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REALIDADE
TORNANDO

TORNANDO

REALIDADE
Tudo que você precisa saber
antes de comprar um imóvel

A compra de um imóvel é um dos investimentos A compra de um imóvel é um dos investimentos 

que mais demandam atenção das pessoas. Isso 

vale tanto para a compra da primeira moradia, 

como em qualquer outro momento de 

negociação de uma segunda casa ou 

apartamento, ou até na aquisição de um imóvel 

como opção de investimento.

Este Guia tem o objetivo de ajudar a faEste Guia tem o objetivo de ajudar a fazer esse 

processo de compra mais fácil e seguro.



REALIDADE
TORNANDO

A segurança do bom negócio começa com a escolha da 

construtora e incorporadora. O que é importante observar:

COMO E DE QUEM
COMPRAR?

QUALIDADE

Para ter certeza da qualidade 
de um imóvel à venda, consulte 
quem já foi cliente da empresa 

de quem você está 
pretendendo adquirir.

Visite imóveis construídos
pela companhia.

Converse com o síndico e os Converse com o síndico e os 
moradores sobre a qualidade 
do material utilizado.
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PROJETO

Verifique se o projeto de 
incorporação está aprovado 
pela Prefeitura e registrado
no Cartório de Registro

de Imóveis.

Leia a minuta do
contrato do imóvel.

CompaCompare o que consta nos 
materiais de divulgação do 
empreendimento, como o 
memorial descritivo e a planta 
da unidade a ser adquirida.
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HISTÓRICO

Número de empreendimentos 
concluídos, bem como padrão
de qualidade e pontualidade
na entrega dos imóveis.

Informações sobre a
contratação de financiamento
bancário para construção
das obras em andamento.das obras em andamento.

Os bancos só concedem
o financiamento às empresas
com boa saúde financeira.
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REALIDADE
TORNANDO

A incorporadora promove e viabiliza o negócio 

imobiliário. Ela identifica as oportunidades, faz os 

estudos de viabilidade, adquire o terreno, formata 

o produto a ser desenvolvido, promove o registro 

e a incorporação do novo empreendimento 

imobiliário junto aos órgãos estatais 

competentes e comercializa as unidades, com o 

auxílio das imobiliárias e dos corauxílio das imobiliárias e dos corretores de 

imóveis autônomos.

O QUE FAZ UMA

incorporadora
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TORNANDO

É a empresa que efetivamente constrói o 

empreendimento imobiliário – ou seja, 

transforma o projeto em realidade. Uma empresa 

pode ser a incorporadora e a construtora de um 

mesmo empreendimento imobiliário.

O QUE FAZ UMA

construtora
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CARACTERÍSTICAS

DO IMÓVEL

4 ÁREA TOTAL
É a soma da áÉ a soma da área privativa 
(área interna da unidade e de 
uso exclusivo do comprador) 
e a quota da área comum 
(área externa à unidade e de 
uso comum aos demais 
condôminos) que cabe a essa 
unidade.unidade.

3 ÁREA COMUM
Aquela que pode ser utilizada Aquela que pode ser utilizada 
em comum por todos os 
proprietários das unidades, 
como, por exemplo, hall do 
prédio, áreas de lazer, 
corredores de circulação, etc.

2 FRAÇÃO IDEAL 
DE TERRENO
É a quota parte ideal 
do terreno que cabe 
a cada unidade do 
empreendimento.

1 ÁREA PRIVATIVA
Aquela em que o pAquela em que o proprietário 
detém a integridade do seu 
domínio, constituído pela 
superfície limitada pela linha 
externa que contorna as 
paredes das dependências de 
uso privativo e exclusivo do 
prproprietário, sejam elas 
cobertas ou descobertas e 
pelo eixo das paredes que a 
separem de outra unidade, no 
mesmo piso.



PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE

CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO
Descubra como você pode 
pagar por seu imóvel

Existem algumas formas para pagamento

do apartamento às incorporadoras.

As mais comuns e utilizadas são:

• Compra direta

• Financiamento bancário

• Uso do • Uso do Fundo de Garantia (FGTS)

• Minha Casa Minha Vida

• Pró-Cotista

• Consórcio



PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE

COMPRA

DIRETA
Nessa modalidade, o comprador paga diretamente à incorporadora, sem a necessidade de contratar um banco para realizar o 

financiamento bancário.

Os financiamentos geralmente são corrigidos pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), durante o período de obra, e pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM).

Além da corAlém da correção monetária, são cobrados juros pelo financiamento direto concedido pela incorporadora. O percentual é de cerca de 

12% ao ano, calculado pelo sistema Price de amortização. Na maioria das vezes, os juros incidem nas parcelas cujo vencimento está 

previsto para após a data de entrega da obra. Há previsão expressa em contrato para a existência desses juros.

Vantagens:

Menos Burocracia

Desvantagens:

Prazo mais curto, juros maiores.



PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE

FINANCIAMENTO

BANCÁRIO
Neste modelo, o comprador contrata o financiamento bancário por meio de uma instituição financeira.

 

O comprador poderá escolher o mesmo banco que está financiando a obra ou qualquer outro de sua preferência.

 

O contrO contrato de financiamento deverá expressar o valor das prestações para a amortização do financiamento, bem como o tipo de 

correção monetária aplicada, como Sistema Price, SAC e SACRE. Já o contrato de compra da unidade autônoma deverá expressar a 

parcela a ser financiada e o valor do imóvel.

Vantagens:

Prazo mais longo e, em consequência,

prestações menores, além de juros

mais competitivos.

Desvantagens:

Dependendo do perfil do cliente, a

burocracia pode ser maior.
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USO DO FUNDO DE

GARANTIA (FGTS)
Caso o comprador possua Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o valor mantido na conta poderá ser utilizado para 

pagamento de prestações, redução do prazo de financiamento, amortização parcial ou integral do saldo devedor, desde que o 

imóvel se enquadre nas regras vigentes para o uso desses recursos.

Vantagens:

O FGTS é uma “poupança” do assalariado.

É um valor depositado mensalmente pela

empresa empregadora em uma conta

vinculada ao trabalhador.  Esse valor é

utilizado para financiar diversas obras no

Brasil. Como o Brasil. Como o rendimento dessa conta é

menor do que o custo do financiamento

bancário contratado pelo cliente, é

interessante usar o FGTS para quitar parte

do valor do imóvel.

Desvantagens:

O processo para liberação e utilização

é burocrático.
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CONDIÇÕES DE

MINHA CASA

MINHA VIDA
O comprador que se encaixar nas regras do Programa do Governo Federal destinado às famílias de baixa renda, para aquisição do 

primeiro imóvel residencial, podem usufruí-lo no momento da compra.

A renda familiar não pode ser superior a R$ 6.500 e o valor do imóvel não pode ser superior a: R$ 225 mil no DF, RJ e SP, R$ 215 mil no 

Sul, ES e MG e R$ 170 mil no Norte, Nordeste e Centro Oeste.

As taxas são as menores do mercado. Já os juros e condições variam de acordo com a renda familiar. Até 90% do valor do imóvel 

poderá ser financiado e ainda há a possibilidade de parte do valor ser subsidiado pelo governo.

As As regras para concessão de financiamento, suas condições e taxas poderão variar de acordo com o agente financiador (Caixa 

Econômica Federal) e legislação vigente à época. A construtora não se responsabiliza pela não concessão de crédito imobiliário sendo 

de responsabilidade exclusiva do comprador o enquadramento dentro do programa Minha Casa Minha Vida.

Vantagens:

Menor taxa de juros.

Desvantagens:

O processo para liberação e

utilização burocrático.



PAGAMENTO
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PRÓ-COTISTA

A linha de financiamento criada para trabalhadores com conta ativa no FGTS e 36 meses de contribuição ou uma conta inativa com saldo de pelo menos 

10% do valor do imóvel. Não há limite de renda familiar para participar do programa, mas o valor do imóvel é limitado a R$ 750 mil para os estados de SP, 

MG, RJ e no DF ou R$ 650 mil nos demais estados. Até 90% do valor do imóvel pode ser financiado.

O comprador também não pode ter outO comprador também não pode ter outro financiamento imobiliário e nem a posse de outro imóvel residencial urbano, concluído ou em construção, na 

mesma cidade, em municípios limítrofes ou na região metropolitana da cidade onde vive. Preenchidos os requisitos, o uso do saldo do FGTS no 

financiamento é opcional.

O prazo máximo de financiamento é de 30 anos e o crédito só é concedido se os valores das parcelas não ultrapassarem 30% da renda familiar mensal do 

tomador.

Demais Demais regras para concessão de financiamento, suas condições e taxas poderão variar de acordo com o agente financiador (Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal) e legislação vigente à época. A construtura não se responsabiliza pela não concessão de crédito imobiliário sendo de 

responsabilidade exclusiva do comprador o enquadramento dentro do programa Pró-Cotista.

Vantagens:

A taxa de juros está entre as menores do mercado,
só perde para as taxas praticadas pelos
financiamentos realizados pelo programa
Minha Casa Minha Vida.

Desvantagens:

O processo para liberação e utilização é burocrático.
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CONDIÇÕES DE

CONSÓRCIO

Outra boa alternativa para quitar o imóvel é utilizando o crédito do consórcio. O produto pode ser mais atrativo porque nele não há cobrança de juros, 

mas apenas algumas taxas de administração que geralmente são menores e variam de administradora para administradora.

Há três maneiras possíveis de obter o valor integral da carta de crédito contratada: quando todas as parcelas forem pagas, por sorteio ou lance.

Ao final do consóAo final do consórcio ou ao ser contemplado, o cotista recebe sua carta crédito. Muitos consorciados acabam escolhendo uma carta de crédito 

incoerente com suas expectativas. Em alguns casos, o valor acaba sendo menor que o necessário para adquirir o imóvel desejado. Quando isso acontece, 

é até possível compensar a diferença, mas aí é preciso fazê-lo em dinheiro. Já se a carta de crédito vale mais que o imóvel, o cotista tem a oportunidade 

de usar o valor sobressalente para quitar o IPTU ou o registro do bem junto aos órgãos governamentais, por exemplo.

Caso a contemplação ocorra após a contrCaso a contemplação ocorra após a contratação do financiamento, o valor da contemplação pode ser usada para colocar fim às parcelas, apresentando a 

carta de crédito à instituição na qual mantém o financiamento, como bancos, por exemplo. Assim, vale mais a pena parar de pagar o financiamento e 

continuar pagando apenas as parcelas do consórcio, que são menores por serem livres de taxas como juros e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Vantagens:

Ausência de juros e o custo da taxa de

administração é menor em relação a um

financiamento convencional.

Desvantagens:

O período de contemplação.



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

FINANCIAMENTO COM A 

CONSTRUTORA
Descubra como funciona o 
financiamento direto com a 
construtora

Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre financiamento 

direto com a Tecnisa.



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

SISTEMA

PRICE
Método utilizado para a amortização do saldo devedor em aberto, quando previsto em contrato. Nesse tipo de amortização, o valor 

do saldo devedor é dividido em parcelas iguais, que podem variar com o tempo, devido à correção monetária.

É possível alterar a compra direta com a construtora para financiamento bancário?

Em princípio, é possível. Depende da autorização expressa da construtora. O cliente deve manifestar, por escrito, essa intenção à 

incorporadora, que avaliará o caso e efetuará o aditamento contratual. O cliente deve continuar pagando as suas prestações 

contratadas, ou acordar uma nova forma de pagamento diretamente com a incorporadora.



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

SOBRE A GARANTIA

OBRIGATÓRIA 
Se o meu crédito foi aprovado, por que tenho que apresentar garantia, afinal as notas promissórias já não são garantias?

E se a garantia apresentada não for aceita pela construtora?

A garantia é a uma medida preventiva para redução da inadimplência. Tem contribuído não só para a redução da carteira de 

inadimplentes da construtora, mas também tem reduzido o número de inadimplentes no condomínio após instituído. Embora eficiente, 

a análise de crédito detecta apenas a situação daquele momento e, para um compromisso de longo prazo, o risco de situações 

imprevistas é real.

As notas pAs notas promissórias são apenas títulos que facilitam a execução da dívida. Porém, não constituem garantia de recebimento por parte 

do devedor.

Por haver critérios, de acordo com o tipo de garantia, a construtora resguarda o direito de recusar as garantias indicadas pelo cliente. 

Porém, caso a garantia apresentada não seja aceita, o cliente poderá optar por outra modalidade, conforme indicação e previsão 

contratual.



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

SOBRE A GARANTIA

OBRIGATÓRIA 
Quem é o responsável pelas garantias?

Para contratos com previsão de saldo devedor, pós financiamento bancário, a responsabilidade quanto a apresentação da garantia, nos 

moldes do instrumento de compromisso de venda e compra, é do cliente, sendo que o Departamento Jurídico conferirá e 

encaminhará para análise do Departamento de Crédito, que sendo aprovada, será elaborada e formalizada a Confissão de Dívida, 

adequada ao tipo de garantia, isto é, por instrumento particular ou público.

Para contrPara contratos com previsão de pagamento direto com a construtora, a garantia será a Alienação Fiduciária da unidade, e restará ao 

cliente a obrigação de fornecer os documentos pessoais para que o Cartório de Notas possa elaborar a minuta da Escritura de Compra 

e Venda com Alienação Fiduciária, enquanto a Tecnisa providenciará junto ao cartório de notas, a minuta, e o agendamento.

Serão arcadas pelo cliente, todas as despesas com obtenção de documentos para apresentação da garantia, bem como para sua 

respectiva efetivação.



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

DESLIGAMENTO

DE GARANTIA 
Acabei de quitar a dívida, como devo proceder para desligar a garantia que dei? 

Encaminhar a solicitação da coEncaminhar a solicitação da confirmação da quitação através do Departamento de Relacionamento com o Cliente, que encaminhará as 

áreas envolvidas para o atendimento (Departamentos Financeiro e Jurídico), que após confirmada, será elaborado o termo de quitação 

de acordo com o tipo de garantia. No caso de alienação fiduciária de imóvel, será fornecido o termo de quitação com autorização do 

cancelamento da alienação fiduciária e o cliente deverá providenciar sua averbação no Registro de Imóveis competente. No caso de 

penhor de veículo com reserva de domínio, será fornecido o termo de quitação com a autorização da liberação, e o cliente deverá 

providenciar o seu cancelamento no DETRAN.



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APÓS

A APROVAÇÃO DA GARANTIA  
Para a Fiança

Matrícula(s) que comprove(m) que o fiador é proprietário do(s) imóvel(eis) livre(s) de ônus e alienação(ões).

Certidão de casamento (se casado for)

RG

CPF

Comprovante de residência.

Comprovante de renda do casal.

Cópia do imposto de Cópia do imposto de renda dos três últimos anos do casal.

Certidões pessoais de todos os cartórios de protesto da comarca em que residirem.

Certidões forenses também da comarca em que residirem (cível, família, executivos fiscais, federal e objeto e pé para o caso de 

apontamentos constantes nas certidões anteriores).



A CONSTRUTORA
FINANCIAMENTO COM

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APÓS

A APROVAÇÃO DA GARANTIA  
Para penhor de veículo com reserva de domínio

Certificado(s) de propriedade do veículo.

Apólice(s) de seguro.

Instrumento particular mencionando a garantia pignoratícia, cuja minuta é elaborada pelo Departamento jurídico da Tecnisa.

Para a alienação fiduciária do próprio apartamento

Matrícula individualizada ou do empreendimento.

Minuta da escritura, providenciada pelo Cartório de Notas.

Recalculo do saldo devedor para constar na escritura.

O cliente deverá entrar em contato com a área Jurídica da Tecnisa para dar início ao processo



BANCÁRIO
FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO

BANCÁRIO
Entenda como funciona o 
financiamento bancário

Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre essa 

modalidade de financiamento.



BANCÁRIO
FINANCIAMENTO

COMO FUNCIONA O
FINANCIAMENTO BANCÁRIO?
Comprei um apartamento por financiamento bancário, como funciona esse processo?

Para fazer o financiamento, você deve contatar a construtora para receber a orientação inicial necessária, que resumidamente é:

Primeiro, o responsável na obtenção do financiamento é você. O departamento de crédito e o departamento jurídico do banco vão analisar e 

conceder um financiamento a você e somente você poderá dar as informações e solicitar os documentos pessoais que serão analisados,assim como 

tirar eventuais dúvidas que o banco venha a ter para o processo. É o início de um longo relacionamento entre você e o banco. O departamento de 

crédito irá orientá-lo e indicar uma assessoria para a análise de renda e montagem do processo junto ao banco financiador da obra ou qualquer outro 

que desejaque desejar. O departamento jurídico disponibilizará os documentos da vendedora (construtora) e imóvel necessários para o processo de 

financiamento habitacional.

1

2

Segundo, é responsabilidade da construtora disponibilizar a você 

todos os documentos e certidões referentes à construtora e ao 

empreendimento em Cartório de Notas.

3

Terceiro, assim que a construtora entregar os últimos documentos 

referentes à obra, que são o Habite-se e a especificação de 

condomínio, vocêpode dar entrada no pedido de financiamento.
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SFH / CH / SFI
Qual é a diferença entre financiamento pelo SFH e pela CH e qual é mais interessante?

Pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), poderão ser financiados imóveis com valor máximo de avaliação de R$ 750 mil para os 

localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e Distrito Federal ou R$ 650 mil para demais Estados. A taxa 

máxima de juros será de cerca de 12% ao ano e poderá haver uso do FGTS, desde que respeitadas as condições de uso do mesmo e o 

valor máximo de financiamento, na maioria dos bancos, será de até 80% do valor de avaliação.

Pela Carteira Hipotecária (CH), não há valor máximo de Pela Carteira Hipotecária (CH), não há valor máximo de avaliação, podendo ser financiados imóveis que ultrapassam o valor de 

avaliação de R$ 750 mil em SP, RJ, MG e DF ou R$ 650 mil nos demais estados. Não poderá haver uso do FGTS e o valor máximo de 

financiamento será, na maioria dos bancos, de até 80% do valor de avaliação. A taxa de juros será negociada com o banco no momento 

da contratação do financiamento e seu valor dependerá da avaliação da classificação de risco do contratante.

Para imóveis iPara imóveis inferiores a R$ 750 mil de avaliação (SP, RJ, MG e DF) ou R$ 650 mil (demais Estados), o mais interessante é o uso do SFH, 

pois apresenta taxa menor de juros e permite o uso do FGTS, além de outros incentivos na hora de recolhimentos de impostos e 

despesas de registro de imóveis.

Qual é a diferença entre o SFH e o SFI?

A diferença entre o SFH e o SFI está no fato de que para uma operação ocorrer no SFH ela tem de atender uma série de pré-requisitos, 

que foram mencionados anteriormente. Os contratos que não cumprem algum dos requisitos, são automaticamente regidos pelo SFI. 

O SFI exige ainda que o valor dos imóveis seja acima de R$ 750 mil. Além disso, a utilização do FGTS para o financiamento imobiliário 

só pode ser feito para contratos dentro do SFH.



BANCÁRIO
FINANCIAMENTO

COMPOSIÇÃO

DE RENDA 
Qual é a forma de composição de renda normalmente aceita pelos bancos?

Os bancos normalmente aceitam a composição de renda do casal. Outros casos como união estável, noivos, pais e filhos, irmãos 

dependem da consulta junto ao banco, pois varia muito a aceitação de uma instituição financeira para outra. Em muitos casos, a 

aceitação, se ocorrer, virá acompanhada de solicitação de documentação complementar.

Caso um dos nomes tenha problema em uma instituição de crédito, com toda certeza o crédito será negado, mesmo que o desabono 

seja antigo e de pequeno valor.



BANCÁRIO
FINANCIAMENTO

QUANTO

CUSTA? (TAXAS DE PROCESSO)
Quais são as despesas com o processo de financiamento bancário?

Eventualmente, o banco poderá cobrar Taxa de Abertura de Crédito (TAC), taxa de análise jurídica, taxa de inscrição e expediente, 

dentre outras.

O cliente deverá arcar com as despesas relativas aos emolumentos que se originarem das certidões e documentos disponibilizados pela 

construtora, bem como honorários de despachante, certidões relativas à Municipalidade, de propriedade e outras relativas ao processo. 

Ainda por conta do cliente incidirão, quando da assinatura do contrato de financiamento, as despesas de registro de imóveis e Imposto 



BANCÁRIO
FINANCIAMENTO

VENCIMENTO

DA PARCELA
O que acontece se vencer a parcela de financiamento bancário?

Haverá cobrança de multa conforme estabelecido em contrato. A não ser que seja comprovada a entrega do processo junto ao banco 

para concessão de crédito dentro do prazo de entrada e o processo esteja fluindo dentro de seu trâmite normal, ou seja, não falte o 

encaminhamento de alguma solicitação do banco ou algum documento que compõe o processo. Nesta situação, a construtora 

aguardará a conclusão e expedição do contrato de financiamento por parte do banco, sem tomar nenhuma medida de cobrança do 

valor vencido.

Contudo, a cobrança de correção monetária e de juros transcorrerá normalmente, conforme previsto em contrato, até a data do 

contrato de financiamento bancário.
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FINANCIAMENTO

CONFIRA OUTRAS INFORMAÇÕES
SOBRE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
Por que o processo de financiamento bancário inclui despesas de cartório de registro de imóveis e despesas

de recolhimento de imposto municipal?

O contrato de financiamento bancário/habitacional tem força de escritura pública. Nele, reza que o imóvel está quitado com a 

construtora, portanto, o cliente está recebendo o mesmo em seu nome. Contudo, o cliente solicitou um financiamento bancário junto 

à instituição financeira que, como garantia do dinheiro financiado (o dinheiro dado à construtora), está recebendo a alienação fiduciária 

do imóvel a ser usada em caso de falta de pagamento das parcelas do financiamento ora concedido.

Para que tudo isso tenha valor legal, é pPara que tudo isso tenha valor legal, é preciso tornar público toda a transação efetuada. Logo, o contrato é a escritura que passa um 

bem imóvel que está em nome da construtora para o nome do cliente, razão pela qual se deve recolher o ITBI e os emolumentos dos 

cartórios.



BANCÁRIO
FINANCIAMENTO

CONFIRA OUTRAS INFORMAÇÕES
SOBRE FINANCIAMENTO BANCÁRIO
Quem arca com as despesas de avaliação do imóvel?

Nos financiamentos realizados junto ao banco que financiou o empreendimento, essa despesa é arcada pela construtora no primeiro 

laudo de avaliação, cuja validade é determinada pelo banco. Os processos que derem entrada após essa validade será exigido pelo 

banco um novo laudo de avaliação. Esse novo laudo será contratado e pago pelo cliente.

Existem despesas adicionais no processo de financiamento solicitado em outra instituição financeira?

Sim. Com certeza o banco pedirá ao solicitante do financiamento bancário que contrate uma empresa por ele indicada para efetuar a 

avaliação do imóvel, além da maior possibilidade da cobrança da TAC (Taxa de Abertura de Crédito).

Outra despesa que incidirá sobre o processo é a taxa de interveniente quitante, cujo valor varia de instituição para instituição e é paga 

pelo cliente diretamente ao banco contratado para a obtenção do financiamento bancário.

Quem é responsável por essas despesas adicionais?

O cliente solicitante do financiamento bancário.
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BANCOS
Seu Tecnisa pode estar muito mais próximo do que você imagina. Os bancos abaixo permitem 
que você conheça todos os detalhes de uma compra financiada e faça simulações do 

financiamento imobiliário. Clique ou toque e conheça.
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CONTRATAR O 
FINANCIAMENTO

Tudo que você precisa saber
antes de financiar a compra

Na contratação de um financiamento bancário 

para a aquisição de um imóvel,

o comprador e a incorporadora têm 

responsabilidades diferentes:
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RESPONSABILIDADE

DO COMPRADOR
1. Procurar o gerente da agência bancária ou o departamento de atendimento ao cliente da incorporadora ou o departamento da 

Tecnisa responsável pelo relacionamento com o cliente para obter orientação e indicação de assessorias que poderão ser contratadas 

pelo cliente e serão responsáveis por preencher e providenciar todos os documentos necessários para a aprovação do crédito pelo 

banco e o devido acompanhamento até o registro do contrato de financiamento.

2. Fornecer ao banco informações idôneas e documentos pessoais, além de comprovar a renda necessária para obter o financiamento.

3. Providenciar no Cartório de Notas todos os documentos e as certidões disponibilizados pela incorporadora.

44. O processo pode ser realizado por um procurador, que cuidará do processo de financiamento. Nesse caso, a procuração é um dos

documentos a serem providenciados antes da solicitação do financiamento bancário. A própria instituição financeira escolhida indicará

quais poderes deverão constar da procuração. A incorporadora também poderá pedir uma procuração, pública ou particular, com 

outros poderes diferentes daqueles indicados pela instituição financeira.
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RESPONSABILIDADE

DA INCORPORADORA
Entregar ao comprador ou indicar onde poderão ser retirados os documentos atualizados referentes à obra: habite-se, certidão 

negativa de débitos do INSS, especificação de condomínio e demais documentos referentes à incorporadora, como certidões forenses 

e de regularidade fiscal, além dos documentos exigidos pelo banco escolhido.
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AJUDA

PROFISSIONAL
Como o financiamento bancário costuma ser um processo burocrático, é possível solicitar ajuda para encaminhar a solicitação de 

crédito. Esse serviço é prestado por profissionais ou empresas especializadas. O custo varia de acordo com o valor do financiamento 

imóvel e a experiência do assessor. Caso exista interesse, a contratação é de responsabilidade do comprador. O próprio cliente pode 

cuidar de todos os trâmites, mas os prestadores de serviço especializados facilitam o processo por conhecerem toda atividade.



FINANCIAMENTO
CONTRATAR O

TIPOS DE

FINANCIAMENTO
Há basicamente cinco tipos de financiamento bancário:

UNIDADES ABAIXO
DE R$ 225 MIL

UNIDADES ATÉ
R$ 750 MIL

ACIMA DE
R$ 750 MIL
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UNIDADES ABAIXO DE

R$ 225 MIL
MINHA CASA MINHA VIDA

Os juros são muito menores do que os praticados no mercado, 

mas para se beneficiar é preciso ter uma renda familiar mensal 

exigida pelo programa. É possível ainda utilizar o FGTS.
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UNIDADES ATÉ

R$ 750 MIL
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH)

Os juros contratados são baixos e é possível utilizar o FGTS. O 

prazo de financiamento é o mais extenso, 420 meses (35 anos).

PRÓ-COTISTA

A taxa de juros está entre as menores do mercado, só perde para 

o Minha Casa Minha Vida e a utilização do FGTS é opcional.
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UNIDADES ACIMA DE

R$ 750 MIL
CARTEIRA HIPOTECÁRIA

Os juros são livremente contratados entre as partes e normalmente são 

maiores do que os encontrados no SFH. Não é possível utilizar o FGTS.

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFI)

Juros mais altos e não é possível utilizar o FGTS. O prazo de 

financiamento é extenso, de até 420 meses (35 anos).
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COMPOSIÇÃO 
DE RENDA

COMPROVAÇÃO 
DE RENDA
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• Holerite

• Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore)

• Declaração de Imposto de Renda

• Outros que sejam aceitos pela instituição financeira contratada

A forma de comprovação de renda varia conforme a instituição 

financeira escolhida. Algumas permitem que mais pessoas possam 

participar do processo de composição de renda (exemplo: pai, mãe e 

filho(a)) e outras restringem esse número (exemplo apenas o casal 

que está adquirindo a unidade). Uma vez assinado o contrato de 

financiamento bancário, todos que estiverem ali indicados serão os 

proprietários da unidade.
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DESPESAS DO

FINANCIAMENTO
Taxas de abertura de crédito, de análise jurídica, de avaliação

do imóvel, entre outras cobradas pelo banco.

DESPESAS DE
AVALIAÇÃO
• Quando o empreendimento é financiado, a construtora arca 

com a despesa do primeiro laudo de avaliação, cuja validade é 

determinada pelo banco.

• Para processos que dão entrada após essa validade, o banco 

exige um novo laudo de avaliação – a ser contratado e pago 

pelo comprador.

• O comprador que solicitar o financiamento por out• O comprador que solicitar o financiamento por outro banco 

também deve contratar e arcar com o custo de um novo 

laudo de avaliação.

Por que existem despesas de cartório e de imposto municipal?

Para ter validade, toda e qualquer transmissão de bens imóveis Para ter validade, toda e qualquer transmissão de bens imóveis 

precisa seguir formas e procedimentos determinados por lei. É 

necessário o registro no Cartório de Notas e no Registro de 

Imóveis, para alterações na matrícula do imóvel. Esses registros 

possuem taxas cobradas pelos próprios cartórios. Por isso, a 

necessidade de pagamento. Já o Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) é um tributo municipal que deve ser quitado quando 

a pa propriedade do imóvel é passada de uma pessoa para outra.



FINANCIAMENTO
CONTRATAR O

DEMORA NA APROVAÇÃO

DE CRÉDITO PELO BANCO
O que fazer quando a parcela de financiamento vence antes de o banco aprovar o crédito?

Para que isso não ocorra, a incorporadora inicia o pPara que isso não ocorra, a incorporadora inicia o processo de financiamento três meses antes da efetiva entrega do empreendimento e 

realiza todos os trabalhos estratégicos e operacionais com o agente financeiro, de forma a não comprometer a parcela de financiamento a 

ser paga pelo comprador. De qualquer forma, caso ocorra algum atraso, a incorporadora cobra efetivamente a parcela, aguardando a 

regularização do documento. Entretanto, o comprador deve comprovar a entrega da documentação competente e que o processo de 

financiamento está correndo. Os juros compensatórios e a correção monetária serão calculados, conforme previsão do contrato fechado 

ententre o comprador e a incorporadora. A taxa de juros geralmente é computada na parcela de financiamento e nas parcelas cujo 

vencimento está previsto para após a data de expedição de conclusão da obra (Habite-se).



FINANCIAMENTO
CONTRATAR O

DEMORA NA APROVAÇÃO

DE CRÉDITO PELO BANCO
O que fazer quando o pedido de financiamento – total ou parcial – não é aceito pelo banco?

No caso de apNo caso de aprovação parcial, é possível pagar a diferença com recursos próprios, no ato da assinatura do contrato do financiamento. 

Eventualmente, o comprador pode propor à incorporadora refinanciar a diferença, apresentando uma garantia, a ser escolhida pela 

incorporadora, no valor correspondente. A incorporadora reserva-se o direito de aceitar ou não a proposta. A mesma regra se aplica para 

as parcelas que vencem após a data prevista para o financiamento bancário – ou seja, o comprador deve garantir esses valores com 

garantias a serem escolhidas pela incorporadora. O comprador pode tentar um novo processo de financiamento em outra instituição 

financeira. Entfinanceira. Entretanto, pode haver a cobrança da mora pelo não pagamento da parcela no prazo combinado. Não é possível contratar o 

financiamento parcial, ou seja, o comprador deve contratar a totalidade do financiamento em uma única instituição financeira.
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DEMORA NA APROVAÇÃO

DE CRÉDITO PELO BANCO
O que acontece quando o financiamento não é aprovado?

O comprador fica inadimplente, em atraso com a parcela de financiamento, e pode sofrer ações de cobrança. Essa situação impede a 

posse e o recebimento das chaves do imóvel. O comprador pode propor a quitação da parcela com recursos próprios à vista. Pode 

também propor o pagamento em prazo curto, o que será ou não aceito pela incorporadora. Por fim, pode propor um distrato amigável.

Financiamento em outro banco

É possível solicitar o financiamento em um banco diferente daquele indicado pela construtora. Mas pode ser mais fácil e vantajoso 

encaminhar o processo nesse mesmo banco, pois geralmente é mais rápido e mais barato, podendo contar com a possibilidade de 

condições personalizadas para a contratação do financiamento bancário.
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Custos que podem incidir para o cliente:

• Contratação de empresa indicada pelo banco para 

avaliar o imóvel.

• Taxas de Abertura de Crédito (TAC), de análise jurídica, 

de avaliação do imóvel, entre outras cobradas pelo 

banco.

• • Taxa de interveniente quitante, cujo valor varia de 

instituição e é paga pelo cliente diretamente ao banco 

contratado para a obtenção do financiamento.

DESPESAS
ADICIONAIS

ANTECIPAÇÃO DE 
PAGAMENTO

• É importante verificar as condições do financiamento 

bancário. Entretanto, existem algumas regras que 

normalmente são aplicadas.

• A correção pelo indexador contratual é mensal e respeita a 

data de aniversário da parcela de financiamento.

• O pagamento do saldo integral encerra definitivamente o • O pagamento do saldo integral encerra definitivamente o 

processo de financiamento pelo banco, conforme previsto 

contratualmente.
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O banco pode solicitar alguns documentos e marcar um dia para 

o engenheiro fazer a avaliação do imóvel. Como proceder:

• Encaminhar para a construtora a relação de

documentos que o banco está solicitando.

• Pedir para construtora o agendamento da avaliação do

banco ao departamento de relacionamento com o cliente.

PROCEDIMENTO
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FGTS
Já pensou em usar o
FGTS na compra do imóvel?

O uso do saldo disponível no FGTS é um bom 
negócio para a compra de imóvel.

A conta do FGTA conta do FGTS, mantida na Caixa Econômica Federal, 

rende cerca de 3% de juros ao ano, mais a variação da 

Taxa Referencial (TR). É menos do que os juros cobrados 

pelos bancos no regime do SFH, que são de no mínimo 5% 

ao ano, mais a TR (isso no caso do programa Minha Casa, 

Minha Vida, em uma de suas faixas de renda). Portanto, o 

gasto com juros do crédito imobiliário é maior do que o 

rendimento do dinheirendimento do dinheiro no Fundo, tornando vantajoso o 

uso do saldo no FGTS para compra da unidade.
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É sempre recomendável verificar no próprio site da Caixa Econômica Federal as regras para a 

utilização do FGTS. Entretanto, há algumas das regras para a utilização desse recurso:

A  pessoa não pode estar em processo de 

compra ou ser proprietária de outro imóvel 

residencial (concluído ou em construção).

Comprovar tempo de trabalho mínimo de 

três anos sob o regime do FGTS e intervalo de 

três anos desde a última utilização do Fundo.

Ser maior de 18 anos

ou emancipado.

Ser brasileiro nato ou naturalizado 

ou, se estrangeiro, deter visto de 

permanência definitiva no país.

Possuir idoneidade 

cadastral e capacidade

de pagamento.

Para cobertura securitária, a idade do 

proponente mais idoso, somada ao prazo de 

amortização, não pode ultrapassar 80 anos.

QUEM PODE USAR O FUNDO

A utilização do FGTS pode ser feita por cônjuge ou, em alguns casos, por 
casais que declarem viver em regime de união estável.
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Ter preço de avaliação, na data da contratação, 

de até R$ 750 mil para os Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito 

Federal e até R$ 650 mil nos demais Estados.

ATÉ R$ 750 MIL

Estar devidamente matriculado no Cartório de 

Registro de Imóveis responsável pela sua 

região. O registro é importante para o futuro 

proprietário checar se a estrutura do imóvel é 

legalizada, se a situação jurídica do dono 

anterior está em ordem e se o bem não tem 

dívidas nem processo de penhora.

DEVIDAMENTE REGISTRADO

Ou seja, o Fundo não financia imóveis de lazer 

na praia ou no campo.

SER RESIDENCIAL URBANO

Apresentar, na data da avaliação, plenas 

condições de ser habitado e ausência de vícios 

de construção.

BOAS CONDIÇÕES
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Não ter sido objeto de utilização do FGTS em aquisição anterior ou liberação da última parcela de construção há menos de três 

anos. Assim, se o atual vendedor de um imóvel usou o FGTS ao adquiri-lo, o novo comprador só pode usar seu Fundo três anos 

depois da transação anterior. A restrição é para evitar fraudes, como a compra de bens para venda e obtenção de lucro. 

No município onde o(s) adquiNo município onde o(s) adquirente(s) exerça(m) sua ocupação principal, salvo quando se tratar de município limítrofe ou 

integrante da região metropolitana. No município em que o(s) adquirente(s) comprovar(em) que já reside(m) há pelo menos 1(um) 

ano, cuja comprovação é feita mediante a apresentação de, no mínimo, 2 (dois) documentos simultâneos, tais como contrato de 

aluguel; contas de água, luz , telefone ou gás; recibos de

condomínio; ou declaração do empregador ou de instituição bancária.

O FGTS pode ser utilizado pelos cônjuges ou companheiros independente do regime de casamento, desde que aquele que não é 

adquirente principal compareça no contrato como coadquirente.

Pode ser utilizado juPode ser utilizado junto com processos de financiamento bancário, do SFH, desde que se enquadre nos pré-requisitos 

correspondentes, bastando para isso fazer a solicitação por meio de impresso e documentação própria na mesma pasta de 

documentos do financiamento bancário.

Pode ser utilizado sem adquirir o financiamento bancário, sendo necessário fazer a solicitação em qualquer instituição financeira 

(qualquer banco). Neste caso, o FGTS terá que ser utilizado para quitar o saldo devedor, pois a documentação também terá força 

de escritura pública, não podendo desta forma ficar saldo remanescente com a construtora.

ISENTO DE FINANCIAMENTO ANTERIOR
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A solicitação do saque do FGTS passa pela Caixa Econômica Federal (CEF), que é a gestora do fundo. O prazo de liberação do 
dinheiro varia de caso a caso depois da entrega da documentação (certidões obtidas em cartório e provas de que todas as 

regras estão atendidas em relação ao perfil do comprador e do imóvel).

PRAZO DE LIBERAÇÃO

O FGTS pode ser usado junto com o financiamento bancário?

Sim, desde que se enquadre nos pré-requisitos. É recomendado solicitar ao banco a relação de documentos necessários para saque do fundo, pois a 

solicitação deverá fazer parte da pasta de financiamento.

É possível usar o FGTS sem adquirir o financiamento bancário?

Sim. Basta fazer a solicitação na instituição financeira. Nesse caso, o FGTS deve ser utilizado para quitar o saldo devedor, pois a documentação também 

tem força de escritura pública, não podendo, dessa forma, ficar saldo remanescente com a construtora.

O FGTS pode ser usado por todos os compradores do apartamento?

Sim. A utilização do FGTS pode ser feita por cônjuge ou, em alguns casos, por casais que declarem viver em regime de união estável. Ambos devem 

atender às exigências básicas para a utilização do FGTS e figurar na escritura como adquirentes do imóvel.
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IMÓVEIS NA

PLANTA
Comprar na planta é
um bom negócio?

A compra de imóveis na planta é composta por duas A compra de imóveis na planta é composta por duas 

etapas: pré-entrega das chaves e pós-entrega das 

chaves. Durante o período de conclusão das obras, o 

comprador vai precisar pagar os valores de entrada 

do imóvel e as primeiras parcelas do mesmo.
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Primeiras parcelas

O adquiO adquirente tem como opção diluir o valor da entrada entre estas parcelas. 

Outra diferença em relação ao financiamento convencional é que, antes da data 

de entrega das chaves, a construtora não pode cobrar juros em decorrência do 

pagamento parcelado. Sobre estas parcelas será aplicada apenas correção 

monetária com base no Índice Nacional de Construção Civil, o Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC), divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio 

Vargas, este afere a evolução dos custos de construções habitacionais.
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Após a data prevista para a expedição 

do Auto de Conclusão de Obras – 

Habite-se, o índice de reajuste que 

passa a ser o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

também divulgado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas, este efetua a 

prprodução contínua e sistemática de 

preços ao consumidor.

Os índices acima mencionados, 

bem como seus períodos de 

aplicação, são definidos pela 

Incorporadora, por sua liberalidade, 

uma vez que não existe definição 

legal sobre quais índices devem ser 

aplicados em quais períodos.

Após a entrega das chaves, o 

comprador deve decidir se vai pagar à 

vista o saldo restante, ou se vai 

recorrer a um financiamento, que 

também pode ser firmado no ato da 

compra e assinatura do contrato antes 

da entrega das chaves, mas 

comumente é na entcomumente é na entrega das chaves 

que ele é firmado.

FIQUE ATENTO
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O que verificar em um stand de vendas?

No stand de vendas encontramos exposto o projeto do empreendimento através de maquetes, plantas e imagens das unidades autônomas

comercializadas e das áreas comuns, bem como, o apartamento, casa modelo decorados. Além disso, encontramos também os consultores

imobiliários habilitados para apresentar o empreendimento e as condições de pagamento das unidades disponíveis para comercialização.

Quais as despesas do Comprador quando da escritura de compra e venda com e sem alienação Fiduciária? Quais os percentuais?

As despesas quando da escritura de compra e venda serão: imposto de transmissão de bem imóvel ITBI (3% na cidade de São Paulo), despesas  

cartorárias para a lavratura da escritura e registro desta perante o cartório imobiliário. A alíquota e a forma de cálculo do imposto variam de acordo com 

cada cidade.

É possível revender um imóvel adquirido antes de sua entrega, de que forma?

A revenda é possível por meio de cessão de direitos, isso porque se tratando de imóvel na planta, o adquirente ainda não possui a propriedade do imóvel, 

ou seja, ainda não se tornou legítimo proprietário do imóvel, desta forma somente poderá transmitir os direitos de recebimento daquela unidade 

autônoma mediante instrumento de cessão de direitos (o contrato pelo qual a pessoa titular de direitos – cedente - transfere a outra pessoa – 

cessionário - seus direitos e obrigações, que adquiriu mediante promessa de venda e compra) e obrigações decorrentes de promessa de venda e compra 

de unidade autônoma.

A cessão de diA cessão de direitos é o contrato pelo qual a pessoa titular de direitos (cedente) transfere a outra pessoa (cessionário) seus direitos e obrigações, que 

adquiriu mediante promessa de compra e venda, de modo que, por ocasião da escritura pública, o cessionário receba a titularidade do imóvel.

As cessões de direitos sobre imóveis estão sujeitas as recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e, ainda, eventual taxa 

administrativa prevista na promessa de venda e compra da unidade autônoma em favor da Incorporadora.
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O que verificar em um stand de vendas?

No stand de vendas encontramos exposto o projeto do empreendimento através de maquetes, plantas e imagens das unidades autônomas

comercializadas e das áreas comuns, bem como, o apartamento, casa modelo decorados. Além disso, encontramos também os consultores

imobiliários habilitados para apresentar o empreendimento e as condições de pagamento das unidades disponíveis para comercialização.

Quais as despesas do Comprador quando da escritura de compra e venda com e sem alienação Fiduciária? Quais os percentuais?

As despesas quando da escritura de compra e venda serão: imposto de transmissão de bem imóvel ITBI (3% na cidade de São Paulo), despesas  

cartorárias para a lavratura da escritura e registro desta perante o cartório imobiliário. A alíquota e a forma de cálculo do imposto variam de acordo com 

cada cidade.

É possível revender um imóvel adquirido antes de sua entrega, de que forma?

A revenda é possível por meio de cessão de direitos, isso porque se tratando de imóvel na planta, o adquirente ainda não possui a propriedade do imóvel, 

ou seja, ainda não se tornou legítimo proprietário do imóvel, desta forma somente poderá transmitir os direitos de recebimento daquela unidade 

autônoma mediante instrumento de cessão de direitos (o contrato pelo qual a pessoa titular de direitos – cedente - transfere a outra pessoa – 

cessionário - seus direitos e obrigações, que adquiriu mediante promessa de venda e compra) e obrigações decorrentes de promessa de venda e compra 

de unidade autônoma.

A cessão de diA cessão de direitos é o contrato pelo qual a pessoa titular de direitos (cedente) transfere a outra pessoa (cessionário) seus direitos e obrigações, que 

adquiriu mediante promessa de compra e venda, de modo que, por ocasião da escritura pública, o cessionário receba a titularidade do imóvel.

As cessões de direitos sobre imóveis estão sujeitas as recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e, ainda, eventual taxa 

administrativa prevista na promessa de venda e compra da unidade autônoma em favor da Incorporadora.
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DO IMÓVEL
O momento mais esperado: 
chegou a hora da entrega
do imóvel.

Para Para receber as chaves do imóvel, alguns passos 

precisam ser percorridos. Basicamente, é preciso 

conseguir o financiamento bancário, garantir os 

valores que ainda estejam em aberto e realizar a 

vistoria do imóvel, além de não estar em atraso com 

as parcelas já vencidas.
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ETAPAS PARA

RECEBER AS CHAVES

FINANCIAMENTO

Clique nos links abaixo
e saiba tudo sobre.

Condições de pagamento

Contratar o financiamento

GARANTIA

É a principal medida 
preventiva para reduzir o risco 
de inadimplência e garantir o 
cumprimento das condições 

contratuais.

VISTORIA

É fundamental para verificar 
pessoalmente se o imóvel foi 
construído de acordo com o 

memorial descritivo do contrato e 
não apresenta defeitos 
construtivos visíveis.
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Para o financiamento 

bancário ou 

financiamento direto com 

a incorporadora, o próprio 

imóvel serve de garantia 

para a dívida contraída 

pelo comprador. Pode 

haver alienação fiduciária haver alienação fiduciária 

(normalmente utilizada) 

ou a hipoteca.

1

Quando ocorre o 

financiamento bancário, 

a incorporadora 

“entrega” o imóvel ao 

banco, para que ele o 

utilize como garantia 

para o pagamento da 

dívida.dívida.

2

Caso ainda existam 

valores em aberto, 

entre comprador e 

incorporadora, a 

incorporadora irá exigir 

outros bens para 

garantir este valor em 

aberto. Poderão ser um aberto. Poderão ser um 

imóvel, fiadores, carros, 

entre outros.

3

Essa solução 

também é utilizada 

quando o 

comprador não 

consegue o valor 

total que seria 

financiado e a 

incorporadora incorporadora 

aceita parcelar o 

valor remanescente.

4

Normalmente não são 

aceitas apenas notas 

promissórias, pois essa é 

uma espécie de título de 

execução, como um 

cheque. Elas são apenas 

títulos que facilitam a 

exexecução da dívida e não 

constituem garantia de 

recebimento por parte 

do devedor.

5

GARANTIAS
A incorporadora exige garantias para pagamento dos valores devidos e em aberto, especialmente 

para aqueles que “vencem” após a data prevista para a contratação do financiamento bancário.
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TIPOS DE

GARANTIA
Quem decide qual a garantia a ser utilizada é o credor, ou seja, a incorporadora. São elas:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

É uma garantia É uma garantia real, ou seja, ela 

incide sobre o imóvel e serve para 

garantir a dívida contratada pelo 

comprador. Com ela, a propriedade 

passa para o comprador que, 

automaticamente, passa novamente 

à incorporadora ou para o banco 

que financiou o valor do imóvel. que financiou o valor do imóvel. 

Caso o comprador não quite os 

valores devidos, a incorporadora ou 

banco podem levar o imóvel a 

leilão, de forma ágil e direta, o que 

facilita a execução da dívida.

HIPOTECA

DiDireito real de garantia, que incide 

sobre um bem imóvel do devedor ou 

de terceiro, sem transmissão da sua 

posse ao credor. Tem por finalidade 

vincular o bem imóvel ao 

cumprimento da obrigação garantida. 

Diferentemente da alienação 

fiduciária, não é transfiduciária, não é transferida a 

propriedade ao credor (incorporadora 

ou banco). Dessa forma, a execução 

depende de um processo judicial 

especifico o que burocratiza a 

execução dessa garantia.

FIADOR

O fiador deve possuir imóveis em seu O fiador deve possuir imóveis em seu 

nome, renda mensal compatível com o 

valor das prestações e não possuir 

nenhum tipo de apontamento em seu 

nome em órgãos públicos. O fiador é 

corresponsável pela dívida, com seu 

patrimônio pessoal. Ou seja, caso o 

comprador não comprador não realize seus 

pagamentos, o fiador deve honrar a 

dívida em seu nome. Normalmente 

essa garantia é utilizada para assegurar 

os valores em aberto que irão vencer 

após a data de contratação do 

financiamento bancário.
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Valores cobrados

Existem alguns valores que serão cobrados dos compradores, logo após a unidade autônoma ficar pronta, como condomínio e IPTU. É importante 

ressaltar que as incorporadoras possuem momentos diversos para começar a cobrar esses valores. Para algumas, o inicio é o auto de conclusão de obra 

(Habite-se); para outras, após a primeira reunião de condôminos.

Condomínio

O condomínio é instalado após a obtenção do Habite-se e do O condomínio é instalado após a obtenção do Habite-se e do registro da especificação de condomínio em cartório. Nesse momento, as matriculas dos 

imóveis são individualizadas. Na assembleia, é eleito o corpo diretivo (síndico, subsíndico, conselheiros) entre os próprios condôminos votados, bem 

como ocorre a apresentação e aprovação da arrecadação inicial das despesas do condomínio e de seu respectivo vencimento. Os valores cobrados a 

título de condomínio servem para manter o empreendimento. Destinam-se , por exemplo, a pagar a conta de luz e água utilizada nas áreas comuns, os 

funcionários, etc. No início é necessário instituir um fundo de caixa para eventuais emefuncionários, etc. No início é necessário instituir um fundo de caixa para eventuais emergências. Pode ser necessário ainda instalar mais equipamentos 

para segurança do condomínio. Todas essas despesas são retiradas do valor da taxa condominial.

IPTU e Taxas

Durante certo período, o IPTU e eventuais taxas criadas pelo órgão público são cobrados junto com o condomínio, pois ainda não foram lançados 

individualmente. Dessa forma, o valor é pago integralmente pelo incorporadora ou condomínio e depois distribuído para os condôminos.
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Despesas e Taxas

É preciso preparar uma reserva financeira para arcar com os custos de taxas ou impostos que incorrem quando da aquisição de um imóvel. Conforme 

informações do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi), o pagamento de taxas e imposto pode variar entre 3% e 5% sobre o valor total do imóvel. 

Exemplo: na compra de um apartamento no valor de R$ 100 mil, esse custo pode chegar a até R$ 5 mil. E é importante lembrar: esses pagamentos 

normalmente são pagos à vista.

Os impostos e taxas podem ser os seguintes:

Imposto SobImposto Sobre a Transmissão Intervivos (ITIV) ou Imposto Sobre a Transmissão Bens Imóveis (ITBI): O percentual varia conforme a cidade onde está 

localizado o imóvel, uma vez que se trata de um imposto municipal. É sempre aconselhável consultar a prefeitura para apurar o percentual a ser cobrado 

em cada tipo de transação comercial.

Taxas bancárias (administrativas): Pagas às instituições financeiras em caso de imóvel financiado, cujo valor varia de banco para banco.

Seguro de Morte e Invalidez Permanente: Seguro obrigatório do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que objetiva a liquidação do saldo devedor no 

caso de morte ou invalidez permanente do comprador.

SeguSeguro de Danos Físicos ao Imóvel (DFI): Seguro obrigatório do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) que objetiva repor o imóvel à condição anterior 

em caso de sinistro.
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DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES
Descubra o porquê
de cada documento

Entenda o que significam os diferentes 

documentos envolvidos e os termos mais 

comuns utilizados na compra de um imóvel
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MEMORIAL
DESCRITIVO

MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO
DA OBRA
Documento descritivo do empreendimento a ser comercializado 

com todas as suas características; O documento é registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da região em que o 

empreendimento será construído, juntamente com todos os outros 

documentos descritos no art. 32, da Lei 4.591/64; O registro do 

Memorial de Incorporação permite a comercialização das unidades 

do empreendimento dentro das exigências estabelecidas em lei. O 

memorial traz imemorial traz informações sobre área do terreno (privativa, comum, 

total, fração ideal de terreno, quantidade de unidades, quantidades 

de torres) e demais informações sobre o empreendimento.

Apresenta ao comprador a relação dos materiais de acabamentos 

que serão utilizados e entregues nos apartamentos e condomínios. O 

documento deve trazer informações sobre as marcas de 

acabamentos e instalações das áreas comuns, que permitirão ao 

Comprador conferir se a Incorporadora entregou a obra de acordo 

de acordo com o prometido. Deve ser assinado pelo comprador no 

ato da compra do imóvel.
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HABITE-SE
Documento que atesta ter sido o imóvel 

construído seguindo as exigências 

(legislação local) estabelecidas pela 

Prefeitura para a aprovação de projetos.

ESCRITURA PÚBLICA
DEFINITIVA
É o documento de identificação do imóvel ou terreno, do qual constam todos 

os seus dados. A matrícula é aberta na primeira vez que é feito o registro do 

imóvel. A incorporação imobiliária deve estar registrada nesta mesma 

matrícula, com o número competente de seu registro. A matrícula arquivada 

pode ser solicitada no Registro de Imóveis da Circunscrição Competente.
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ESCRITURA PÚBLICA
DEFINITIVA
A escritura pública definitiva será outorgada ao comprador quando o 

imóvel estiver pronto e todo o valor do contrato de compra e venda 

estiver pago. Deve-se observar qual o prazo de entrega desse 

documento pela incorporadora ao comprador. O documento deve 

ser levado ao Cartório de Registro de Imóveis, para que seja anotada, 

em sua matrícula, a compra e a venda do imóvel. Só assim se dará a 

transferência da propriedade.

COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA
É um contrato particular ou público pelo qual alguém se 

compromete a adquirir um imóvel de outra pessoa, que se obriga a 

entregá-lo posteriormente, desde que o comprador tenha cumprido 

suas obrigações contratuais. Deve incluir cláusulas que descrevam as 

características do imóvel. É imprescindível que conste no contrato o 

prazo de entrega do imóvel e o respectivo prazo de tolerância.
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GLOSSÁRIO
Entenda os termos mais comuns utilizados no mercado imobiliário

A
Abecip

Sigla de Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.

Administradora condominial

EmpEmpresa de prestação de serviços voltada para a administração de imóveis em condomínio. Entre os serviços oferecidos, destacam-se a assessoria ao 

síndico em todos os aspectos legais e administrativos, tais como cobranças de despesas condominiais, pagamentos de despesas e administração de 

pessoal.

Agente financeiro

Instituição pública ou privada que faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Sua função é coletar, intermediar e aplicar recursos financeiros seus ou de 

outros, com autorização do Banco Central do Brasil.

Área comum

Local de acesso compartilhado por moradoLocal de acesso compartilhado por moradores e visitantes de um condomínio, como corredores, saguões, jardins e demais áreas de circulação.
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Área útil

Área privativa de um apartamento contada a partir do piso, excluindo paredes; espaço efetivamente utilizável no interior do imóvel.

Ata

Documento no qual são listadas as decisões das reuniões do condomínio.

Averbação

Anotação na mAnotação na matrícula que registra todas as alterações feitas no imóvel, quanto a espaço físico, mudança de propriedade e alteração no estado do 

proprietário. Tal providência é realizada no Cartório de Imóveis. É necessário que o morador apresente o alvará de construção, a certidão de Habitese, o 

projeto arquitetônico e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea).

B
Benfeitorias

Obras realizadas em um imóvel que o valorizam.
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C
Carta de crédito

Documento emitido pelo banco ao pretendente a financiamento imobiliário após aprovação de crédito. Permite ao candidato assinar um compromisso 

de compra e venda do imóvel com o proprietário.

Carteira hipotecária

Modalidade de cModalidade de crédito imobiliário cujos parâmetros são definidos livremente pelo mercado, incluindo prazo do contrato, taxa de juros e valor limite a ser 

financiado.

Cartório de Registro de Imóveis

Onde se encontram as informações a respeito de cada imóvel, matrícula, localização, dono, situação jurídica, histórico e todas as modificações por que 

passou.

Cartório de Títulos e Notas

Entidade privada com reconhecimento público que guarda títulos e documentos; faz registros públicos e redige contratos.

CauçãoCaução

Garantia dada com títulos ou coisas de valor (inclusive dinheiro) de que determinada dívida contratual será paga.
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Certidão

Documento expedido por um cartório que garante ser correto determinado registro, como o de um imóvel. As certidões podem ser pedidas por qualquer 

pessoa, mediante o pagamento de uma taxa.

Certidão de registro de imóveis

Documento expedido por Cartório de Registro de Imóveis que atesta a regularidade de um imóvel e aponta eventuais ônus que pesem sobre ele.

Código de obras e edificações

Legislação municipal que determina Legislação municipal que determina regras gerais e específicas a serem obedecidas em um projeto, incluindo procedimentos administrativos, executivos, 

licenciamento e utilização de equipamentos na obra.

Certidão negativa

Documento que comprova a existência ou não de ação civil, criminal ou federal contra uma pessoa.

Código de Defesa do Consumidor

A lei 8.708, de 1990, estabelece direitos e obrigações de consumidores e fornecedores, para evitar qualquer tipo de prejuízo por parte do consumidor.

Código de Obras e Edificações

Municipal, disciplina os pMunicipal, disciplina os procedimentos administrativos e executivos, e as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, 

execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos.
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Cofeci

Sigla de Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Órgão que disciplina e fiscaliza o exercício da profissão de corretor de imóveis, vinculado ao 

Ministério do Trabalho, mas com autonomia administrativa, operacional e financeira.

Condomínio

Conjunto constituído por apartamentos, casas ou edifícios em que moradores partilham áreas e equipamentos comuns.

D
Depreciação

Perda do valor anterior de mercado de um imóvel ou terreno. A depreciação pode ocorrer em função de vários fatores, como mau uso e falta de 

conservação do bem, degradação socioeconômica do bairro e deficiência de investimentos públicos na região, entre outros.

Dimob

A Declaração de IA Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias é de entrega obrigatória à Receita Federal pelas pessoas jurídicas e equiparadas que 

comercializarem imóveis que construíram, lotearam ou incorporaram para esse fim.
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E
Escritura

Documento autêntico de um contrato, como o de compra e venda, escrito por um tabelião ou oficial público e testemunhado por duas pessoas.

Escritura definitiva

Ato jurídico, lavrado em Cartório, em que o vendedor transmite ao comprador a posse e o domínio do imóvel.

Estande de vendas

Local construído ou montado geralmente no terLocal construído ou montado geralmente no terreno em que será construído um novo empreendimento imobiliário, onde consultores recebem e 

orientam os interessados no negócio.
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F
Fração ideal

É a parte indivisível e indeterminável das áreas comuns e de terreno, correspondente à unidade autônoma de cada condômino.

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

Conta de poupança aberta pelo empConta de poupança aberta pelo empregador em nome do empregado. Todo mês, o empregador deposita nela 8% do salário de seu funcionário. Essa 

conta rende 3% ao ano, mais a variação mensal da TR. O saldo poderá ser resgatado pelo empregado se for demitido ou quiser financiar a casa própria 

pelo SFH.

Fundo de reserva

Trata-se de um fundo diferenciado do caixa do condomínio e sua finalidadeé garantir que, em meio a uma circunstância eventual e emergencial, o 

condomínio honrará com o pagamento de despesas imprevistas, ordinárias ou extraordinárias.
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H
Habite-se

Autorização da prefeitura para que um imóvel recém-construído ou reformado possa ser ocupado.

Hipoteca

Colocação de bens como garantia de pagamento de uma dívida.

I
IGP-M (Índice Geral dos Preços - Mercado)

Calculado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas. Nos contratos de compra e venda de imóveis, o IGP-M é um índice que pode ser utilizado para 

atualização monetária, principalmente após a conclusão das obras.

Imobiliária

Empresa que atua em compra, venda e locação de imóveis.

Imóvel na plantaImóvel na planta

Designação para imóvel comercializado na fase de lançamento, ou seja, antes do início de sua construção.
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Imposto de transmissão

Chamado em uns municípios de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e em outros de Imposto de Transmissão Intervivos, é uma taxa proporcional ao 

valor de um imóvel, cobrada pela prefeitura toda vez que há alteração na propriedade.

IPTU

Com nomes diferentes conforme o município do país, Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e 

outras variações, é uma taxa baseada no valor venal do imóvel cobrada dos proprietários pela prefeitura.

InadimplênciaInadimplência

Descumprimento de uma obrigação, como o pagamento de dívidas e prestações imobiliárias.

Incorporador(a)

Pessoa/empresa que contrata a construção de imóveis em sistema de condomínio e os vende em prestações antes mesmo de estarem prontos, 

comprometendose por contrato a entregá-los dentro de prazo e condições determinados.

IPTU

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, cobrado pela prefeitura das pessoas que possuem imóveis.
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J
Juro

Percentual cobrado periodicamente sobre empréstimos ou pago sobre valor depositado.

Juro composto

Juro acrescentado a uma parcela que já contém outros juros, determinando novo patamar para o cálculo da parcela seguinte. Os juros compostos ou 

capitalizados são usados em praticamente todos os empréstimos, financiamentos e compras a prazo.

Juro simplesJuro simples

Juro que é aplicado integralmente a uma quantia devida em determinado tempo.

Juro de mora

Juro cobrado como multa por causa da mora (demora, atraso) no pagamento de uma dívida.

L
Lançamento imobiliário

Divulgação ao público, após o registro de incorporação, de determinado empreendimento imobiliário, por meio de eventos, ações promocionais e 

anúncios na mídia.

Liquidação antecipada

Pagamento total de uma dívida antes do prazo fixado em contrato.



INFORMAÇÕES
DOCUMENTOS E

M
Matrícula do imóvel

Número de registro do imóvel no cartório do Registro Geral de Imóveis. Todo imóvel tem seu número específico de matrícula.

Memorial descritivo

Documento que especifica os materiais e equipamentos que serão aplicados na construção. O incorporador deve esse documento arquivado no Registro 

de Imóveis antes do início da venda das unidades.

Memorial de incorporaçãoMemorial de incorporação

Documento descritivo da obra, especificando os acabamentos da edificação, segundo modelo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Mutuário

Pessoa que tem um empréstimo junto a uma instituição financeira para financiamento de imóvel.

O
Opção de planta

Modificações que podem ser feitas na planta básica para atender às necessidades do comprador.
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P
Pé-direito

Altura livre de um ambiente, medida do piso ao teto.

Pé-direito duplo

Altura de um ambiente, medida do piso ao teto, com o dobro da medida de um pé-direito padrão.

Q
Quitação

O ato de pagar integralmente uma dívida. É também a declaração de que a dívida foi inteiramente paga (recibo de pagamento, termo de quitação).

Quórum

Número mínimo de pessoas necessário para realizar uma assembleia deliberativa.
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R
Reajuste

Aplicação de juro e correção monetária ao saldo devedor e parcela, conforme definido em contrato.

Rescisão

Rompimento ou anulação de um contrato.

Reserva de propriedade

DiDireito dado ao vendedor, em compromissos de compra e venda, de se manter proprietário do bem que está sendo vendido, até que o comprador 

cumpra as obrigações previstas no contrato.

S
Saldo devedor

Saldo negativo, ou seja, a quantia a ser paga pelo tomador do empréstimo.

Saldo residual

O que resta a mais ou a menos de uma dívida, quando vencido o prazo contratado.

Sinal

VValor que o comprador entrega ao vendedor para assegurar o negócio.
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T
Tabela Price

Usa o regime de juros compostos para calcular o valor das parcelas de um empréstimo e, dessa parcela, qual é a proporção relativa ao pagamento dos 

juros e à amortização do valor emprestado.

Tabela SAC

Sistema de Amortização Constante, no qual as parcelas têm valor decrescente.
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VENDAS PARA

O EXTERIOR
E quando a venda é para 
o exterior?

Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre 

vendas para o exterior.
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PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO BRASIL,
SENDO BRASILEIRO OU ESTRANGEIRO, É
NECESSÁRIO QUE O COMPRADOR

Tenha o CPF ativo e em situação regular na

Receita Federal. O cartão de CPF é o documento

que identifica o contribuinte, pessoa física,

perante a Secretaria da Receita Federal.

Tenha um procurador ou 

representante no Brasil com 

firma reconhecida em cartório.

Tenha o Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda assinado. A Tecnisa 

pode enviar o Contrato pelo Correio.
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IMÓVEIS NA

A Tecnisa facilita sua vida

A transação financeira com a A transação financeira com a Tecnisa será intermediada com um banco de 

renome internacional para segurança da operação. A transação será realizada 

por uma remessa internacional, via ordem de pagamento, que leva em torno de 

uma semana, a um custo de cerca de US$ 100,00, fechado no valor do câmbio 

no dia da emissão. Em função da diferença de câmbio entre o dia do 

fechamento e o do recebimento, eventuais acertos poderão ser efetuados.

• Recomendamos optar pela aquisição do imóvel no menor

   núme   número possível de parcelas, devido ao custo individual de cada remessa.

• Para a emissão ou regularização do CPF no exterior, você deverá contatar

   o consulado brasileiro em sua cidade ou na localidade mais próxima.

• Para mais informações sobre o CPF, acesse o site da

Secretaria da Receita Federal.



PLANTA
IMÓVEIS NA

Este Guia tem a finalidade de 
auxiliar você, comprador, na 
aquisição de sua unidade 
autônoma.

As iAs informações nele contidas podem sofrer 

alterações presentes podem sofrer alterações sem 

prévio aviso e podem sofrer mudanças decorrentes 

de leis, planos econômicos e contratos firmados 

entre as partes contratantes. Recomendamos a 

contratação de um corretor de imóvel devidamente 

inscrito no CRECI de seu Estado, bem como de um 

advogado de sua coadvogado de sua confiança, para auxílio na 

intermediação imobiliária.


