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PREFÁCIO
 
Caro leitor, espero que com a leitura desta obra você
consiga esclarecer todas as suas dúvidas, a fim de
concretizar um negócio imobiliário com segurança, sem
correr os riscos de uma transação mal sucedida.
O Autor deixa muito evidente que, para o sucesso de um
bom negócio, se faz necessária a orientação de um
profissional capacitado e habilitado.
Assim, partindo deste ponto, numa metodologia simples e
didática, a obra busca esclarecer todos os passos que
deverão ser seguidos para a concretização de um negócio
imobiliário, dentro dos padrões de segurança e
tranquilidade que o mundo atual necessita.
De forma, dividida em dicas, a obra elenca: -
documentações necessárias, - diligências importantes, -
como levantar recursos financeiros (financiamento), -
modalidades de financiamentos, - vantagens e
desvantagens de cada tipo de financiamento imobiliário,
forma de amortização do débito, despesas de um modo
geral, enfim, tudo que se faz necessário para ser
concretizado um negócio com muita segurança.
Neste sentido, considerando a metodologia, a leitura desta
obra é muito importante para um investidor imobiliário
principiante, pois o intuito do Autor foi esclarecer a grande
maioria das dúvidas que se apresentam quando da
aquisição do primeiro imóvel.

Carlos Alberto Umbelino
Advogado
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PREFÁCIO
 
A cada dia que passa, mais regras e formas de adquirir um
imóvel estão disponíveis no Mercado. Do mesmo lado,
aumentam as dúvidas que acabam dificultando ou mesmo
prejudicando pessoas de bem no processo de aquisição de
imóveis. A legislação é extensa, complexa e densa. Os produtos
tem características muito distintas e portanto torna-se quase
impossível fazer uma escolha “certa” (legalmente falando) sem
a ajuda de profissionais que atuam diretamente nesta área.
Tanto um corretor de imóveis devidamente credenciado
quanto um advogado são peças importantes deste movimento
financeiro que, muitas vezes, é o maior que a maioria das
famílias hão de fazer não apenas no tocante ao valor total mas
também ao tempo de compromisso com os pagamentos
(financiamentos).
Desta forma, o autor com grande experiência no meio jurídico,
condensa, de uma maneira prática sem perder o foco nas
questões mais importantes, o conhecimento ou as informações
mínimas necessárias para que uma pessoa possa, com
tranquilidade, efetuar uma aquisição segura com garantias
legais na forma da lei.
Então você que está nesse processo de busca de imóvel ou
mesmo procura ter mais informações sobre o mesmo, terá
neste resumo um apanhado importante e essencial para
garantir noites de sono tranquilo sem “dor de cabeça” por ter
feito um negócio sem orientação.
Aproveite a leitura e faça bons negócios!

Eduardo Brandl da Silva
Corretor de Imóveis
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APRESENTAÇÃO

A aquisição de moradia própria é o sonho de
consumo de milhões de brasileiros. Infelizmente,
nem todos possuem os recursos necessários para
comprar o seu primeiro imóvel à vista.
Pensando nisso, diversas instituições financeiras,
construtoras e até corretoras oferecem meios quase
milagrosos para a conquista do tão sonhado bem.
Entretanto, é preciso tomar muito cuidado na hora
de fechar negócio, pois o sonho pode facilmente se
tornar um verdadeiro pesadelo, que lhe assombrará
por longos anos a fio.
Dessa forma, preparei este pequeno livro com dicas
para adquirir o seu tão sonhado imóvel da melhor
forma possível e, consequentemente, a menos
onerosa.
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DICA #1
 

FIQUE DE OLHO
NA SITUAÇÃO DO

IMÓVEL

COMO ADQUIRIR UM IMÓVEL SEM DOR DE CABEÇA
E REALIZAR O MELHOR NEGÓCIO POSSÍVEL

FELIPE  DIAS

advogado.felipe diasfelipeadv

https://www.instagram.com/advogado.felipe/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/advfelipedias/
https://www.instagram.com/advogado.felipe/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/advfelipedias/


DICA #1 - FIQUE DE OLHO NA SITUAÇÃO DO IMÓVEL

Aquela cobertura de frente para o mar com
sacada, churrasqueira, 3 dormitórios com
suíte, vaga de garagem, espaço gourmet,
espaço fitness, dentre outros tantos
atrativos, pode parecer tentadora à primeira
vista. Mas, e se você descobrir que este
imóvel está abarrotado de dívidas fiscais e,
inclusive, penhorado para garantir o
pagamento de débitos trabalhistas? A dor
de cabeça será inevitável!
 
Ou, ainda, aquele “negócio da China”,
oferecido por um preço imperdível e
condições que cabem no seu bolso, pode
parecer um excelente investimento.
Entretanto, e se você tiver ciência de que
este “achado” não possui escritura pública e
que é objeto de discussão numa ação de
usucapião ou inventário judicial? Você com
certeza pensaria duas vezes antes de
adquiri-lo.
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DICA #1 - FIQUE DE OLHO NA SITUAÇÃO DO IMÓVEL

A fim de evitar complicações
desnecessárias, é preciso fazer uma
investigação minuciosa do imóvel. Para
tanto, o futuro comprador pode valer-se de
uma série de documentos que lhe darão a
certeza necessária de estar fazendo um
bom negócio.
 
O documento mais importante é Certidão
de Ônus Reais, também conhecida como
Certidão de Propriedade, Matrícula do
Imóvel, Certidão de Inteiro Teor ou Certidão
de Registro. Retirada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, possui a finalidade de
atestar quem é o verdadeiro proprietário do
bem, assim como verificar se há alguma
restrição ao gozo da propriedade, como
penhora, hipoteca, garantia em um
financiamento ou, ainda, se existe alguma
promessa de compra e venda em relação a
este imóvel.
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DICA #1 - FIQUE DE OLHO NA SITUAÇÃO DO IMÓVEL

Posteriormente, é necessário retirar,
junto aos Fóruns estaduais, federais e
trabalhistas, uma Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis e
trabalhistas, com o fim de averiguar
eventuais demandas judiciais que
envolvam o imóvel em questão o ou seu
proprietário.
 
Por fim, é de extrema importância
dirigir-se à Prefeitura do município em
que o imóvel está localizado e solicitar
uma Certidão Negativa de Débitos e
Tributos Imobiliários, para verificar a
existência de dívidas referentes ao
Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU, pois este tributo acompanha o
imóvel, sendo o seu pagamento de
inteira responsabilidade de quem
adquire o bem.
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DICA #1 - FIQUE DE OLHO NA SITUAÇÃO DO IMÓVEL

Além disso, caso o imóvel em questão
pertença a um condomínio (edilício
ou horizontal), é prudente requerer,
junto ao síndico, uma Certidão
Negativa de Débitos Condominiais.
 
Num primeiro momento, a
documentação necessária pode
parecer inesgotável – e estamos
apenas começando -, mas lembre-se:
a compra de um imóvel,
principalmente se for o primeiro, é um
passo importante na vida de quem o
adquire, por isso, a cautela e um bom
planejamento nunca são demais.
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DICA #1 - FIQUE DE OLHO NA SITUAÇÃO DO IMÓVEL

No próximo capítulo, falaremos
sobre a alienação fiduciária, uma
modalidade de garantia real do
financiamento, bem como os
riscos inerentes, tudo para que
você faça o melhor negócio
possível!
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DICA #2
 

GARANTIAS
REAIS DO

FINANCIAMENTO
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DICA #2 - GARANTIAS REALIS DO FINANCIAMENTO

Dentre as garantias reais do financiamento
está a alienação fiduciária, prevista na Lei
nº 9.514/97, bastante utilizada nos
financiamentos imobiliários, aonde o
comprador garante o pagamento da dívida
com o próprio bem – nesse caso, o imóvel.
 
Assim, ao financiar um imóvel, o
adquirente terá a posse direta do bem,
usufruindo dele normalmente. Porém, a
propriedade e a posse indireta serão do
credor-fiduciário até a quitação integral da
dívida. Em outras palavras, a casa,
apartamento ou terreno só será
efetivamente seu após o pagamento de
todas as parcelas.
 
Entretanto, caso você decida aderir a essa
modalidade de garantia, deve tomar
bastante cuidado no caso de atraso das
parcelas, pois poderá perder o imóvel.
 

COMO ADQUIRIR UM IMÓVEL SEM DOR DE CABEÇA
E REALIZAR O MELHOR NEGÓCIO POSSÍVEL

FELIPE  DIAS

advogado.felipe diasfelipeadv

https://www.instagram.com/advogado.felipe/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/advfelipedias/
https://www.instagram.com/advogado.felipe/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/advfelipedias/


DICA #2 - GARANTIAS REALIS DO FINANCIAMENTO

Isso porque, o atraso de apenas 1 (uma)
prestação, desde haja previsão contratual,
autorizará o credor-fiduciário a constituí-lo
em mora, com a intimação para o
pagamento da dívida em 15 (quinze) dias.
 
Na hipótese do não pagamento, o credor-
fiduciário solicitará a consolidação da
propriedade em seu nome ao Oficial do
Registro de Imóveis e, com isso, o leilão do
imóvel, ainda que seja o único bem do
adquirente, constituindo verdadeira
exceção ao princípio da impenhorabilidade
do bem de família.
 
Isso porque, diferente da penhora judicial,
nos casos de alienação fiduciária, o
adquirente decide, de livre e espontânea
vontade, a oferecer o bem de família como
garantia da dívida.
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DICA #2 - GARANTIAS REALIS DO FINANCIAMENTO

Com a consolidação da propriedade e
posterior leilão do imóvel, o valor obtido
será utilizado para abater a dívida, a qual
estará embotada de altíssimos juros e
encargos contratuais e, caso haja saldo
remanescente, retornará ao devedor.
 
Portanto, caso você decida por um
financiamento com alienação fiduciária em
garantia, deve estar ciente dos riscos que
correrá se ficar inadimplente, pois como
visto, poderá perder o seu imóvel, mesmo
que seja o único.
 
Entretanto, se você já contraiu um
financiamento com alienação fiduciária,
não hesite em consultar um profissional
especializado na área. Afinal, é o seu tão
sonhado imóvel que está em jogo.
 

COMO ADQUIRIR UM IMÓVEL SEM DOR DE CABEÇA
E REALIZAR O MELHOR NEGÓCIO POSSÍVEL

FELIPE  DIAS

advogado.felipe diasfelipeadv

https://www.instagram.com/advogado.felipe/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/advfelipedias/
https://www.instagram.com/advogado.felipe/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/advfelipedias/


DICA #2 - GARANTIAS REALIS DO FINANCIAMENTO

No próximo capítulo, debateremos a
respeito do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH) e do Sistema
Financeiro Imobiliário, as mais
recorrentes modalidades de
financiamento, apontando suas
principais vantagens e desvantagens,
tudo para que você faça o melhor
negócio possível!
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DICA #3
 

MODALIDADES
DE

FINANCIAMENTO
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTOO

A compra de um imóvel à vista é, sem
dúvida, a melhor forma de se adquirir o
bem, pois além de se evitar as elevadas
taxas de juros, correção monetária e
demais encargos, pode-se conseguir um
excelente desconto junto ao vendedor.
 
Para quem não possui todo o capital para a
aquisição, provavelmente aderirá ao
financiamento imobiliário.
 
Dentre os sistemas de financiamento
disponíveis no mercado de imóveis atual,
debateremos sobre os principais, quais
sejam, o SFH e SFI, os quais possuem
vantagens e desvantagens significativas,
que deverão ser sopesadas na hora de
fechar negócio, para evitar surpresas
indesejáveis.
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

O SFH – Sistema de Financiamento
Habitacional, é a modalidade mais
popular e difundida. Apesar de
possuir algumas exigências, as
facilidades para o tomador de crédito
são bastante convidativas.
 
Por exemplo: Legalmente, a taxa de
juros aplicada não pode ultrapassar
12% ao ano, o que equivale a 0,95% ao
mês. Na prática, as instituições
financeiras aplicam taxas médias de
10% ao ano e 0,80% ao mês. Também,
o índice aplicável à correção
monetária é o TR (índice de Reajuste
da Caderneta de Poupança), o qual
atualmente possui crescimento de
0% ao mês, o que significa que as
parcelas quase não subirão de valor. 
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

Além disso, nessa modalidade de
financiamento, não há a incidência do IOF
(Imposto sobre Operações Financeiras).
Por fim, no SFH, o tomador de crédito
poderá utilizar o saldo da conta do FGTS
como entrada, redução do valor ou
quantidade das parcelas, bem como para
a quitação antecipada.
 
Contudo, esta modalidade só pode ser
utilizada para a compra do primeiro
imóvel, e desde que seja para moradia.
Outrossim, o bem adquirido deve possuir
o valor máximo de R$ 750 mil, do qual a
casa bancária somente financiará 90%, ou
seja, R$ 675 mil. entretanto, a partir de 1º
de janeiro de 2018, a quantia a ser
financiada será elevada para R$ 1,5 milhão.
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

Por sua vez, no SFI – Sistema
Financeiro Imobiliário, as exigências
são menores, mas, em contrapartida,
os benefícios também.
 
Dentre os benefícios está a
possibilidade financiar qualquer
imóvel, sendo residencial, comercial,
industrial, etc., desde que esteja em
dia com a documentação. Além
disso, o valor do bem é ilimitado.
 
Entretanto, as taxas de juros são
mais elevadas, podendo chegar a
12,70% ao ano e 1% ao mês, o que
pode parecer pouco em
comparação ao SFH, mas, na ponta
do lápis, a diferença é astronômica.
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

Também, no caso do SFI, o débito é
corrigido pelo IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo) ou IGP-M
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), os quais variam
entre 0,40% e 0,50% ao mês, em
comparação a praticamente 0% do SFH.
Ademais, nessa modalidade, há a
incidência do IOF, gerando uma sutil
elevação das parcelas. Por fim, não será
possível utilizar-se do FGTS para dar
entrada no imóvel ou reduzir o saldo
remanescente.
 
Como visto, as duas principais
modalidades de financiamento
imobiliário possuem peculiaridades
significativas, as quais deverão ser
estudadas com cuidado pelo tomador de
crédito no momento da aquisição do
imóvel.
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

Para tanto, se você deseja adquirir o
seu primeiro imóvel, que possui valor
inferior a R$ 750 mil, e utilizá-lo para
moradia, o sistema de financiamento
mais recomendável é o SFH.
Contudo, se não é o seu primeiro
bem, ou pretende comprá-lo para
fins de investimento, além do seu
valor ser elevado, a melhor opção é
aderir ao SFI.
 
Entretanto, caso você já tenha
contraído um financiamento e
aderido à modalidade menos
vantajosa para a sua realidade, não
hesite em consultar um profissional
especializado na área, afinal, não é
todos os dias que se adquire um
imóvel.
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DICA #3 - MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

No próximo capítulo,
debateremos a respeito das
duas principais espécies de
amortização nos
financiamentos imobiliários: o
Sistema SAC e a Tabela Price,
tudo para que você faça o
melhor negócio possível!
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DICA #4
 

ESPÉCIES DE
AMORTIZAÇÃO

DO
FINANCIAMENTO
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

Como já dito anteriormente, a compra de
um imóvel à vista é, sem dúvida, a melhor
forma de se adquirir o bem, pois, além de
se evitar as elevadas taxas de juros,
correção monetárias e demais encargos,
pode-se conseguir um excelente desconto
junto ao vendedor.
 
Para aqueles que não possuem recursos
para a compra à vista, provavelmente
buscará um financiamento imobiliário.
 
Para calcular o valor da parcela de um
financiamento imobiliário, existem
diversos modelos matemáticos, os quais
se utilizam do valor principal, que é a
devolução progressiva do montante
tomado emprestado, e os juros.
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

As instituições financeiras
oferecem pelo menos 2 (dois)
sistemas de amortização, que
são a Tabela Price e o Sistema
SAC, que devem analisados
com cuidado por quem deseja
adquirir um imóvel, pois suas
peculiaridades tornam um
empréstimo mais oneroso ou
suave.
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

Tabela Price, criada no século XVIII pelo
matemático inglês Richard Price, é
conhecida como sistema de amortização
aonde as parcelas são fixas, ou seja, com
a soma do principal e dos juros, chega-se
sempre ao mesmo valor que será pago
mensalmente, o que pode trazer certa
segurança para o tomador do
empréstimo, diante da sua
previsibilidade.
 
Entretanto, embora o valor da parcela
seja a mesma em todos os meses, não
significa dizer que o montante pago a
título de amortização e juros também
será igual.
 
Isso porque, nas primeiras parcelas, o
valor abatido da amortização é ínfimo
(aproximadamente 5%), enquanto que a
quantia despendida para o pagamento
dos juros é maior (aproximadamente
95%).
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

No decorrer das prestações, a
métrica vai se invertendo, num
verdadeiro efeito gangorra, até que,
nas últimas parcelas, a amortização
será maior, em comparação aos
juros.
 
Na prática, apesar de o valor da
parcela ser o mesmo durante todo o
período da contratualidade, as
primeiras prestações servirão
basicamente para abater os juros do
financiamento, sendo que o saldo
devedor permanecerá quase
inalterado.
 
Ou seja, o tomador do empréstimo
ganha pela previsibilidade das
parcelas, mas perde pelo lento
abatimento do saldo devedor.
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO
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FELIPE  DIAS

Por outro lado, no Sistema de
Amortização Constante, ou apenas SAC, a
lógica é um pouco diferente. 
 
Aqui, o valor das parcelas é decrescente,
ou seja, você começará pagando quantia
superior, em comparação à Tabela Price
(aproximadamente 30% a mais), mas
terminará adimplindo um valor bem
menor.
 
Além disso, o montante amortizado em
cada parcela permanece o mesmo, com
os juros decrescendo até o final.
 
Na prática, a primeira parcela
corresponderá a aproximadamente 25%
de amortização e 75% de juros e, a última
prestação, 99,17% de amortização e 0,83%
de juros.
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

Dito de outra forma, pelo SAC, o tomador
perde pelo alto valor das parcelas, que
pode se mostrar bastante expressivo, se
compararmos com a prestação obtida
pela Tabela Price, mas, por outro lado,
ganhará pela celeridade do abatimento do
saldo devedor.
 
Assim, como os juros sempre incidem
sobre o saldo devedor, pelo o SAC, o qual
amortiza o valor principal mais
rapidamente, o pagamento desses
encargos será bem menor.
 
Portanto, caso você tenha condições de
arcar com uma parcela maior no início do
financiamento, a escolha pelo SAC é a
melhor opção, pois o valor das prestações
é decrescente e o saldo devedor será
amortizado mais rapidamente, com a
consequente redução de juros.
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DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO

Entretanto, se o orçamento estiver
apertado, e você procura
estabilidade no financiamento, a
adoção da Tabela Price é a melhor
opção, embora resulte na
amortização mais lenta e o
pagamento de juros maiores.
 
Caso você já tenha contraído um
financiamento e aderido à espécie
de amortização menos vantajosa
para a sua realidade, não hesite em
consultar um profissional
especializado na área, afinal, não são
todos os dias que se adquire um
imóvel.
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No próximo capítulo
debateremos a respeito da
documentação necessária para
viabilizar a aquisição do seu
imóvel, tudo para que você faça
o melhor negócio possível!

DICA #4 - ESPÉCIES DE AMORTIZAÇÃO DO
FINANCIAMENTO
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DICA #5
 

DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Adquirir um imóvel é, certamente, um
passo e tanto na vida de alguém. 
 
Acontece que muitas pessoas, ansiosas
para conquistar a casa própria, acabam
fechando negócio de qualquer jeito, como
se estivessem comprando um
eletrodoméstico ou coisa parecida, sem
tomar os cuidados necessários, o que pode
causar danos irreparáveis, como a perda de
todo o valor investido.
 
Portanto, para que um imóvel seja
adquirido da forma mais segura possível,
são necessários alguns "poucos"
documentos que garantam a boa-fé tanto
do comprador quanto do devedor, pois,
infelizmente, não é mais possível fechar
negócio pelo “fio do bigode.”
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

A respeito do devedor, é
necessário confirmar se ele está
agindo de boa-fé no negócio ou
pretende aplicar algum golpe. 
 
Para isso, será preciso:
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Cópia do seu RG (ou qualquer
documento de identificação com foto) e
CPF, para atestar se a identificação do
vendedor corresponde à sua
documentação, além de um Comprovante
de Residência atualizado;
 
- Certidão atualizada de nascimento,
casamento/união estável ou divórcio, para
confirmar o estado civil do vendedor,
lembrando que tal documento precisa ser
atualizado (máximo 30 dias) pois, como se
sabe, o procedimento de casamento e
divórcio se tornou muito mais célere, o que
ocasiona na alteração do estado civil em
poucos dias. Caso o vendedor seja casado,
é importante verificar o regime de
comunhão, pois refletirá diretamente na
concretização do negócio, bem como, na
hipótese de ser divorciado, se o imóvel foi
objeto de partilha;
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

- Certidão Negativa de Protesto, de Ações
Cíveis, Criminais, Federais e da Justiça do
Trabalho, para verificar se o imóvel em
questão não está sendo discutido
judicialmente ou se, no caso de o
vendedor sofrer condenação em algum
processo, o bem não seja penhorado ou
tenha o seu perdimento declarado;
 
- Certidão Negativa de Execuções Fiscais
Municipais, Estaduais e Federais. Pelo
mesmo motivo, pois, caso o vendedor seja
devedor, o imóvel poderá ser penhorado
para saldar a dívida.
 
- Certidão Negativa de Débitos
(CND/INSS), pois, se o vendedor for sócio
de uma empresa, o seu patrimônio
pessoal (incluindo o imóvel negociado)
poderá ser afetado para adimplir
eventuais dívidas;
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Da mesma forma, o comprador
precisa apresentar uma série
de documentos, quais sejam, a
cópia do RG e CPF, Certidão
Atualizada de Nascimento,
Casamento, União Estável ou
Divórcio e Comprovante de
Residência pelos mesmos
motivos acima.
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Caso você decida utilizar o saldo do FGTS
para amortizar o financiamento,
necessitará de outros documentos, que
estão disponíveis no sítio eletrônico da
Caixa Econômica Federal:
 
- Extrato da conta vinculada ao FGTS, o
qual mostrará o valor disponível;
 
- Carteira de Trabalho, para demonstrar o
tempo de trabalho sob o regime do
FGTS. Na hipótese de ser trabalhador
avulso, precisará de uma declaração do
órgão gestor da mão de obra ou do
sindicato;
 
- Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF). Se for casado ou
esteja em regime de união estável,
necessitará do DIRF do cônjuge.
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DICA #5 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Ufa, é documento que não
acaba mais! Entretanto, se você
for organizado, vencerá esta
etapa sem maiores problemas!
 
No próximo capítulo, falaremos
sobre como financiar um
imóvel mesmo estando com o
nome negativado.
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DICA #6
 

COMO FINANCIAR
UM IMÓVEL COM
O NOME SUJO
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DICA #6 - COMO FINANCIAR UM IMÓVEL COM O
NOME SUJO

Como é sabido, desde 2012, o Brasil
vem passando por uma grave crise
financeira, que vem afetando diversos
setores da economia. Entretanto,
invariavelmente, o maior prejudicado
é o cidadão de baixa/média renda.
 
Segundo informações extraídas do
SPC-Serasa e do CNDL, mais se 62
(sessenta e dois) milhões de
brasileiros terminaram o ano de 2018
com o nome inscrito no rol de maus
pagadores, e pelos mais variados
motivos.
 
Dessa forma, surge o seguinte
questionamento: É possível realizar
um financiamento imobiliário com o
“nome sujo”?
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DICA #6 - COMO FINANCIAR UM IMÓVEL COM O
NOME SUJO

Pois bem. Via de regra, o Banco
Central proíbe a concessão de crédito
imobiliário para pessoas com o nome
negativado.
 
Todavia, existe uma modalidade de
financiamento em que não são
realizadas consultas nos órgãos de
proteção de crédito, qual seja, o
programa Minha Casa Minha Vida.
 
Isso porque, o Programa Minha Casa
Minha Vida, de iniciativa do Governo
Federal, tem o intuito de
disponibilizar moradia para as
famílias de baixa renda, ou seja, se
você está com o “nome sujo”, é
possível financiar um imóvel, desde
que se enquadre nesse programa.
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DICA #6 - COMO FINANCIAR UM IMÓVEL COM O
NOME SUJO

Entretanto, para que o seu
financiamento seja aprovado, você
precisa comprovar:
 
- Que a sua renda familiar é de até R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais
mensais);
 
- Não ser proprietário, usufrutuário,
cessionário ou detentor de qualquer
outro bem imóvel;
 
- Que o financiamento não comprometa
mais de 30% (trinta por cento) da renda
mensal;
 
- Que o imóvel seja na mesma
localidade do trabalho ou residência;
 
- Que o imóvel seja destinado
exclusivamente para moradia.
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DICA #6 - COMO FINANCIAR UM IMÓVEL COM O
NOME SUJO

Portanto, se o seu nome esteja
negativado, saiba que há a
possibilidade de contrair empréstimo
habitacional, desde que seja pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, e
que os requisitos acima sejam
cumpridos;
 
Caso você tenha o financiamento
negado por estar com o nome
inscrito no rol de inadimplentes, não
hesite em buscar auxílio de um
advogado.
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DICA #6 - COMO FINANCIAR UM IMÓVEL COM O
NOME SUJO

No próximo capítulo,
debateremos a respeito dos
encargos que podem ser
cobrados pelo corretor de
imóveis, tudo para que você faça
o melhor negócio possível!
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DICA #7
 

QUANDO A TAXA
DE CORRETAGEM

É DEVIDA?
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DICA #7 - QUANDO A TAXA DE CORRETAGEM É
DEVIDA?

Para uma negociação imobiliária
“sem dores de cabeça”, é essencial a
presença de um corretor de imóveis,
devidamente registrado no CRECI da
região, cuja função é aproximar o
comprador e vendedor, ou o locador
e locatário, facilitando os tramites
para a concretização do negócio.
 
Dentre as suas responsabilidades,
está a obrigação de executar a
mediação com diligência e
prudência, além de prestar todas as
informações necessárias ao cliente,
podendo responder por perdas e
danos (art. 723 do Código Civil).
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DICA #7 - QUANDO A TAXA DE CORRETAGEM É
DEVIDA?

Quem presta esse serviço faz jus à
comissão de corretagem, (art. 724 do
CC), que somente será devida ao final
da negociação, pois a obrigação do
corretor de imóveis é de resultado, ou
seja, somente receberá se alcançar o
objetivo almejado: a venda ou
locação do imóvel (art. 725 do CC).
 
Além disso, se o negócio foi iniciado e
concluído pelas próprias partes
interessadas, a comissão de
corretagem não será devida, salvo se
for ajustada a exclusividade do
corretor, a menos que a sua inércia
ou ociosidade tenha sido
comprovada (art. 726 do CC).
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DICA #7 - QUANDO A TAXA DE CORRETAGEM É
DEVIDA?

Da mesma forma, caso não haja prazo
determinado para a conclusão dos serviços
de corretagem e, posteriormente, como
resultado da mediação do corretor, o
negócio for concluído, a sua remuneração
será devida (art. 727 do CC).
 
Também, se, após o trabalho do corretor, o
negócio não foi concluído por mero
arrependimento das partes, sem qualquer
motivo plausível, a taxa de corretagem
também será devida (art. 725 do CC).
 
Mas, se o arrependimento se der por
motivo justo, como a falha na prestação
dos serviços do corretor, a taxa de
corretagem não será devida, segundo
entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
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DICA #7 - QUANDO A TAXA DE CORRETAGEM É
DEVIDA?

Ficou claro? 
 
Como visto, se você quer adquirir um
imóvel com segurança, é
imprescindível a contratação de um
corretor de imóveis, desde que seja
devidamente registrado junto ao
CRECI, tudo para que você concretize
o tão almejado sonho da casa própria.
 
E, se houve quaisquer problemas na
negociação ou dúvidas sobre a
comissão de corretagem, não hesite
em buscar o auxílio de um advogado.
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CONCLUSÃO

Espero que você tenha gostado
deste e-book e tirado todas as
suas dúvidas. 
 
Desejo boa sorte em suas
negociações imobiliárias, para
que você adquira seu imóvel da
melhor forma possível.
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