhecido como
contrato de gaveta, é um negócio jurídico pelo qual o comprador adquire
um imóvel e assume a dívida de um contrato de financiamento, de
promessa de compra e venda, de consórcio, ou equivalente, sendo que a
transferência da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis é feita
somente após a quitação da dívida.
Em geral, o contrato de gaveta é utilizado quando o credor financeiro cria
algum empecilho para a quitação ou transferência do financiamento (ou
parcelamento) existente, ou por pessoas que não conseguem acesso ao
crédito imobiliário, geralmente por restrições decorrentes de insuficiência
de renda, inscrição em cadastros de restrição ao crédito, dentre outras.
A operação pode ser realizada por instrumento público ou particular e,
normalmente, para eficácia do negócio jurídico pretendido, o titular do
financiamento outorga uma procuração por instrumento público ao
adquirente, para que este possa assinar qualquer documento relativo à
unidade, frente ao agente financeiro, cartórios, prefeitura etc.
O negócio é plenamente válido entre as partes, vendedor (cedente) e
comprador (cessionário) e suas cláusulas são obrigatórias tanto para os
contratantes como para seus herdeiros e sucessores. Todavia, até que a
propriedade do imóvel seja efetivamente transferida para o comprador (veja
o tópico 5. Contratos, página 10), a transação não possui validade perante
terceiros (incluindo o agente financeiro).
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Em linhas gerais, quem recorrer ao contrato de gaveta deve observar os
seguintes pontos:
a) Comprador/cessionário:
− Exija do vendedor/cedente todos os documentos enumerados no
tópico 4. Documentos indispensáveis na hora de efetuar a compra
(página 8), além da cópia do contrato de financiamento (ou
equivalente) e da planilha de evolução do financiamento (ou
2
equivalente) ;
− Contrate ou peça ajuda de um profissional da área para a elaboração
do contrato;
− É obrigatória a assinatura de todos os titulares do contrato de
financiamento (ou equivalente) e de seus cônjuges;
− Reconheça firma das assinaturas (quando se tratar de instrumento
particular);
− Exija do vendedor/cedente a outorga de procuração pública com
cláusula ad judicia (ou seja, com poderes para constituir advogado);
− Mantenha contato com o vendedor/cedente até a quitação da dívida
3
e transferência do imóvel ;
− É possível a utilização do FGTS para liquidar o contrato.
b) Vendedor/cedente:
4
− Exija garantias para o pagamento da dívida ;
5
− Certifique-se da idoneidade do comprador/cessionário ;
− Mantenha contato com o comprador/cessionário até a quitação da
dívida e transferência do imóvel;
− Consulte um especialista antes de assinar o contrato.
Dentre os pontos negativos do contrato de gaveta, os mais relevantes são:

2

Através da planilha, é possível saber qual o valor da dívida e se as prestações estão em dia.
Além da eventual necessidade de assinar algum novo documento, em caso de morte ou invalidez
permanente do vendedor/cedente o saldo devedor será quitado pelo seguro.
4
O contrato pode prever multa em caso de atraso no pagamento das prestações ou a retomada do imóvel,
com a perda de parte ou todo o valor pago; pode ser incluída, também, cláusula estipulando limite de
prazo para a quitação total da dívida e transferência de propriedade do imóvel.
5
Em caso de inadimplência é o nome do vendedor/cedente que será incluído nos cadastros de proteção ao
crédito, como SPC, Serasa etc.
12
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−

−
−
−
−

O comprador/cessionário não conta com o seguro por morte e invalidez
permanente, embora tenha direito ao seguro por danos físicos (se estiver
contratado), mais detalhes no tópico 8. Seguros habitacionais, página 20;
O comprador/cessionário não pode utilizar o seu FGTS, exceto para
liquidação do contrato;
O imóvel pode ser penhorado por dívidas do vendedor (cedente);
Em caso de atraso no pagamento das prestações, o nome do
vendedor/cedente pode ser incluído em cadastros de restrição ao crédito;
Até que a propriedade do imóvel seja efetivamente transferida para o nome
do comprador/cessionário (veja o tópico 5. Contratos, página 10), o
vendedor/cedente pode ficar impossibilitado de tomar um novo
financiamento e/ou utilizar seu FGTS para questões ligadas à habitação
(vide tópico 11. FGTS – Como e quando utilizá-lo, página 26).

6. IMÓVEIS NA PLANTA ou EM CONSTRUÇÃO
Além dos documentos descritos no tópico 4. Documentos indispensáveis na hora
de efetuar a compra, item 4.2 (página 9), é ideal que se tome alguns cuidados:
a) Informe-se sobre a idoneidade do construtor, consulte o Procon, e sites
como “Reclame Aqui” para tomar conhecimento sobre problemas com a
incorporadora, construtora ou vendedora. Atraso na entrega da obra e/ou
vícios de construção são um mau sinal;
b) Visite outros empreendimentos do construtor;
c) Visite a obra periodicamente;
d) Certifique-se de que todas as promessas (inclusive verbais) constam do
contrato;
e) Guarde todo e qualquer o material (inclusive publicitário) e/ou documentos
relacionados ao empreendimento (físicos e virtuais), pois eles são parte
integrante do contrato e obrigam o construtor em caso de descumprimento
de suas obrigações e promessas;
f) Prepare-se financeiramente, além das despesas extras (veja o tópico 2. A casa
o
própria financiada, 8 passo, página 3), durante o período de obra, o
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comprador terá de arcar com as despesas de sua moradia e com as parcelas
do preço da compra e venda;
g) O pagamento dos honorários de corretagem, ou comissão de venda, é
devido por quem contrata o corretor de imóveis (ou imobiliária), em caso de
pagamento indevido, o consumidor tem o prazo de cinco anos para pedir a
devolução. Veja mais detalhes no tópico 7, item 7.1, Corretagem ou comissão
de venda, página 19.
h) Em caso de vício de construção ou não cumprimento do contrato, procure
um advogado. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o prazo para
acionar o construtor é de cinco anos, contados a partir da data em que o
proprietário tomou ciência do problema.
6.1. Formas de pagamento
A quitação do preço da unidade adquirida diretamente do incorporador
pode ser feita por recursos próprios, à vista ou de forma parcelada,
através de FGTS, financiamento bancário, financiamento do próprio
incorporador (ou empresa do mesmo grupo econômico), consórcio
habitacional ou permuta. Mais detalhes no tópico 3. Formas de aquisição
da casa própria (página 5).
Nas compras que não sejam à vista, o mais comum é que o preço do
imóvel seja pago através de parcelas periódicas (mensais, semestrais,
anuais) durante a obra e o valor restante no momento da entrega das
chaves (comumente chamado de parcela final ou das chaves), quando é
expedido o habite-se pela prefeitura municipal.
Em geral, até a expedição do habite-se, as parcelas periódicas e das
chaves não sofrem a incidência de juros, mas são corrigidas
monetariamente por índice que reflita a variação dos custos da
construção civil, na maioria das vezes o Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
Embora não seja considerada taxa de juros, a correção monetária faz
com que as parcelas do preço aumentem bastante, especialmente a
parcela das chaves, chegando ao ponto de inviabilizar sua quitação.
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Dessa forma, é importante que o comprador acompanhe a evolução do
valor das parcelas (principalmente a parcela final) mensalmente,
programando-se para os pagamentos que estão por vir.
Após a expedição do habite-se, as parcelas passam a ser reajustadas
com juros de até 1% ao mês e correção monetária vinculada à inflação
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Geral de
Preços do Mercado – IGP-M, por exemplo). Assim, o ideal é que o
comprador se programe para fazer a quitação da unidade tão logo seja
expedido o habite-se, evitando o pagamento dos juros e correção
monetária.
Uma alternativa oferecida por alguns incorporadores e instituições
financeiras é o crédito associativo, pelo qual o comprador tem a
possibilidade de assinar o contrato de financiamento imobiliário,
geralmente do SFH, antes da conclusão da obra. Funciona assim:
durante o período em que o empreendimento está em construção, a
instituição financeira libera, gradativamente, o montante financiado pelo
mutuário ao incorporador, de acordo com a evolução da obra. Sobre tais
quantias incidem a taxa de juros e o índice de correção do contrato de
financiamento imobiliário, que são pagos mensalmente pelo
comprador/mutuário até a data da averbação da certidão de habite-se
no cartório de registro de imóvel. Só então se inicia a fase de
amortização. Durante a fase de obras, não existe amortização do saldo
devedor. O mutuário paga somente juros e correção. Veja mais detalhes
item 6.2. Atraso na entrega (página 16).
As vantagens do crédito associativo são:
a) Possibilidade de utilização do FGTS no momento da assinatura do
contrato de financiamento;
b) Não existe surpresa com o reajuste da parcela das chaves, já que o
preço da unidade é integralmente quitado através do financiamento
imobiliário;
c) o próprio banco passa a fiscalizar a obra, já que os recursos são
repassados ao incorporador conforme sua evolução;
d) O comprador não tem risco de sofrer prejuízo pela eventual
alteração nas condições do financiamento (por exemplo: aumento da
taxa de juros);
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e) o comprador recebe o título de transmissão da propriedade
(equivalente à escritura de compra e venda definitiva) através do
contrato de financiamento (veja o tópico 5. Contratos, página 10).
Como desvantagens há:
a) Maior dificuldade em desistir do imóvel (distrato ou rescisão do
contrato);
b) incidência de juros antes da expedição do habite-se;
c) O comprador não se beneficia de eventual alteração nas condições
do financiamento (por exemplo: diminuição da taxa de juros).
6.2. Atraso na entrega
Quando alguém compra um imóvel (ou qualquer outro produto), se obriga
a pagar o preço acertado com o vendedor, à vista ou de forma parcelada. A
partir daí, se houver atraso na quitação de alguma parcela, mesmo que seja
de apenas um dia, o comprador é penalizado com multa e juros de mora
(em geral, de 1% ao mês, podendo variar para mais). E se o vendedor
atrasar com a entrega, não seriam cabíveis as mesmas penalidades?
Embora a resposta para a pergunta seja óbvia, a grande maioria dos
contratos de promessa (ou compromisso) de compra e venda de imóveis
não prevê nenhuma multa para o vendedor (geralmente, incorporadores)
em caso de atraso na entrega. Ao contrário, além de não existir nenhuma
penalidade, os contratos preveem prazos de tolerância (ou carência) de até
180 dias. São contratos que utilizam “dois pesos e duas medidas”
diferentes para o mesmo caso de descumprimento de obrigações.
A boa notícia para quem enfrenta (ou enfrentou) esse tipo de problema é
que o Poder Judiciário tem determinado a revisão desses contratos para
que as penalidades pelo descumprimento das obrigações sejam aplicadas
a ambas as partes (compradores e vendedores). Assim, tendo por base o
disposto no Código de Defesa do Consumidor, é possível pleitear a
nulidade da cláusula de tolerância (ou carência) e a imposição de multa por
atraso na entrega da unidade, nos mesmos percentuais devidos pelo
comprador em caso de atraso no pagamento de alguma parcela do preço,
ou seja, multa inicial, mais 1% (ou mais, conforme definido em contrato)
por cada mês de atraso, calculadas sobre o valor atualizado do imóvel.
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Além da multa, o comprador deve ser indenizado pelas perdas e danos,
incluindo danos materiais e morais, e/ou pelo que deixou de lucrar. Embora
o dano material mais comum seja o pagamento do aluguel, é possível
pleitear indenização por todos os tipos de danos materiais, o que inclui
guarda móveis, transporte e até despesas médicas. No que se refere aos
danos morais, cada caso precisa ser analisado individualmente, de acordo
com a vida pessoal do comprador. As hipóteses mais comuns são:
frustração (ou adiamento) dos planos pessoais (casamento, gravidez, início
dos estudos etc.), menor qualidade de vida (muitas vezes a unidade
adquirida é melhor que o imóvel onde o comprador reside, seja pela
localização, qualidade de acabamento, tamanho ou área de lazer
disponível), propagandas enganosas etc.
O último tipo de indenização cabível se refere aos lucros não auferidos:
basta pensar que o imóvel poderia estar alugado durante os meses do
atraso na entrega, gerando renda ao proprietário. Outra hipótese de
indenização por lucros não auferidos se refere à valorização do imóvel,
devida a quem faz o distrato (rescisão) do contrato de compra e venda por
culpa da incorporadora (mais detalhes neste tópico 6., item 6.3, Rescisão ou
distrato – desistência do imóvel).
Juros de evolução de obra. Quando existe atraso na conclusão da obra ou
na averbação do “habite-se”, a responsabilidade pelos juros de obra é da
construtora. Como já informamos, durante o período em que o
empreendimento está em construção, a instituição financeira libera,
gradativamente, o montante financiado pelo mutuário ao incorporador, de
acordo com a evolução da obra. Sobre tais quantias incidem a taxa de juros
e o índice de correção monetária do contrato de financiamento imobiliário,
que são pagos mensalmente pelo devedor/mutuário até a data da
averbação do habite-se no cartório de registro de imóvel (o que,
geralmente, ocorre depois da entrega da unidade).
Por fim, é importante lembrar que, ao invés de pedir a revisão contratual, o
comprador tem a opção de desistir do imóvel. Mais detalhes no item
seguinte (6.3. Rescisão ou distrato).
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6.3. Rescisão ou distrato – Desistência do imóvel
A rescisão (ou distrato) do contrato de promessa (ou compromisso) de
compra e venda ocorre quando o comprador desiste do imóvel por
questões pessoais, ou por culpa do incorporador, ou por impossibilidade
de edificação do empreendimento.
Na hipótese de rescisão por culpa do incorporador ou impossibilidade de
construção do empreendimento, o comprador tem direito à devolução de
todas as quantias pagas, com juros e correção monetária, além de ser
indenizado pelas perdas e danos, inclusive o montante equivalente à
valorização do imóvel. Verifique as considerações sobre perdas e danos no
item anterior (6.2. Atraso na entrega, vide página 16).
Já no caso de rescisão por impossibilidade do comprador, o primeiro
ponto é estar ciente de que a multa por desistência, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não pode ultrapassar 20%
do valor pago. É bom ressaltar que valor pago é diferente de valor do
imóvel. Assim, o percentual máximo não pode ultrapassar 20% e a base de
cálculo deve ser o montante efetivamente pago.
Quando o consumidor já recebeu as chaves (ou a posse) do imóvel, além
da multa, poderá ser descontado um valor pela fruição do imóvel,
semelhante a um aluguel, conforme estiver previsto em contrato.
Se a desistência do imóvel é motivada por questões financeiras, a primeira
alternativa é tentar uma negociação com vendedor:
a) a troca da unidade por outra de menor valor;
b) a renegociação do preço, conforme valor atual do imóvel (quando há
desvalorização);
c) a exclusão da correção monetária incidente sobre o saldo final; e/ou
d) a compensação do saldo devedor com eventuais multas e
indenizações devidas ao comprador (por exemplo, pelo atraso na
entrega da unidade).
Não existindo possibilidade de negociação, a saída é optar pelo distrato,
amigável ou judicial, sempre tendo em mente que a multa não pode
ultrapassar 20% dos valores pagos, e que se o vendedor descumpriu
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alguma de suas obrigações, a devolução deve ser integral, acrescida de
perdas e danos.
Por fim, cumpre esclarecer que, após a quitação da unidade e assinatura do
contrato de compra e venda definitivo (vide tópico 5. Contratos, página 10),
embora seja cabível em alguns casos, o distrato é bem mais difícil e,
geralmente, precisa ser feito em juízo.
7. CORRETOR DE IMÓVEIS (IMOBILIÁRIAS)
Compete ao corretor de imóveis, pessoa física (corretor autônomo) ou jurídica
(imobiliária), exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de
imóveis, e opinar quanto à comercialização imobiliária (Decreto 87.871/78).
O que muita gente não sabe é que o corretor de imóveis responde por eventuais
perdas e danos causados ao cliente. Segundo o Código Civil, o profissional é
obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, a prestar ao cliente
todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das
alterações de valores e outros fatores que possa influir nos resultados da
incumbência, assim como do andamento do negócio. Ou seja, o corretor
responde por sua omissão.
7.1. Corretagem ou comissão de venda
No caso da compra e venda, o corretor pode ser contratado pelo
comprador ou pelo vendedor, e sua remuneração, geralmente, corresponde
a um percentual do valor da negociação, que varia de 6% a 8%, conforme
definido pela tabela do sindicato da categoria.
Atualmente, a maior controvérsia existente sobre o assunto se refere à
cobrança de corretagem por imóveis adquiridos diretamente das
incorporadoras. Existem casos em que o comprador só descobre o
pagamento da corretagem após a assinatura do contrato de promessa (ou
compromisso) de compra e venda.
O pagamento da corretagem (ou comissão de venda) é devido por quem
contrata o corretor ou imobiliária que faz a intermediação da compra e
venda. Assim, o comprador que esteve na sede da incorporadora ou no
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local indicado por ela para adquirir sua unidade, não pode ser obrigado a
pagar corretagem, exceto se o custo for colocado de forma clara e o
comprador aceitar o ônus.
Todo consumidor que adquiriu imóvel e pagou a corretagem sem o seu
conhecimento tem direito à devolução do valor pago, inclusive em dobro,
dependendo do caso concreto. O prazo para pedir a devolução é de cinco
anos, contados da data do pagamento.
8. SEGUROS HABITACIONAIS
8.1. A importância do seguro
Existem duas principais espécies de coberturas securitárias ligadas aos
financiamentos imobiliários. São elas:
a) Morte e invalidez permanente (MIP). Visa liquidar o saldo devedor do
contrato nos casos de ocorrência dos eventos morte ou invalidez
permanente. É calculada no início do contrato, com base na idade e no
valor do financiamento.
Quando a composição de renda é derivada da soma da receita de, por
exemplo, um casal, o seguro quita apenas o percentual correspondente
à participação do cônjuge falecido ou permanentemente inválido.
Considera-se permanentemente inválido, o mutuário que estiver
impossibilitado de exercer sua atividade de trabalho principal. Assim,
mesmo que esteja apto a desenvolver outras atividades laborativas (que
não a principal), o segurado tem direito à cobertura securitária. Além
disso, o direito ao seguro não está vinculado ao reconhecimento da
invalidez pelo órgão previdenciário a que o mutuário esteja vinculado.
O seguro MIP é obrigatório para todos os financiamentos do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
b) Danos físicos no imóvel (DFI). Objetiva repor o imóvel à condição
anterior aos danos descritos na apólice. Também é calculada no início
do contrato e tem como base o valor de avaliação do imóvel feita pelo
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agente financeiro. Caso o financiamento seja para a construção do
imóvel, durante a fase de construção, o cálculo será realizado em
função do valor do financiamento.
O seguro DFI é obrigatório somente para os financiamentos concedidos
por bancos públicos e cobre os danos ocasionados ao imóvel
decorrentes de:
− Incêndio e explosão;
− Inundação e alagamento;
− Desmoronamento total, parcial, e ameaça de desmoronamento;
− Destelhamento;
− Outros, desde que decorrentes de causa externa.
Com exceção dos riscos de incêndio e explosão, a garantia do seguro
por DFI somente se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa
externa, assim entendidos os provocados por forças que, atuando de
fora para dentro sobre a unidade, ou sobre o solo ou subsolo em que a
construção se acha edificada, lhe causem danos. Ficam excluídos de
cobertura todo e qualquer dano sofrido pelo imóvel ou benfeitorias que
sejam causados por seus próprios componentes, sem que sobre eles
atue qualquer força anormal. Nessas hipóteses, a responsabilidade é do
construtor. Mais detalhes no tópico 6. Imóveis na planta ou em
construção, página 13.
Em caso de negativa de cobertura securitária pela seguradora, poderá
ser proposta uma ação judicial no prazo máximo de três anos a partir da
ciência de negativa de cobertura informada pelo agente financeiro.
8.2. Da escolha da seguradora
Cabe ao mutuário fazer a escolha da seguradora de sua preferência, desde
que a apólice apresente as coberturas mínimas, exigidas pelas normas do
sistema financeiro.
Além da escolha inicial, nada impede que, no decorrer do contrato, o
mutuário opte por trocar de seguradora.
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9. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
Ao assinar o contrato de financiamento imobiliário, seja através do Sistema
Financeiro Imobiliário (SFI), Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou
financiamento próprio (mais detalhes no tópico 3. Formas de aquisição da casa
própria, página 5), o mutuário tomador do empréstimo pode escolher qual
sistema de amortização será utilizado.
Os sistemas de amortização mais utilizados são o Sistema de Amortização
Constante (SAC) e a chamada Tabela Price, ou sistema francês de amortização. A
diferença entre um e outro envolve explicações matemáticas um pouco
complexas, mas que, na prática, resultam no seguinte:
Sistema de Amortização Constante (SAC)
− Prestação diminui ao longo dos anos;
− Devedor paga menos juros;
− Prestação inicial maior.
É o melhor dos sistemas, nesse o mutuário pagará menos juros ao final do
financiamento, pois tem uma amortização constante no saldo devedor ao longo
dos anos, de forma que o montante financiado diminuirá numa velocidade mais
rápida, ainda que se mantenha o prazo.
Tabela Price
− Prestação aumenta ao longo dos anos;
− Devedor paga mais juros;
− Prestação inicial menor.
Nesse sistema, o mutuário tem uma prestação menor no início do financiamento
e que aumenta no decorrer dos meses. Isso porque, inicialmente, a amortização
do saldo devedor é pequena e aumenta no decorrer dos anos.
Em um financiamento de R$ 100 mil, com prazo de 240 meses, taxa de juros de
10% ao ano e correção monetária da TR, estimada em 2% ao ano, teríamos os
seguintes resultados:
SAC
Tabela Price
1ª Prestação
R$ 1.250,00
R$ 965,02
Última prestação
R$ 626,61
R$ 1.439,28
Valor total pago
R$ 298.910,81
R$ 345.426,82
Juros totais pagos
R$ 149.766,09
R$ 196.282,10
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Como visto, a opção pelo Sistema Price deve ser utilizada somente quando o
comprador não tem condições de optar pelo SAC. Também é importante que
tenha expectativa de aumento em sua renda mensal ou uma ambição real de
fazer a quitação antecipada do financiamento antes do prazo final contratado
inicialmente.
10. CONSÓRCIOS IMOBILIÁRIOS
Para as pessoas que estão planejando comprar, construir ou reformar um imóvel
e podem esperar para fazer uso do bem ou iniciar a obra, o consórcio pode ser
uma boa alternativa, mas cada pessoa deve analisar seu caso individualmente.
Consórcio é uma união de pessoas em um grupo fechado com a finalidade de
formar uma poupança (fundo comum) e com ela adquirir bens ou serviços,
construir ou reformar imóveis. Fechado o grupo, os consorciados pagarão uma
prestação mensal, composta de uma parcela do fundo comum, que corresponde
ao valor do bem dividido pelo número de parcelas, fundo reserva, taxa de
administração (varia em torno de 12% a 20%) e um possível seguro contra
morte, invalidez e até perda de emprego.
A contemplação do consórcio poderá ocorrer através de sorteio ou lance. No
sorteio, o consorciado concorrerá com os demais integrantes do grupo e a
contemplação será aleatória, no sistema de lance, o consorciado oferece uma
espécie de adiantamento das prestações vincendas e será contemplado aquele
que oferecer o maior lance. O lance pode ser oferecido através do FGTS do
comprador, e equivale à parcela da “entrada” num contrato de financiamento.
Se o consorciado pretende optar pelo lance, é bom ter cuidado com dois
pontos: lance embutido e forma de apuração do lance vencedor (para grupos
com carta de crédito de valores diferentes). Alguns grupos de consórcio
permitem a utilização de parte da carta de crédito como lance (modalidade
conhecida como lance embutido). Nesses grupos, indubitavelmente, o valor do
lance é maior que nos grupos que não oferecem tal possibilidade. Com isso, o
valor utilizado pelo consorciado para a compra do bem é percentualmente
menor (considerando o valor da carta de crédito como um todo), e como a taxa
de administração e demais encargos incidem sobre o total da carta de crédito, o
Custo Efetivo Total (CET) aumenta.
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Caso o grupo possua cartas de crédito com valores diferentes, o lance vencedor
deve ser o que represente o maior percentual da própria carta de crédito e não
o maior valor absoluto. Por exemplo: num grupo com cartas de crédito de R$ 50
mil a R$ 100 mil, um lance de R$ 10 mil pode representar de 10% a 20% do valor
total da carta. Assim, se o critério for valor absoluto, o detentor da carta de R$
100 mil que optar por um lance de 10% do valor de sua carta (R$ 10 mil) será
contemplado, mesmo que o detentor da carta de crédito de R$ 50 mil ofereça
um lance que represente 15% de sua carta de crédito (R$ 7.500).
O valor da carta de crédito e das parcelas é corrigido com base no valor do bem
ou da inflação, que ocorre, em geral, uma vez por ano, utilizando os índices
oficiais, como INCC, IGP-M ou INPC. Ou seja, as prestações e o valor da carta de
crédito aumentam com o passar dos anos (o valor da carta de crédito aumenta
até a data da contemplação). Assim, os primeiros contemplados do grupo
pagarão uma parcela correspondente ao valor atualizado do bem, embora
tenham recebido uma carta de crédito em valor inferior no momento da
contemplação (por lance ou sorteio).
Por outro lado, e pelo mesmo motivo, o consórcio também é considerado uma
espécie de poupança, que em 10 dez anos poderá ter sido reajustada em 100%.
Lembrando que poupança é diferente de investimento. O consórcio não pode
ser considerando uma forma de investimento, trata-se de uma alternativa para
aquisição da casa própria, ou uma espécie de poupança (geralmente utilizada
por quem não possui a disciplina financeira de economizar certa quantia todos
os meses, a não ser por meio da obrigação de pagamento de uma prestação).
O consórcio acaba sendo mais atrativo que alguns financiamentos porque nele
não há cobrança de juros. Todavia, se comparado aos financiamentos do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI),
o crédito do consórcio pode sair mais caro.
No caso do financiamento, o reajuste da prestação é feito através da taxa de
juros contratada e da correção monetária, em regra a taxa referencial (TR). Como
os juros e correção incidem sobre o saldo devedor, que no decorrer dos meses
vai diminuindo (mais detalhes no tópico 9. Sistemas de amortização, página 22),
a tendência da prestação também é diminuir.
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Para analisar o Custo Efetivo Total e, assim, optar pelo consórcio ou
financiamento, o interessado deve verificar se os encargos do consórcio (taxa de
administração, correção monetária, seguros etc.) são menores que os encargos
do financiamento (taxa de juros, correção monetária, seguros etc.).
Além dessas variáveis, outros três detalhes devem ser levados em consideração.
Primeiramente, o prazo. Em regra, se o prazo é menor, melhor optar pelo
financiamento. Isso porque os juros incidem durante todo o período do
contrato. Em prazos maiores, o devedor terá uma amortização menor da dívida
no decorrer dos meses e, com isso, mais juros serão cobrados. Se o devedor
resgata a dívida num prazo menor, menos juros incidirão sobre o saldo
devedor. No consórcio, a taxa de administração incide sobre a carta de crédito
como um todo, mesmo que o consorciado faça a quitação antecipada de sua
quota.
Em segundo lugar, a base de cálculo. No caso do consórcio, a taxa de
administração incide sobre o valor total da carta de crédito (lembrando que o
consorciado não se beneficia da parcela da carta de crédito que já foi quitada
através das parcelas pagas antes da contemplação e através do lance – isso seria
equivalente a uma entrada à vista, se compararmos ao financiamento). Na
hipótese do financiamento, a taxa de juros só incide somente sobre o valor do
saldo financiado.
Por último, o consorciado não pode ter urgência do bem ou da obra (reforma
ou construção), já que terá acesso à carta de crédito somente após a
contemplação.
10.1. Quem optar pelo consórcio deve tomar alguns cuidados:
− Nunca acredite em promessas de ganhos fáceis ou em vantagem
excessivas;
− Verifique junto à Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcios (Abac) e ao Banco Central a idoneidade da empresa (o BC
disponibiliza em seu site – www.bcb.gov.br – um ranking com as
campeãs de reclamações);
− Ainda no que tange à idoneidade da administradora, consulte o
Procon e site’s como “Reclame Aqui” (www.reclameaqui.com.br);
− Não acredite em promessas que não estejam no contrato;
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− Leia com muita atenção o contrato antes de assiná-lo; se necessário,
consulte um especialista;
− Não compre consórcio contemplado sem antes conferir a informação
na administradora, a prova da contemplação é a carta de crédito;
− Caso pretenda adquirir o bem por lance, fuja dos contratos que
oferecem o chamado lance embutido, pois acabam por aumentar o
Custo Efetivo Total;
− Nunca comprometa mais que 20% do seu orçamento no pagamento
das prestações, pois elas certamente vão aumentar no decorrer do
consórcio e, até ser contemplado, o consorciado provavelmente arcará
com o aluguel (no caso de adquirir ou construir um imóvel);
− Compare o Custo Efetivo Total do consórcio ao de um financiamento;
algumas linhas de crédito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
são mais atraente;
− Utilize o FGTS para quitar ou amortizar extraordinariamente o saldo
devedor, sempre que possível;
− Consulte um especialista antes de fechar o negócio.
11. FGTS – COMO E QUANDO UTILIZÁ-LO
No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e Consórcio Imobiliário,
o
segundo a Lei n 8.036/90, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode
ser utilizado para:
a) Pagamento de parte das prestações vincendas, desde que:
−
O mutuário conte com o mínimo de três anos de trabalho sob o
regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
−
O valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12
meses;
−
O valor do abatimento atinja, no máximo, 80% do montante da
prestação;
b) Liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor, observadas as
6
condições estabelecidas pelo Conselho Curador , dentre elas a de que haja
intervalo mínimo de dois anos para cada movimentação;

6 “O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966,
vigente a partir de 01 de janeiro de 1967, atualmente regido pela Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, é gerido e
administrado por um Conselho Curador.
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c)

Pagamento total ou parcial do preço da aquisição do imóvel, inclusive o
chamado lance do consórcio imobiliário, desde que o mutuário conte com
o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou empresas diferentes.

Outro requisito para a utilização do fundo, é que o imóvel transacionado não
tenha sido objeto de utilização de FGTS há pelo menos três anos.
É possível, ainda, pleitear judicialmente a utilização FGTS para quitação de
prestações em atrasos e outras modalidades de financiamento habitacional
(inclusive material de construção), hipóteses aceitas por diversos tribunais
brasileiros.
O fundo tem rendimento para o trabalhador de 3% ao ano, enquanto que no
financiamento habitacional a taxa cobrada pode chegar a 12% ao ano. Portanto,
o mutuário deve utilizar seu saldo de FGTS sempre que a lei o permitir e, caso a
instituição financeira crie empecilhos, a saída é a via judicial.
12. FCVS – FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS
O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) foi criado em 1967
pelo extinto Banco Nacional da Habitação (BNH) e tinha por finalidade garantir
a quitação dos saldos devedores remanescentes (saldos residuais) de contratos
7
de financiamento habitacional.
Está presente em praticamente todos os contratos firmados até o ano de 1987
e em alguns (poucos) contratos assinados entre os anos de 1988 e 1993,
quando foi extinto.
Nos contratos mais antigos, regidos pelo Plano de Equivalência Salarial (PES),
era comum a existência do chamado saldo residual no final do prazo
contratual, mesmo após o pagamento de todas as parcelas do financiamento.

O Conselho é um colegiado tripartite composto por entidades representativas dos trabalhadores, dos
empregadores e representantes do Governo Federal.”
[Fonte: http://www.fgts.gov.br/quem_administra.asp, acessado em 20/11/2015, às 8:38 horas]
7
www.tesouro.fazenda.gov.br.
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Nesses contratos, os reajustes das prestações e do saldo devedor seguiam
índices diversos. As prestações eram reajustadas com base no aumento salarial
do mutuário e na mesma proporção, ou seja, a parcela só aumentaria se
houvesse aumento salarial. O saldo devedor, por sua vez, era remunerado pela
taxa de juros contratada e atualizado pelo índice de correção das cadernetas
de poupança (atualmente a TR).
Como era de se esperar, os aumentos salariais do mutuário não
acompanhavam a evolução do saldo devedor. Em determinados meses, a
prestação não era suficiente para quitar sequer os juros e correção monetária
apurados, de forma que mesmo pagando a parcela em dia, o saldo devedor, ao
invés de diminuir, aumentava, criando uma bola de neve que vinha à tona no
final do contrato (o saldo residual). A função do FCVS é justamente quitar esse
saldo residual.
São duas as maiores controvérsias acerca do tema. A primeira diz respeito à
quitação antecipada (em dezembro de 2000) dos financiamentos feitos até 31
de dezembro de 1987. A segunda se refere à quitação do saldo devedor do
segundo financiamento do mesmo mutuário, em contratos que possuem a
cobertura do Fundo.
o

Ambas as questões encontram resposta na Lei Federal n 10.150, de 21 de
dezembro de 2000. No primeiro caso, todos os mutuários que firmaram
contrato de financiamento habitacional no âmbito do SFH até 31 de dezembro
de 1987 com a cobertura do FCVS têm direito à quitação antecipada do
contrato a partir da data em que entrou em vigor a referida lei, inclusive com a
possibilidade de devolução dos valores pagos a partir daí.
No que se refere à liquidação do saldo devedor do segundo contrato, em
regra, a Caixa Econômica Federal, gestora do FCVS, nega-se a fazê-lo sob o
argumento de que o Fundo quitará somente um saldo residual por mutuário.
o
Todavia, a Lei Federal 8.100/90, em seu artigo 3 , com as alterações trazidas
pela Lei 10.150, dispõe que o FCVS quitará o saldo devedor de todos os
contratos de financiamento, desde que tenha sido assinados até 05/12/1990.
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13. COMO O CONSUMIDOR PODE SABER QUAIS JUROS ESTÃO SENDO
COBRADOS
Na hora da compra de seu imóvel ou de qualquer outro bem ou objeto, o
mutuário/consumidor, muitas vezes, se depara com vendedores, bancos,
concessionárias (instituições financeiras e sociedades de arrendamento
mercantil) que apresentam o valor dos juros cobrados e da parcela a serem
pagos, mas não é passado qual o Custo Efetivo Total (CET). O que seria isso?
Custo Efetivo Total (CET) é o nome dado à taxa percentual que inclui todos os
custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de
arrendamento mercantil financeiro, ou seja: na contratação de empréstimos
ou financiamentos. Nela deve ser englobada não apenas a taxa de juros, mas
também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.
O CET deve ser informado pelas instituições financeiras e pelas sociedades de
arrendamento mercantil antes da contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil e também em qualquer outro momento, a pedido do
cliente, fato esse que na maioria das vezes não ocorre.
O CET também deve constar dos informes publicitários das instituições
quando forem veiculadas ofertas específicas (com divulgação da taxa de juros
cobrada, do valor das prestações etc.).
8

A Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 3.517, de 2007, dispõe
sobre a informação e a divulgação do Custo Efetivo Total correspondente a
todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas.
Diz ainda que os informativos publicitários devem mencionar o CET de forma
clara e legível.

8 “O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem a
responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o
desenvolvimento econômico e social do País.
Criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o CMN foi efetivamente instituído em 31 de março
de 1965, uma vez que o art. 65 da Lei nº 4.595 estabeleceu que a Lei entraria em vigor 90 dias após sua
publicação.”
[Fonte: https://www.bcb.gov.br/?CMNENTENDA, acessado em 20/11/2015, às 8:41 horas]
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Conhecendo previamente o custo total da operação de crédito, fica mais fácil
para o cliente comparar diferentes ofertas de crédito oferecidas pelas
instituições do mercado, gerando maior concorrência entre as instituições.
Por exemplo: um empréstimo de R$ 1.000 que tenha juros de 5% ao mês e
sobre o qual se cobre uma Taxa de Abertura de Crédito (TAC) de R$ 100 vai
ter um Custo Efetivo Total de 6,92%. Já um empréstimo de R$ 1.000 que
tenha juros de 1% ao mês e sobre o qual se cobre uma TAC de R$ 500 vai ter
um CET de 14,13%.
Então, a empresa que apresenta a taxa de juros menor não é a melhor opção
para o consumidor porque as demais taxas acabam elevando o valor total do
empréstimo a patamares muito superiores aos da empresa que cobra taxa de
juros maior. É justamente a possibilidade prévia de fazer esta avaliação que a
Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) pretende dar ao
consumidor.
Como podemos verificar, a matéria interessa em muito ao mutuário, já que
ele irá adquirir o seu imóvel em até 35 anos e, caso consiga economizar com
as taxas de juros, poderá fazer assim um grande negócio.
Se, eventualmente, a financeira não faz a demonstração prévia do CET sobre o
financiamento que será concedido ao consumidor para compra de um
produto ou serviço, pode o vendedor ser responsabilizado de forma solidária
pela falta de informação, o que pode levar até à anulação do contrato de
compra e venda e do contrato de mútuo realizado, conforme o caso. O
Procon poderá, inclusive, multar as empresas vendedoras que intermediarem
financeiras que não cumpram a resolução, com base no Código de Defesa do
Consumidor.
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