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RESUMO
Apresenta-se uma metodologia para vistoria de imóveis residenciais, objeto de
garantia no Sistema Financeiro Habitacional - SFH, abrangendo, especificamente, as
unidades isoladas e concluídas.
Após uma breve descrição sobre a situação da habitação no Brasil, o trabalho traz
informações gerais, não só sobre o Sistema Financeiro Habitacional, como também
sobre os programas habitacionais mais utilizados na região da pesquisa, além de
outros informes sobre a cobertura securitária do referido sistema.
Estão contidos no trabalho os principais e indispensáveis aspectos técnicos, para
que as unidades residenciais possam ser adquiridas e aceitas como garantia da
operação financeira.
Em seguida, faz-se uma análise dos principais impedimentos, que levaram as
unidades residenciais isoladas e concluídas a não serem aceitas como garantia,
tomando-se como referência a pesquisa dos laudos de avaliação realizados entre
2002 e 2004, nos municípios paulistas que formam a região de Avaré – Bauru –
Botucatu – Jaú.
Com base nessa análise, elabora-se uma metodologia e uma planilha para vistoria
dos imóveis, visando não somente uma melhor garantia da operação financeira,
como também proporcionar uma maior satisfação aos usuários, com referência ao
produto a ser adquirido.
Finalmente, conclui-se sobre a necessidade de um maior acompanhamento técnico
das construções, para melhorar sua qualidade, melhor aproveitamento do manual do
proprietário, para que os imóveis possam ser bem conservados, fornecimento e
divulgação de informações mais eficientes, por parte das instituições financeiras,
além de linhas de financiamento que de fato atendam as camadas sociais menos
privilegiadas.
Palavras chave: Garantia, Imóveis residenciais, Impedimentos, Unidades isoladas e
concluídas, Vistoria.

ABSTRACT
A methodology for residential properties inspection is presented, which are object of
guarantee in the Housing Financial System, comprehending specifically the isolated
and concluded units.
After a brief description about the housing situation in Brazil, this study shows
general information not only about the Housing Financial System as also about the
most used housing programs in the researched region, besides other information
about insurance coverage in the HFS.
The work includes the main and needed technical aspects so that residential units
can be acquired and accepted as a guarantee to financial operation.
Following that, an analysis of the main impediments, that led the isolated and
concluded residential units not to be accepted as guarantee is made taking as a
reference to it, the research of the evaluation awards done between 2002 and 2004,
in the cities located in the State of São Paulo which form the region of Avaré – Bauru
– Botucatu – Jaú.
Based on that analysis, a methodology and a inspection spread-sheet of the
properties is done, seeking not only a better guarantee of the financial operation, but
also proportionating a bigger satisfaction for users in related to the product to be
purchased.
Finally, it’s concluded that the constructions need a bigger technical accompanying to
improve their quality, a better use of the owner’s manual is required so that properties
can be well preserved, more efficient providing and sharing of information by the
financial institutions, besides financial lines that actually attend the less fortunate
social levels.
Key words: Guarantee, Residential properties, Impediments, Isolated and concluded
units, Inspection.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Souza (2003), uma das primeiras cidades, possivelmente o primeiro
assentamento humano a merecer o nome de cidade (que representa uma entidade
sócio espacial), foi Jericó, às margens do Rio Jordão, na Palestina. O aparecimento
de Jericó é situado, hoje em dia, há quase 10.000 anos, enquanto que o homo
sapiens surgiu há cerca de 40.000 anos.
As cidades são assentamentos humanos extremamente diversificados, onde
ocorrem atividades sócio-espaciais complexas. Sua área de influência, ou espaço
urbano, pode não ir além dos limites territoriais da unidade político-administrativa
local da qual ela é a sede, no caso do Brasil, o município. Todavia, havendo
polarização econômica no seu entorno imediato, ou seja, em relação às cidades
vizinhas, sua área de influência é ampliada.
Ainda segundo Souza (2003), estimativas apontam que o percentual da população
mundial, vivendo em núcleos com mais de 5.000 habitantes, aumentou de apenas
3%, em 1800, para cerca de 38%, no ano de 1970, sabendo-se que, hoje, a maior
parte da população vive em espaços urbanos, sendo que a proporção aumenta
incessantemente.
No Brasil, ao longo do século XX, nasceu um grande número de cidades, as quais
cresceram e se desenvolveram. Foi nesse século que o país mais se urbanizou.
Porém, de acordo com as conclusões de Bortolon (2005), os moradores das
periferias continuam desprovidos de infra-estrutura básica, ficando a cada dia mais
distantes dos centros urbanos, tendo ainda que enfrentar, em seus obrigatórios
deslocamentos para as áreas centrais, o insuficiente e caro sistema de transporte.
A partir da década de 70 do século XX, devido ao êxodo rural, se inverte, com força,
a relação entre a quantidade de moradias rurais e urbanas, sendo que, até então,
esse êxodo não era tão intenso.
Conforme dados fornecidos pelo Canal Imobiliário (2005 apud Caixa Econômica
Federal - Diurb/Diretoria de Desenvolvimento Urbano), em 2000, a taxa urbana
alcançou 81,2% de um total de 169.799.170 habitantes, com grande concentração

nas regiões metropolitanas como: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, sendo que 47% da
população urbana brasileira ocupava a região sudeste.

1.1 Crescimento da população urbana no Brasil
A tabela a seguir mostra o percentual da população urbana brasileira e sua
evolução, no século XX.

Tabela 1 – Evolução da população urbana no Brasil, entre 1900 e 2000
População urbana no Brasil

Ano

1900

1920

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

População
urbana (%)

9,40

10,70

31,24

36,16

44,93

55,92

67,59

75,59

81,23

Evolução (%)

-

13,83

191,96

15,75

24,25

24,46

20,87

11,84

7,76

Hoje, o território nacional abriga número ainda maior de brasileiros vivendo em áreas
Fonte: Bortolon (2005 apud IBGE - Censo 2000)

Hoje, o território nacional abriga número ainda maior de brasileiros vivendo em áreas
urbanas, sendo que o crescimento das grandes cidades se deu, quase sempre, de
forma desordenada, marcada também por profundas diferenças sociais. A população
mais pobre, com ganhos inferiores a três salários mínimos, foi se aglomerando nas
periferias, ocupando áreas de riscos, loteamentos geralmente clandestinos e sem
infra-estrutura, barracos em favelas, ou cômodos em cortiços. Além disso, ocorreram
invasões de áreas de proteção ambiental, contribuindo para a deterioração sócioambiental do espaço urbano.

Figura 1 - Favela da Rocinha - Rio de Janeiro RJ - 2000
Fonte: E Travel Photos (2005)

A população mais atingida é aquela que sofre com a falta de oportunidades, com a
péssima distribuição de renda e com outras formas de injustiça social. Hoje,
acredita-se que há um aumento considerável do déficit habitacional no Brasil, em
relação às estimativas do ano de 2000, quando se chegou à casa dos seis milhões
de habitações, sendo que, segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro (2005),
quatro milhões delas são moradias urbanas.
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Sudeste
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Centro Oeste

Gráfico 1 – Estimativa do déficit de habitações
básico absoluto por região - 2000
Fonte: Fundação João Pinheiro (2005)

No gráfico anterior, o déficit habitacional básico representa a soma da co-habitação
familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos. Municípios com estimativas de
domicílios rústicos inferiores a 50 unidades não estão incluídos.
Enquanto a população cresceu cerca de 12%, entre 1991 e 2000, o déficit
habitacional foi reduzido em 21,7%, no mesmo período, segundo o Canal Imobiliário
(2005 apud Revista FENAE Agora 2002), ficando constatado que os domicílios
improvisados e os rústicos, denominados habitação precária, a co-habitação familiar
(mais de uma família morando no mesmo domicílio), os domicílios depreciados
(parcela de domicílios construídos há mais de 50 anos) e o ônus excessivo com
aluguel (famílias com até três salários mínimos, que gastam mais de 30% dessa
renda com aluguel) são os componentes do déficit.
Muitas foram as conseqüências desse veloz processo. O fenômeno de urbanização
provocou o agravamento do histórico quadro de exclusão social, tornando mais
evidente a marginalização e a violência urbanas, motivo atual de grande apreensão,
tanto para a população, quanto para os governos das cidades.
Bortolon (2005), Secretário Executivo da AMMOC, no I Seminário Estadual sobre o
Estatuto da Cidade e Uso do Espaço Urbano, promovido pela FECAM, descreve que
aquilo que é encontrado nas grandes cidades pode ser observado, de forma
semelhante, nas médias e menores. A diferença está na proporção em que se
apresentam as questões diversificadas e recorrentes, todas demandando complexa
solução.
Fazem parte do quotidiano de nossas cidades e cada vez mais se avolumam:
periferias longínquas e desprovidas de serviços e equipamentos urbanos essenciais;
favelas, invasões, vilas e alagados nascem e se expandem; a retenção especulativa
de terrenos é constante; o adensamento e a verticalização sem precedentes podem
ser verificados com freqüência; a poluição das águas, do solo e do ar assume
grandes proporções; dentre outros variados e negativos aspectos.
A distribuição dos benefícios decorrentes do processo de urbanização é
historicamente injusta e resultante de décadas de descaso, de incompreensão, de
preconceito e de atuação política, voltada apenas para alguns setores privilegiados
da cidade e da população.

O quadro urbano atual se constitui em um dos maiores desafios, neste século que se
inicia. Atuações sucessivas, porém pontuais, foram comprovadamente insuficientes
para diminuir, ou resolver, as questões mais agudas da maioria da população
brasileira, que é pobre e se encontra, quase sempre, vivendo precariamente em
nossas cidades.
Admitindo que a questão habitacional brasileira não possa ser tratada a partir do uso
de alguns tradicionais e primários modelos construtivos, deve-se enfrentar a
necessidade de produzir opções tecnológicas e eficientes, que compareçam como
alternativas viáveis para a variedade de condições financeiras, climáticas, culturais e
demográficas, presentes no quadro brasileiro da necessidade de habitações.
O conhecimento da questão da produção habitacional no Brasil não apresenta
respostas claras quanto a uma série de problemas ainda não resolvidos e que são
de suma importância para a formulação de uma política habitacional. São perguntas
não respondidas, por exemplo, as que dizem respeito à opção entre a habitação
unifamiliar e a habitação coletiva, à real e concreta caracterização da demanda
regional e as possibilidades tecnológicas potenciais não exploradas pela construção
civil.

1.2 Estatuto da Cidade
No estabelecimento da nova Constituição Federal de 1988, o país alcançou, pelo
menos do ponto de vista teórico, um novo e promissor patamar, com a incorporação,
na lei fundamental, da participação popular nas decisões de interesse público.
No mesmo seminário anteriormente mencionado, Bortolon (2005) afirma que o
direito vem sendo, aos poucos, incorporado pelo poder público, para levar adiante
suas ações. A inclusão dos artigos 182 e 183, compondo o capítulo da Política
Urbana, foi uma vitória da ativa participação de entidades civis e de movimentos
sociais em defesa do direito à cidade, à habitação, ao acesso a melhores serviços
públicos e, por decorrência, a oportunidades de vida urbana digna para todos.
Gasparini (2002) descreve que o Estatuto da Cidade ou Lei Federal nº 10.257, de 10
de julho de 2001, dispõe de instrumento, que trata do parcelamento do solo,

edificação ou utilização compulsórios; do imposto progressivo no tempo sobre a
propriedade predial e territorial urbana, da desapropriação com pagamento em
títulos; do usucapião especial de imóvel urbano; do direito de superfície; do direito
de preempção; da outorga onerosa do direito de construir; das operações urbanas
consorciadas; da transferência do direito de construir; do estudo de impacto de
vizinhança. Institui, ainda, o plano diretor da política de desenvolvimento urbano,
para cidades com mais de 20 mil habitantes e dispõe, também, sobre a gestão
democrática da cidade, avançando em outros diversos aspectos.
Portanto, conforme define Bortolon (2005), o Estatuto da Cidade reúne importantes
instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos, que podem garantir efetividade ao
Plano Diretor, responsável pelo estabelecimento da política urbana na esfera
municipal e pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, como preconiza o artigo 182 da Constituição Federal.
Na esfera municipal, o poder público sempre teve privilegiado e destacado papel.
Hoje, contudo, ele assume função de protagonista ao ser o principal responsável
pela formulação, implementação e avaliação permanente de sua política urbana,
estabelecida no Plano Diretor, visando garantir a todos os direitos à cidade e à justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização.

1.3 Imóvel residencial para uso próprio
O Governo Federal, ciente do grave déficit habitacional do país, dispõe de
programas para que imóveis residenciais de uso próprio possam ser adquiridos
através de financiamentos imobiliários junto às instituições financeiras públicas, ou
mesmo privadas, ou ainda, junto às companhias públicas de habitação, desde que
atendidas as condições previstas no Sistema Financeiro Habitacional.
Tais imóveis podem ser adquiridos na planta, ou já concluídos, e podem pertencer a
conjuntos habitacionais, ou compor unidades isoladas.
Os imóveis pertencentes a conjuntos habitacionais, que são adquiridos na planta,
são executados por construtoras previamente qualificadas e consideradas
tecnicamente capacitadas sob o ponto de vista teórico, pela instituição responsável

pelo financiamento. Além disso, os projetos são analisados e as construções
acompanhadas pelo corpo técnico próprio, ou terceirizado, dessa mesma instituição.
Os imóveis isolados e adquiridos na planta também têm seus projetos analisados e
suas construções acompanhadas pelo corpo técnico próprio, ou terceirizado, da
instituição responsável pelo financiamento.
Os imóveis isolados e concluídos, que podem ser novos ou usados, não possuem,
por parte da instituição financeira, uma análise antecipada de seus projetos ou
mesmo o acompanhamento de sua construção. Recorre-se apenas a uma vistoria,
com a finalidade de elaborar um laudo de avaliação, objetivando determinar o valor
de mercado do imóvel e sua aceitação quanto à garantia.
Tais imóveis podem apresentar impedimentos significativos, como alterações físicas,
fatores legais, ou conjunturais, que influenciem o mercado imobiliário, ou outro tipo
de deficiência, que possa impedir sua aceitação como garantia. Nesses casos,
podem ocorrer duas situações:
•

Se o impedimento for detectado durante a vistoria do imóvel, ocorre a
inviabilização de sua aquisição através do SFH, fazendo com que o proponente
volte ao mercado imobiliário para escolher um novo imóvel. Essa situação gera
retrabalho ao proponente e insatisfação entre as partes que estão negociando o
imóvel.

•

Se o impedimento não for detectado durante a vistoria do imóvel, a garantia da
instituição financeira fica comprometida, podendo, inclusive, no futuro, gerar
aviso de sinistro, que pode não ser coberto pela apólice de seguros. Nesse caso,
é comum a insatisfação do segurado, quando o mesmo não obtém a cobertura
desejada, por falta de conhecimento ou de orientação quanto às cláusulas
existentes em sua apólice de seguro habitacional.

Visando desenvolver uma metodologia para as referidas vistorias, o presente
trabalho fundamenta-se na pesquisa dos laudos de avaliação das unidades
residenciais

isoladas

e

concluídas,

realizada

pelas

instituições

financeiras

autorizadas a operar no SFH, no período de 2002 a 2004, nos municípios do Estado
de São Paulo, que formam a região de Avaré - Bauru – Botucatu – Jaú.

2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma metodologia para vistoria, no
tocante à garantia, para a aquisição de unidades residenciais isoladas e concluídas,
visando:
•

Orientar os proponentes de financiamento imobiliário, através do SFH, quanto
aos aspectos técnicos a serem observados no imóvel residencial a ser adquirido
para uso próprio, o qual será objeto de garantia.

•

Auxiliar o corpo técnico das entidades financeiras autorizadas a operar no SFH,
na vistoria dos imóveis como objeto de garantia.

•

Reduzir a quantidade de aviso de sinistros no SFH, cobertos, ou não, pela
apólice de seguro habitacional.

3 SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – SFH
É um sistema criado para facilitar e promover o financiamento da construção e da
aquisição da casa própria, sendo o Banco Central do Brasil, sucessor do Banco
Nacional da Habitação (BNH), o órgão fiscalizador das atividades do Sistema.
As normas desse sistema, fornecidas pelo Banco Central do Brasil (2005), admitem
a aceitação do próprio imóvel a ser adquirido como garantia da operação financeira,
cujo imóvel é objeto deste trabalho.
Os dados apresentados a seguir foram obtidos junto ao Banco Central do Brasil
(2005), em 31 de maio de 2005.

Instituições autorizadas a operar no SFH
As instituições que podem conceder financiamento para aquisição de casa própria
integram o SFH, na qualidade de Agentes Financeiros, a saber: os Bancos Múltiplos
com carteira de crédito imobiliário, as Caixas Econômicas, as Sociedades de Crédito
Imobiliário, as Associações de Poupança e Empréstimos, as Companhias de
Habitação,

as Fundações Habitacionais,

os

Institutos

de

Previdência,

as

Companhias Hipotecárias, as Carteiras Hipotecárias dos Clubes Militares, os
Montepios Estaduais e Municipais e as Entidades e Fundações de Previdência
Privada.
Não há impedimento de natureza normativa a que qualquer instituição financeira
conceda financiamentos à aquisição de casa própria; todavia, no caso de instituições
integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), há
obrigatoriedade de aplicação em financiamentos habitacionais dos recursos
captados em depósitos de poupança.

Tipos de imóveis que podem ser financiados
Normalmente os imóveis financiados pelo SFH são do tipo residencial. Porém, existe
a possibilidade de financiamentos para aquisição de terreno, construção e imóvel
comercial.

Figura 2 – Conjunto Habitacional Villagio Di Roma - Jaú SP
Carta de Crédito FGTS Associativo da CEF
Aquisição de Terreno e Construção
junho de 2003

Distribuição dos recursos para financiamento
Os recursos captados em depósitos de poupança pelas instituições financeiras do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) observam a seguinte
distribuição:
•

65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, em operações de financiamentos
imobiliários, sendo:
o Pelo menos 80% (oitenta por cento) do percentual acima, correspondendo,
no mínimo, a 52% da base de cálculo, em operações de financiamento
habitacional no SFH.
o O restante em operações a taxas de mercado, desde que a metade, no
mínimo, em operações de financiamento habitacional.

•

15% (quinze por cento) em encaixe obrigatório, no Banco Central do Brasil.

•

Recursos remanescentes em disponibilidades financeiras e operações da faixa
livre.

A concessão de financiamento nas condições do SFH é exclusiva para construção e
aquisição de imóveis residenciais novos ou usados. Os financiamentos para
aquisição, construção, reforma, ou ampliação de imóveis comerciais novos, usados,
ou em construção, são operações realizadas a taxas de mercado.

Limites de financiamento pelo SFH
Além das demais condições estabelecidas na legislação em vigor, as operações, no
âmbito do SFH, deverão obedecer ao seguinte:
•

Valores unitários dos financiamentos, compreendendo principal e despesas
acessórias, não superiores a R$ 150.000,00.

•

Limite máximo do valor de avaliação do imóvel financiado: R$ 300.000,00.

Prazos de financiamento pelo SFH
Atualmente os prazos dos financiamentos são livremente estabelecidos entre as
partes.

Encargos incidentes sobre o financiamento pelo SFH
Sobre o financiamento, podem incidir juros, comissões e outros encargos.
A remuneração efetiva máxima para o mutuário final, incluindo juros, comissões e
outros encargos financeiros, é de 12% ao ano, acrescidos dos custos de seguros e,
nos casos dos planos de equivalência salarial, do coeficiente de equiparação
salarial.

Fundo de Compensações de Variações Salariais (FCVS)
Esse fundo foi criado para pagar o saldo devedor residual dos contratos de
financiamento em que a obrigação do devedor era apenas a de pagar o número total
de prestações. Os contratos assinados, após 1993, deixaram de ter esse tipo de
cobertura.

Seguro exigido pelo SFH na contratação de financiamento
Desde 25 de junho de 1998, é permitida aos agentes financeiros do SFH a
contratação de financiamentos em que a cobertura securitária ocorre através de
apólice oferecida pelo mercado segurador, desde que seja prevista, no mínimo, a
cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário.

3.1 Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964
É a Lei que institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse
social. O sistema financeiro para aquisição da casa própria cria o Banco Nacional da
Habitação (BNH) e sociedades de crédito imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo e dá outras providências. É a legislação do
Sistema Financeiro Habitacional (1964).
São citados, a seguir, alguns tópicos de interesse para este trabalho:

Quanto à coordenação dos órgãos públicos e da iniciativa privada
“Art. 1º - O Governo Federal, através do Ministro do Planejamento, formulará a
política nacional da habitação e de planejamento territorial, coordenando a ação dos
órgãos públicos e orientando a iniciativa privada no sentido de estimular a
construção de habitações de interesse social e o financiamento da aquisição da casa
própria, especialmente pelas classes da população de menor renda”.
“Art. 2º - O Governo Federal intervirá no setor habitacional por intermédio:
I - do Banco Nacional da Habitação;
II - do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo;
III - das Caixas Econômicas Federais, IPASE, das Caixas Militares, dos órgãos
federais de desenvolvimento regional e das sociedades de economia mista”.

“Art. 3º - Os órgãos federais enumerados no artigo anterior exercerão de preferência
atividades de coordenação, orientação e assistência técnica e financeira, ficando
reservados:
I - aos Estados e Municípios, com a assistência dos órgãos federais, a elaboração e
execução de planos diretores, projetos e orçamentos para a solução dos seus
problemas habitacionais;
II - à iniciativa privada, a promoção e execução de projetos de construção de
habitações segundo as diretrizes urbanísticas locais.
§ 1º - Será estimulada a coordenação dos esforços, na mesma área ou local, dos
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como das iniciativas privadas,
de modo que se obtenha a concentração e melhor utilização dos recursos
disponíveis.
§ 2º - A execução dos projetos somente caberá aos órgãos federais para suprir a
falta de iniciativa local, pública ou privada”.
“Art. 4º - Terão prioridade na aplicação dos recursos:
I - a construção de conjuntos habitacionais destinados à eliminação de favelas,
mocambos e outras aglomerações em condições subumanas de habitação;
II - os projetos municipais ou estaduais que, com as ofertas de terrenos já
urbanizados e dotados dos necessários melhoramentos, permitirem o início imediato
da construção de habitações;
III - os projetos de cooperativas e outras formas associativas de construção de casa
própria”.

Quanto ao Banco Nacional de Habitação (BNH)
“Art. 16 - Fica criado, vinculado ao Ministério da Fazenda, o Banco Nacional da
Habitação (BNH), que terá personalidade jurídica de direito público, patrimônio
próprio e autonomia administrativa, gozando de imunidade tributária.

Nota: O Banco Nacional de Habitação foi extinto pelo Decreto Lei 2.291/86 e
incorporado à Caixa Econômica Federal.
§ 1º - O Banco Nacional da Habitação poderá instalar agências em todo o território
nacional, mas operará, de preferência, usando como agentes e representantes as
Caixas Econômicas Federais e Estaduais, os bancos oficiais e de economia mista e
as demais entidades integrantes do sistema financeiro da habitação.
§ 2º - O Banco Nacional da Habitação poderá utilizar-se da rede bancária comercial,
nas localidades em que não haja agentes ou representantes das entidades referidas
no parágrafo anterior”.

3.2 Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997
Alterada pela Medida Provisória 2.223, de 04 de novembro de 2001, dispõe sobre o
Sistema Financeiro Imobiliário (1997).
Também são citados, a seguir, alguns tópicos de interesse a este trabalho:

Quanto às entidades participantes do SFI
“Art. 2º - Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os
bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades
de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias
hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional (CMN), outras entidades”.
“Art. 3º - As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não
financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a
aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação, no mercado
financeiro, de certificados de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de
crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades.
Parágrafo único - O Conselho Monetário Nacional (CMN) poderá fixar condições
para o funcionamento das companhias de que trata este artigo”.

Quanto às garantias
“Art. 17 - As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas
por:
I - hipoteca;
II - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de
imóveis;
III - caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda
ou promessa de venda de imóveis;
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel.
§ 1º - As garantias a que se referem os incisos II, III e IV deste artigo constituem
direito real sobre os respectivos objetos.
§ 3º - As operações do SFI que envolvam locação poderão ser garantidas
suplementarmente por anticrese”.

3.3 Tipos de garantias mais utilizadas
Todo financiamento destinado à compra, construção ou reforma de imóvel requer
uma garantia de pagamento, que pode ser representada pela hipoteca ou pela
alienação fiduciária do imóvel a ser adquirido.

Hipoteca
É a vinculação de um bem dado em garantia pelo tomador de um empréstimo, sem,
no entanto, haver transferência de sua posse ao credor. No caso em questão, são
colocados bens imóveis como garantia de pagamento de uma dívida. O devedor
detém a propriedade e a posse do imóvel, que poderá ser tomada pelo credor por
meio de execução judicial ou execução extrajudicial.

Alienação Fiduciária
É a transferência do devedor para o credor do domínio de um bem, em garantia de
pagamento. O credor conserva o domínio do bem alienado (posse indireta) somente
até a liquidação da dívida garantida. Após a quitação do pagamento, o comprador
adquire o direito de propriedade do imóvel.

4

PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Vários são os programas com finalidade de atender às classes menos favorecidas,
sendo que esses programas ocorrem nas três esferas de poder, muitos se
sobrepondo, sem que haja uma coordenação eficiente na implantação dos mesmos.
A seguir, alguns comentários sobre os principais programas habitacionais utilizados
na região objeto de pesquisa deste trabalho, no período de 2002 a 2004,
administrados pela CEF, NOSSA CAIXA, CDHU SP e COHAB BAURU, lembrando
que suas regras podem ser alteradas e / ou programas podem ser substituídos por
outros, ou serem simplesmente interrompidos.
As características de cada programa habitacional, descritas a seguir, foram
fornecidas, respectivamente, pelas instituições que os administram.

4.1 Programas Federais de Habitação
O Programa de Habitação do Governo Federal é operacionalizado pela Caixa
Econômica Federal, a qual também administra o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
São diversos subprogramas, divididos em modalidades. Entre eles, tem-se: FGTS na
Casa Própria, FAT na Habitação Residencial e Programa de Arrendamento
Residencial (PAR).
Os dados apresentados a seguir foram obtidos junto à Caixa Econômica Federal
(2005a), em 05 de maio de 2005.

4.1.1 FGTS na Casa Própria
Este foi o principal programa habitacional administrado pela CEF, na região da
pesquisa.
Condições básicas: não ser promitente, comprador ou proprietário de imóvel
residencial, concluído, ou em construção, financiado no SFH, em qualquer parte do

território nacional, além de comprovar tempo de trabalho mínimo de 3 anos, sob
regime do FGTS.
Impedimentos: nova utilização do FGTS para aquisição do mesmo imóvel, antes de
completados 3 anos, desde a última utilização para aquisição / construção de imóvel.
Quanto à destinação do imóvel: deve destinar-se, obrigatoriamente, à instalação de
residência do proponente, cujos recursos estão sendo utilizados.
Quanto à localização do imóvel: o imóvel a ser adquirido deve estar situado no
município em que o proponente exerça a sua ocupação principal, ou então, no
município limítrofe, ou integrante da respectiva região metropolitana, ou ainda, no
município em que o proponente comprovar que já reside há pelo menos 1 ano.
Quanto ao uso do FGTS na casa própria: na aquisição de imóvel residencial
concluído e na construção de imóvel residencial.
Quanto aos limites de avaliação do imóvel residencial concluído: máximo de R$ 300
mil reais, sendo que o valor do FGTS, acrescido do financiamento, ou
autofinanciamento, ou carta de crédito do consórcio, quando houver, não pode
exceder ao valor da avaliação efetuada pela CEF e ao valor de compra e venda.
Quanto aos limites na construção de imóvel residencial: o valor do FGTS, acrescido
da (s) parcela (s) do financiamento, ou autofinanciamento, ou carta de crédito do
consórcio, quando houver, não podendo exceder ao valor da avaliação efetuada
pela CEF, ao valor de compra e venda, ao custo total da obra e ao somatório dos
valores das etapas do cronograma físico-financeiro.

4.1.1.1

Carta de Crédito FGTS Individual

A CEF possui uma linha de crédito específica para famílias que possuem renda familiar
até R$ 4.500,00, em que as principais modalidades são: Aquisição de Imóvel
Concluído, Aquisição de Terreno e Construção, Construção em Terreno Próprio.
•

Limites de renda familiar: até R$ 1.200,00, na aquisição de lote urbanizado; até
R$ 2.400,00, na aquisição de imóvel usado; e até R$ 4.500,00, na aquisição de
imóvel residencial novo.

•

Habite-se: é considerado imóvel novo aquele que, na data da entrega da
documentação, o habite-se não tenha um prazo superior a 180 dias de sua
expedição, ou com prazo superior, desde que não tenha sido habitado ou
alienado. É considerado imóvel usado aquele que não se enquadrar como imóvel
novo.

•

Limites de financiamento: o valor do financiamento é definido em função do
resultado da análise de risco e apuração da capacidade de pagamento do
cliente, efetuada pela CEF, respeitados os limites de renda e de avaliação do
imóvel.

•

Limites do valor venal: até R$ 15.000,00, na aquisição de lote urbanizado; até R$
72.000,00, na aquisição de imóvel residencial usado, e até R$ 80.000,00, na
aquisição de imóvel residencial novo.

•

Limites da idade do proponente: para cobertura securitária, a idade do
proponente mais idoso, somada ao prazo de amortização, não pode ultrapassar
80 anos.

Figura 3 – Unidade nova, isolada e concluída - Bauru SP
Carta de Crédito Individual da CEF
julho de 2003

4.1.1.2

Carta de Crédito FGTS Associativo

É uma linha de crédito para produção de empreendimentos habitacionais, através de
entidades

organizadoras,

ou

agentes

promotores

(sindicatos,

cooperativas,

construtoras, etc), com concessão de financiamento direto ao beneficiário da
construção, aquisição de terreno e construção, ou ainda, aquisição de imóvel não
performado (aquele em construção, com mais de 50% de obra já executada e
com

as

unidades

componentes

já

comercializadas).

Suas

principais

modalidades são: Aquisição de Terreno e Construção, Construção em Terreno
Próprio.

Figura 4 – Conjunto Residencial dos Comerciários - Botucatu SP
Aquisição de Terreno e Construção
Carta de Crédito Associativo da CEF
Fase de conclusão em junho de 2002

O empreendimento pode ser formado por, no máximo, 500 unidades, devendo ser
considerado o perfil do déficit e da demanda habitacional local, conjugado com o
porte do município e a capacidade de gerenciamento e operacionalização do agente
promotor.
O empreendimento deve estar inserido na malha urbana, dotado de infra-estrutura
básica, como água, energia elétrica, vias de acesso e soluções de esgotamento
sanitário, e de serviços públicos essenciais, como transporte coletivo e coleta de lixo.

4.1.2 Financiamentos concedidos pela CEF
As tabelas a seguir apresentam dados comparativos entre os imóveis adquiridos
com recursos do FGTS, no período de 2002 a 2004. Os imóveis na planta, obtidos
através dos programas associativo ou individual, tiveram suas construções
analisadas e acompanhadas pelo corpo técnico da CEF, enquanto que os imóveis
novos, ou usados, obtidos através de programa individual, receberam a vistoria
desse mesmo corpo técnico, somente após sua conclusão.

Tabela 2 - Imóveis adquiridos no Brasil, entre 2002 e 2004
Contratos

Garantia

Programas
Qtde.

%

Valor (R$)

%

IMÓVEL NA PLANTA
ASSOCIATIVO

41.295

15,98

1.765.838.706

17,53

IMÓVEL NA PLANTA
INDIVIDUAL

17.652

6,83

701.365.276

6,97

IMÓVEL NOVO
INDIVIDUAL

47.916

18,53

2.182.023.119

21,67

IMÓVEL USADO
INDIVIDUAL

151.669

58,66

5.420.866.865

53,83

TOTAL

258.532

100,00

10.070.093.966

100,00

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005b)

Tabela 3 - Imóveis adquiridos através do EN Bauru SP, entre 2002 e 2004
Contratos

Garantia

Programas
Qtde.

%

Valor (R$)

%

IMÓVEL NA PLANTA
ASSOCIATIVO

851

14,39

18.640.941

10,69

IMÓVEL NA PLANTA
INDIVIDUAL

1.083

18,31

38.320.313

21,98

IMÓVEL NOVO
INDIVIDUAL

604

10,21

20.792.458

11,92

IMÓVEL USADO
INDIVIDUAL

3.375

57,08

96.617.879

55,41

TOTAL

5.913

100,00

174.371.591

100,00

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005b)

Nas duas tabelas anteriores, verifica-se que, no período de 2002 a 2004, para
imóveis novos e usados, o número de contratos, representados por 77,19%, no
Brasil, e 67,29%, no EN Bauru SP, assim como o valor de suas respectivas
garantias, equivalentes a 75,50%, no Brasil, e 67,33%, no EN Bauru SP, é bastante
expressivo, não dispondo de análises, ou acompanhamentos da execução de suas
construções, pelo corpo técnico da CEF.

4.2 Programas Estaduais de Habitação
No Estado de São Paulo, o programa habitacional é conduzido pela NOSSA CAIXA,
em especial com unidades isoladas, e pela CDHU, principalmente através de
conjuntos habitacionais.

4.2.1 Banco Nossa Caixa S.A.
O Banco Nossa Caixa S. A. também dispõe de várias linhas de crédito, objetivando a
redução do déficit habitacional, principalmente utilizando-se de programas com
recursos do FGTS e da Poupança.
Os dados apresentados a seguir foram obtidos junto ao Banco Nossa Caixa S. A.
(2005b), em 22 de março de 2005.
Os imóveis devem estar situados em área urbana do Estado de São Paulo ou, nos
municípios fora do Estado, em locais em que estejam estabelecidas as agências da
NOSSA CAIXA.

4.2.1.1

Com recursos do FGTS

Seguem os mesmos critérios da Carta de Crédito FGTS Individual, definidos no
Programa Federal de Habitação.
Neste caso, a NOSSA CAIXA atua apenas nas modalidades Aquisição de Imóvel
Concluído e Construção em Terreno Próprio.

4.2.1.2

Com recursos da Poupança

É uma modalidade individual, para pessoa física, em que o imóvel pode ser
adquirido, construído, concluído ou reformado, através de operação enquadrada no
SFH ou Taxa de Mercado.
Na modalidade Aquisição de Imóvel, devem ser seguidos os mesmos critérios
específicos da modalidade Aquisição de Imóvel Concluído com Recursos do FGTS,
sendo que:
•

O limite de financiamento para aquisição, no SFH, é de R$ 150.000,00, não
devendo exceder a 60% do valor de compra e venda e do valor de avaliação,
sendo que este último está limitado a R$ 300.000,00.

•

O limite de financiamento para aquisição com Taxa de Mercado é de R$
300.000,00, não devendo exceder a 50% do valor de compra e venda e do valor
de avaliação, sendo que este último está limitado a R$ 700.000,00.

Figura 5 - Unidade usada, isolada e concluída - Botucatu SP
Aquisição com Taxa de Mercado
junho de 2004

A modalidade “Construção” também segue os mesmos critérios específicos da
modalidade Construção em Terreno Próprio com Recursos do FGTS, sendo que:
•

O limite de financiamento para construção, no SFH, é de R$ 150.000,00, desde
que limitado a 100% do orçamento apresentado pelo interessado, a 100% do
custo da obra aprovado pelo setor de engenharia da Nossa Caixa, não devendo
exceder a 80% do valor de avaliação final do imóvel, cujo valor de avaliação é
limitado a R$ 300.000,00.

•

O limite de financiamento para construção com Taxa de Mercado é de R$
300.000,00, desde que limitado a 100% do orçamento apresentado pelo
interessado, a 100% do custo da obra aprovado pelo setor de engenharia da
NOSSA CAIXA, não devendo exceder a 50% do valor de avaliação final do
imóvel, cujo valor de avaliação é limitado a R$ 700.000,00.

Figura 6 – Unidade isolada, com construção em terreno
próprio - Avaré SP
Fase de construção em julho de 2004

4.2.1.3

Financiamentos concedidos pela NOSSA CAIXA

O quadro seguinte mostra o número de unidades habitacionais e o valor dos
financiamentos concedidos, nos últimos anos, através da NOSSA CAIXA, lembrando
que o uso dos recursos oriundos do FGTS ocorreu a partir de setembro de 2003.

Tabela 4 – Financiamentos entre 2002 e 2004
Programa
SFH
FGTS

SFH
POUPANÇA

TAXA DE
MERCADO

2002

2003

2004

Total/Programa

Qtde.

-

174

1.273

1.447

R$

-

4.430.312

34.192.428

38.622.740

Qtde.

643

901

1.309

2.853

R$

25.592.453

39.504.116

56.645.478

121.742.047

Qtde.

33

36

24

93

R$

808.669

1.379.453

1.982.906

4.171.028

Qtde.

676

1.111

2.606

4.393

R$

26.401.122

45.313.881

92.820.812

164.535.815

Total anual
Fonte: Banco Nossa Caixa S.A. (2005a)

Da tabela anterior, observa-se que os financiamentos concedidos pela NOSSA
CAIXA, no período de 2002 a 2004, representam as seguintes médias por unidade
habitacional:

Tabela 5 - Valor médio de financiamento/unidade habitacional (R$)
Média /
Programa
2002
2003
2004
Programa
SFH
25.461,56
26.859,72
26.691,60
FGTS
SFH
39.801,64
43.844,74
43.273,86
42.671,59
POUPANÇA
TAXA DE
24.505,12
38.318,14
82.621,08
44.849,76
MERCADO
Média anual

39.054,91

40.786,57

35.618,12

Fonte: Banco Nossa Caixa S.A. (2005a)

37.454,09

4.2.2 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo

4.2.2.1

Programa Habitacional Pró-Lar

O Pró-Lar, administrado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo (2005), possui várias frentes de atuação adequadas às
diversas realidades, para atender às necessidades habitacionais dos municípios. A
idéia central é unir esforços, por meio de parcerias com as prefeituras, organizações
governamentais e não-governamentais, iniciativa privada e a própria população,
para reduzir o déficit habitacional, melhorar as condições de infra-estrutura urbana e
ambiental das cidades e diminuir as desigualdades sociais.
São diversos subprogramas divididos em modalidades. Entre eles estão: Atuação
em Favelas e Áreas de Risco, Atuação em Cortiços, Crédito Habitacional, Melhorias
Habitacionais Urbanas, Mutirão Associativo, Núcleo Habitacional por Empreitada e
Auto-construção.
A modalidade Atuação em Favelas e Áreas de Risco tem por objetivo a recuperação
de assentamentos irregulares, ou áreas de urbanização informal, impondo ao poder
público o planejamento e execução de ações multissetoriais. Em geral, esses
assentamentos ocupam terras inadequadas e sujeitas às restrições ambientais e
legais, destinadas a obras públicas e a locais em que os serviços públicos foram
desativados.

Figura 7 - Conjunto João Zillo - Lençóis Paulista SP
Modalidade Atuação em Favelas e Áreas de Risco
Fase de conclusão em dezembro de 2004
Fonte: CDHU do Estado de São Paulo (2005)

A modalidade Núcleo Habitacional por Empreitada tem por objetivo atender às
necessidades habitacionais da população de baixa renda e segmentos urbanos
diversos, através da construção de moradias em regime de empreitada, com
execução de obras por empresas contratadas, contando também com a parceria das
Prefeituras.
Visa promover o atendimento à demanda geral da população, principalmente aos
segmentos de renda de um a dez salários mínimos, bem como as demandas
especiais indicadas pelas Prefeituras.
São financiadas as construções de novas moradias, em conjuntos habitacionais,
com infra-estrutura e equipamentos coletivos.
A modalidade Autoconstrução tem por objetivo a produção de novas moradias,
visando a um só tempo a diminuição dos custos de produção e a valorização das
práticas associativas. A participação e organização populares são tomadas, nesse
contexto, como alternativa à construção de novas moradias e à implementação de
conjuntos habitacionais.

A CDHU atua em parceria com os municípios, para oferecer à população de baixa
renda a oportunidade de construir a sua casa própria, priorizando aquela que tenha
renda familiar entre um a três salários mínimos.

Figura 8 - Conjunto Elvira Ortega
Igaraçu do Tietê SP
Modalidade Autoconstrução
Fase de conclusão em dezembro de 2004
Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e Urbano do Estado de São Paulo (2005)

4.3 Programas Municipais de Habitação
São Programas Habitacionais conduzidos por Companhias Municipais de Habitação,
que têm como objetivo atender as necessidades específicas da sua região de
atuação. São as chamadas COHABs.
As COHABs, através de Fundos Municipais de Habitação, ou em parceria com
órgãos federais e estaduais, como a CEF e a CDHU, atuam, entre outros, na
urbanização e regularização fundiária de favelas e loteamentos clandestinos, na
produção de lotes urbanos e unidades habitacionais, no melhoramento da infraestrutura de regiões urbanas carentes e na reabilitação de centros das cidades
como espaço para moradia.
Os programas referentes a unidades habitacionais contemplam a construção por
empreitada, a aquisição de imóveis concluídos, a construção através de mutirão e da

autoconstrução assistidas, a aquisição de cestas básicas de materiais de
construção, além de outros programas específicos.
Na região em análise, a Companhia de Habitação Popular de Bauru (2005), ou
COHAB BAURU, projetou e construiu, na referida cidade, o Conjunto Habitacional
Mary Dota, que é um conjunto horizontal, com um total de 3.639 casas, construídas
em módulos não superiores a 500 unidades, e considerado um dos maiores núcleos
habitacionais da América Latina.
Empreendimentos dessa magnitude deixam a desejar, pois geram, para seus
habitantes, graves problemas de ordem social, além de outros, relativos à qualidade
das edificações.
Empreendimentos de menor porte oferecem simplificação operacional, além de
redução de riscos.

Figura 9 - Conjunto Habitacional Mary Dota - Bauru SP
novembro de 2004
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SEGURO HABITACIONAL DO SFH

Conforme já descrito anteriormente, desde 25 de junho de 1998, é permitida aos
agentes financeiros do SFH a contratação de financiamentos, em que a cobertura
securitária pode se dar em apólice oferecida pelo mercado segurador, desde que
seja prevista, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez
permanente do mutuário.
Os contratos assinados, ou renegociados, antes dessa data são considerados como
“Contratos Dentro do SFH”. Aqueles assinados, ou renegociados, após essa data
são considerados como “Contratos Fora do SFH”.
Como este trabalho abrange somente os casos considerados “Fora do SFH”, é
preciso conhecer os limites e as condições da apólice de seguro habitacional, os
quais foram fornecidos pela Caixa Seguradora S. A. (2005a).

5.1 A Apólice de Seguro Habitacional
Os critérios a seguir são válidos para condições especiais da apólice de seguro
habitacional compreensivo, para operações de financiamento com recursos do
FGTS, celebradas a partir de 01 de agosto de 2001.

Segurado
São seguradas as pessoas físicas, ou jurídicas, vinculadas às operações abrangidas
pelos programas do estipulante, que utilizem recursos do FGTS, na qualidade de
adquirentes, promitentes compradores e financiadores.
Somente são admitidos como segurados na apólice:
•

Os adquirentes, ou promitentes compradores, que tenham firmado, com o
estipulante, a partir de 01 de agosto de 2001, escritura de financiamento, com
recursos do FGTS.

•

Os adquirentes, ou promitentes compradores, que tenham firmado, a partir de 01
de agosto de 2001, contrato de novação de dívida contraída no SFH, sem cobertura

do FCVS, desde que assegurados, no instrumento da novação, a efetiva
amortização e plano de reajuste estabelecido nos normativos que regem as
operações contratadas no SFH, a partir de 25 de junho de 1998.
•

Os adquirentes, ou promitentes compradores, cuja idade, na data da contratação,
somada ao prazo inicial de amortização da dívida, não ultrapasse 80 anos. Para
definição desse limite, será observado o critério que considera ultrapassados os 80
anos, quando a soma da idade do financiado mais idoso com o prazo do
financiamento superar os 80 anos.

Objeto do Seguro
Constituem objeto do seguro:
•

As pessoas físicas que obtiverem empréstimo e financiamento, em conformidade
com o item “Segurado”.

•

Os bens imóveis considerados como objeto dos financiamentos contratados, em
conformidade com o item “Segurado”.

Riscos cobertos de natureza pessoal
•

Morte da pessoa física segurada, qualquer que seja a causa, por acidente ou
doença, observado o disposto em “Riscos excluídos de natureza pessoal”.

•

Invalidez total e permanente do segurado, como tal considerada a incapacidade
total e definitiva para o exercício da ocupação principal e de qualquer outra
atividade laborativa, causada por acidente ou doença, desde que ocorrido o
acidente, ou adquirida a doença que determinou a incapacidade, após a assinatura
do instrumento contratual com o estipulante.

•

Para os riscos a que se referem os subitens anteriores, se a idade do segurado,
apurada na data da contratação, somada ao prazo inicial de amortização
ultrapassar 80 anos, a indenização, em caso de sinistro coberto por essas
condições, será determinada considerando-se como financiamento original o valor

compatível com a prestação contratual, no prazo máximo de financiamento
permissível a cada segurado, devendo ser suportado, pelo estipulante, o valor não
pago pela seguradora, em conseqüência do descumprimento do citado limite.

Riscos cobertos de natureza material
O imóvel, objeto do financiamento, seja com pessoa física ou jurídica, é coberto pela
apólice de seguro habitacional contra os seguintes riscos, observado o disposto no
item “Riscos excluídos de natureza material”:
•

Incêndio.

•

Explosão.

•

Desmoronamento total.

•

Desmoronamento parcial, assim entendido como a destruição, ou desabamento de
paredes, vigas, ou outro elemento estrutural.

•

Ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada.

•

Destelhamento causado por granizo, ou ventos superiores a 50 quilômetros por
hora.

•

Inundação causada pelo transbordamento de rios, ou canais.

•

Alagamento provocado por chuvas, ou ruptura de canalizações não pertencentes
ao imóvel segurado.

Observações
•

Com exceção dos riscos referentes a incêndio e explosão, a garantia do seguro
somente se aplica aos riscos decorrentes de eventos de causa externa.

•

São considerados danos de causa externa aqueles resultantes da ação de forças,
ou agentes estranhos e anormais, não previstos nas condições do projeto,
construção, uso e conservação do prédio, excluídos, portanto, os danos

decorrentes de vícios de construção, isto é, aqueles causados por infração às boas
normas do projeto e/ou da construção, assim como os decorrentes de falta de
conservação e má utilização do imóvel.

Riscos excluídos de natureza pessoal
•

A morte do segurado, resultante, direta ou indiretamente, de acidente ocorrido
antes da assinatura do contrato de financiamento, ou de doença com início anterior
à assinatura do referido contrato, que venha a causar o óbito do segurado, nos
doze primeiros meses de vigência do contrato.

•

A invalidez temporária do segurado, despesas médicas e hospitalares em geral.

•

A invalidez permanente do segurado, resultante, direta ou indiretamente, de
acidente ocorrido, ou de doença comprovadamente existente antes da data da
assinatura do contrato de financiamento.

•

A morte, ou invalidez, do segurado, quando, na data da sua ocorrência, o segurado
tiver mais de 80 anos.

•

Qualquer outro risco não mencionado no item “Riscos cobertos de natureza
pessoal”.

Riscos excluídos de natureza material
•

O prejuízo decorrente de ordem de autoridade pública, exceto para evitar
agravação, ou propagação de danos cobertos pela apólice de seguro habitacional,
ressalvado o fato de os danos decorrerem da execução de obras públicas.

•

O prejuízo decorrente de atos de inimigos estrangeiros, operações de guerra,
anteriores ou posteriores à sua declaração, guerra civil, guerrilha, revolução,
rebelião, tumultos, ou de ato emanado da administração de qualquer zona, ou área,
sob lei marcial, ou em estado de sítio.

No caso de reclamação por prejuízos que se verifiquem durante quaisquer das
ocorrências mencionadas neste subitem, assiste à seguradora o direito de exigir do

segurado a prova de que os prejuízos, ou danos, decorreram de causas independentes
e não foram, direta ou indiretamente, produzidos pelas referidas ocorrências, ou suas
conseqüências.
•

O prejuízo decorrente de qualquer perda, ou destruição, danos conseqüentes,
despesas emergentes, ou responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou
indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham contribuído
radiações ionizantes, ou contaminação proveniente de radioatividade de qualquer
combustível, ou resíduo nuclear, resultante de combustão desse tipo de material.
Para fins desta exclusão, "combustão" abrangerá qualquer processo autosustentado de fissão nuclear.

•

O prejuízo causado por extravio, roubo, ou furto, ainda que, direta ou indiretamente,
tenham concorrido para tais perdas quaisquer dos eventos abrangidos pelo item
Riscos Cobertos.

•

O prejuízo decorrente de má utilização, falta de conservação, uso ou desgaste do
imóvel.

•

O prejuízo decorrente de vícios de construção, entendendo-se como tais defeitos
resultantes de infração às boas normas de projeto e / ou construção do imóvel.

•

Qualquer outro risco não mencionado no item “Riscos cobertos de natureza
material”.

5.2 Dados referentes a sinistros “Fora do SFH”

Sinistros ocorridos
Os dados a seguir abrangem sinistros de natureza material ocorridos nos programas
habitacionais operados pela CEF em todo o território nacional, tais como: Carta de
Crédito FGTS Individual e Associativo, FAT Habitação Residencial, PAR, Poupança
Crédito Imobiliário, etc.

Tabela 6 - Sinistros ocorridos, entre 2003 e 2004
Sinistro
e Ano

Aviso de sinistros

Sinistros não
cobertos

Sinistros cobertos

Qtde.

%

Qtde.

%

Qtde.

%

2003

5.289

100,00

1.356

25,64

3.933

74,36

2004

5.702

100,00

1.769

31,02

3.933

68,98

Fonte: Caixa Seguradora S.A. (2005b)

A tabela anterior mostra que o índice de sinistros não cobertos pela apólice
securitária é muito superior ao índice de sinistros cobertos. Esse índice elevado de
não cobertura se deve a defeitos, vícios construtivos, uso e desgaste, ou falta de
conservação, do imóvel.

Tabela 7 - Sinistros com cobertura securitária, entre 2003 e 2004
2003

2004

Ano e Tipo de sinistro
Qtde.

%

Qtde.

%

Destelhamento

903

59,49

994

55,69

Inundação ou alagamento

308

20,29

422

23,64

Ameaça ou desmoronamento
parcial ou total

194

12,78

268

15,01

Incêndio

108

7,11

98

5,49

Explosão

5

0,33

3

0,17

Total

1.518

100,00

1.785

100,00

Fonte: Caixa Seguradora S.A. (2005b)

Nesta tabela de sinistros de causa externa, observa-se que os principais eventos
originam-se de destelhamento, inundação, ou alagamento, e ameaça, ou
desmoronamento parcial, ou total.

Indenizações concedidas pela NOSSA CAIXA
O quadro a seguir mostra a quantidade e o valor gasto pela NOSSA CAIXA com
indenizações de sinistros com risco coberto, de natureza material, em imóveis
adquiridos através dos programas habitacionais com recursos do FGTS, da
Poupança e Taxa de Mercado. Os sinistros ocorreram em imóveis situados no
Estado de São Paulo, ou em municípios fora do Estado, mas que possuíam
agências da Nossa Caixa.

Tabela 8 - Valor médio de indenizações concedidas
Ano

Qtde.

Valor (R$)

Valor médio/
indenização (R$)

2003

7

26.437,00

3.776.71

2004

19

32.536,00

1.712,42

Fonte: Banco Nossa Caixa S.A. (2005a)
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O IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA

Este capítulo trata, exclusivamente, dos aspectos técnicos, sob o ponto de vista da
engenharia, em relação às unidades residenciais isoladas a serem adquiridas
conforme as normas do Sistema Financeiro Habitacional e do FGTS, as quais
constituem objeto de garantia das operações financeiras destinadas a suas
aquisições. Em muitos casos, podem atender, também, as unidades pertencentes a
conjuntos habitacionais.
Os dados a seguir foram obtidos junto à Caixa Econômica Federal (2002), através
de seu Manual Técnico de Engenharia, o qual se destina à orientação para
apresentação de empreendimentos habitacionais do setor privado. Desse manual
foram extraídos, ou adaptados, os principais itens possíveis de serem aplicados aos
imóveis isolados e concluídos.

6.1 Condições impeditivas
Além das demais condições descritas a seguir, são condições impeditivas para a
aquisição do imóvel:
•

Imóvel que não seja classificado como “residencial urbano”.

•

Imóveis que não disponham de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da
circunscrição.

•

Proponentes que já disponham de imóvel residencial.

•

Imóvel objeto de compra e venda com uso de FGTS, nos últimos 3 anos.

•

Uso do FGTS no pagamento da fração correspondente à parte comercial do
imóvel.

•

Imóvel com prejuízos à habitabilidade, na data de sua avaliação.

•

Existência de defeitos, ou vícios de construção, que comprometam a estrutura do
imóvel, na data de sua avaliação.

6.2 Destinação do imóvel
O imóvel a ser adquirido deve destinar-se à residência fixa do proponente. É
admitida a aquisição de imóvel misto, ou seja, aquele cuja utilização de parte da
edificação possui fins comerciais, nos casos permitidos pelas posturas municipais.
É vedada a utilização dos recursos do FGTS, nos seguintes casos:
•

Situações que tenham caráter especulativo.

•

Imóvel para uso temporário, como imóvel para veraneio.

•

Imóvel destinado, exclusivamente, à moradia de familiares, ou dependentes do
adquirente, ou de terceiros.

•

Imóvel que apresente característica multifamiliar.

•

Imóvel comercial destinado à reforma, ou ampliação, para uso residencial, ou
comercial.

•

Nova utilização para o mesmo imóvel, antes de decorridos 3 anos da última
utilização.

6.3 Legislação
É imprescindível que o imóvel atenda à legislação pertinente, tanto no âmbito
federal, como no estadual, ou municipal. Em caso de divergência na legislação, deve
ser sempre acatada a exigência mais restritiva. A legislação é um dos requisitos a
ser atendido, para se alcançar a condição de habitabilidade mínima.
Como toda construção interfere no meio ambiente, embora, neste caso, as
interferências não sejam tão expressivas sob o aspecto ambiental, por se tratar de
unidades isoladas e individuais, devem ser consideradas as legislações especificas
sobre o assunto, principalmente quanto aos aspectos urbanísticos, tais como:
respeito ao meio ambiente, harmonia com o entorno e harmonia interna.

É importante salientar que, para aquisição do imóvel, não são impeditivos
acréscimos, ou modificações, em áreas da edificação que não se encontrem
averbadas na matrícula do imóvel. Neste caso, é necessário que sua regularização
seja viável, conforme a legislação vigente, na época de sua aquisição.

6.4 Documentação do imóvel
O imóvel deve estar devidamente regularizado, livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, dispondo, no mínimo, de:
•

Certidão atualizada de Inteiro Teor da Matrícula, com prazo de validade de 30
dias, fornecida pelo CRI, sendo necessário que dela constem a averbação do
terreno, a averbação da edificação para uso residencial unifamiliar, restrições de
uso, ações reais e pessoais reipersecutórias, quaisquer outros ônus incidentes
sobre o imóvel.

•

Termo de Opção de Compra e Venda do Imóvel, com identificação das partes,
caracterização do objeto, valor, forma de pagamento e prazo de validade.

•

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

6.5 Localização do imóvel
•

O imóvel deve estar localizado na malha urbana, cuja região deve ser dotada,
necessariamente, de vias de acesso, com soluções para abastecimento de água
potável, energia elétrica, esgoto sanitário e iluminação pública. Outros serviços
de infra-estrutura, como transporte coletivo, coleta de lixo, rede coletora de água
pluvial, pavimentação, telefone, guias e sarjetas, devem ser ponderados em cada
caso.

•

Deve estar situado no mesmo município em que o trabalhador exerça sua
ocupação principal, incluindo-se os municípios limítrofes, ou integrantes da
mesma região metropolitana, ou o município em que o adquirente residir há mais
de 1 ano.

Não são aceitos locais que apresentem as seguintes características:

•

Terrenos alagadiços, ou sujeitos à inundação.

•

Aterros com material nocivo à saúde pública.

•

Condições geológicas não aconselháveis para edificações.

•

Áreas de preservação ambiental.

•

Região com fatores significativamente desvalorizantes para o imóvel.

6.6 Concepção do projeto
O imóvel deve estar em harmonia com a região. As características construtivas
devem ser compatíveis com os demais imóveis da região, a fim de que o mesmo não
sofra uma desvalorização futura, ou seja, deve haver adequação do produto ao meio
ambiente ao qual ele está inserido, compatibilizando o projeto com o contexto
urbano.
Além de atender às exigências da sociedade, normalmente expressas na legislação
pertinente, a concepção do projeto deve identificar as necessidades e expectativas
do usuário quanto à edificação, em termos de desempenho, considerando as
condições de uso a que estará submetida, tanto no aspecto qualitativo como
quantitativo. As exigências do usuário, quanto às edificações, podem ser
sintetizadas na forma de requisitos de desempenho, relativos à qualidade do produto
final e relacionados à segurança, habitabilidade e sustentabilidade.
Ao se conceber um projeto, há que se observar também, além dos custos de
produção, os custos ao longo da vida útil da edificação, ou seja, os custos de
operação e de manutenção.
As atividades que dão origem aos custos de manutenção provêm de três fontes
básicas, estritamente ligadas ao projeto: durabilidade dos materiais e componentes,
ocorrências de manifestações patológicas e alterações das necessidades dos
usuários.

Através da especificação correta dos materiais, considerando-se os requisitos de
desempenho e de sua combinação no detalhamento construtivo, bem como as
características de dimensionamento, podem ser asseguradas condições adequadas
de durabilidade, ao longo da vida útil, e, portanto, minimizados os custos da
manutenção. Ë na fase de projeto que se tem maior poder de intervir sobre os custos
totais do empreendimento.
A aferição da qualidade do projeto, que é um processo complexo, envolve inúmeras
variáveis, sendo que uma delas é a qualidade da solução, que pode ser traduzida
pela qualidade do produto final, pelos custos de produção e pelos custos da
manutenção futura da edificação.
A titulo ilustrativo, alguns aspectos que merecem atenção especial, durante a
elaboração de um projeto arquitetônico, devido a sua forte influência na qualidade do
produto final, nos custos, e no meio ambiente, são: considerações sobre a
implantação da edificação, as tipologias, as condições de insolação e ventilação, as
dimensões dos cômodos, os acabamentos utilizados, as possibilidades de
ampliações e a acessibilidade, em caso de usuários portadores de deficiência física.

6.7 Condições técnicas mínimas
O conceito de condição mínima não deve ser confundido com o conceito de
habitabilidade mínima. A condição mínima, que será tratada a seguir, visa a um
padrão de qualidade adequado às características regionais, de ordem cultural,
econômica e social, enquanto que a habitabilidade mínima deve ser única, em
qualquer situação.
O conceito de condição mínima também não deve ser confundido com outros
conceitos, que classificam as edificações, conforme seu padrão de acabamento, e
nem mesmo com as exigências mínimas previstas na legislação à qual o imóvel está
submetido.
As condições mínimas podem variar em função da região, do público alvo e do
programa habitacional. Serão abordadas, a seguir, as especificações técnicas e os

projetos para aquisição de unidades isoladas e concluídas, válidas para a região
objeto de pesquisa deste trabalho.

6.7.1 Terreno da unidade residencial
•

A área e as dimensões mínimas do lote devem atender à legislação municipal.

•

Lotes em aclive devem ter a edificação com a cota do nível do piso ao menos 15
cm acima do greide da rua e com declividade mínima da superfície do terreno de
0,5% para a rua frontal.

•

Em lotes em declive, também é preferível que a edificação tenha cota do nível do
piso ao menos 15 cm acima do greide da rua. Neste caso, devem existir soluções
adequadas para a captação e escoamento de água pluvial, no fundo do lote,
além da condução do esgoto sanitário para a rede pública. Devem ser
criteriosamente analisadas as situações em que a cota do piso da edificação se
encontre abaixo do nível do greide da rua.

•

Em caso de contenção nas divisas do lote, desníveis laterais entre lotes,
superiores a 1 m, e nos fundos do lote, superiores a 1,5 m, deve existir muro de
arrimo correspondente à altura do desnível, em toda a sua extensão, ou, abaixo
desses limites, devem estar providos de plantio de grama, ou, dependendo da
natureza do solo, também devem conter muro de arrimo. Não são aceitos
desníveis laterais superiores a 1,5 m e de fundos superiores a 6 m.

6.7.2 Especificações técnicas das edificações
Em se tratando de imóvel concluído, devem ser consideradas as condições mínimas
como diretrizes de cunho técnico desejável, analisando-se, individualmente, cada
situação.
As especificações técnicas para cada etapa da construção encontram-se no Anexo
deste trabalho.

6.7.3 Padrões de acabamento
Conforme já descrito anteriormente, o conceito de condição mínima não deve ser
confundido com conceitos que classificam padrões de acabamento e, portanto,
edificações que adotem as condições mínimas não estarão necessariamente
enquadradas nos padrões de acabamento mínimo.
É importante o engenheiro vistoriador classificar o padrão de acabamento da
unidade residencial, já que essa classificação é um dos fatores que contribuem para
a fundamentação do valor de mercado do imóvel.
Dentre as classificações de padrão de acabamento mais conhecidas, tem-se o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI),
desenvolvido e mantido pela CEF, o qual classifica o acabamento das edificações
em Alto, Normal, Baixo e Mínimo, sendo bastante adequado para uso em imóveis
como objeto de garantia.
As tabelas referentes aos padrões de acabamento do SINAPI também se encontram
no Anexo deste trabalho.

6.7.4 Projetos
As condições mínimas a seguir são válidas para a região objeto de pesquisa deste
trabalho, admitindo-se alguma flexibilização em relação às características técnicas
descritas, lembrando, porém, que os projetos devem atender, sempre, à legislação
municipal vigente à época de sua construção.
•

Geminação: admitida, preferencialmente, em uma das divisas laterais, no caso
de casas térreas, e, nas duas divisas laterais, para o caso de sobrados.

•

Área de construção e compartimentação: mínimo de 30 m2 para uma edificação
que contenha os seguintes cômodos: um dormitório, uma sala, uma cozinha e um
banheiro, devidamente isolados entre si.

•

As dimensões mínimas dos cômodos são funções do mobiliário e do espaço útil
necessário à circulação de seus usuários:

- Pé direito mínimo: 2,60 m.
- Dimensão mínima do dormitório: 2,60 m.
- Dimensão mínima da cozinha: 1,60 m.
- Dimensão mínima do banheiro: 1,20 m.
- Dimensão mínima da sala de estar: 2,40 m.
- Área de serviço: espaço suficiente para instalação de um tanque, com capacidade
para 20 l, e uma máquina de lavar roupas, além de 0,50 m para circulação frontal.

6.8 Tipologias
As tipologias apresentadas neste trabalho foram extraídas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e norteiam as
características dos projetos mínimos elaborados pela CEF e utilizados, em larga
escala, como referência na aquisição do imóvel próprio com recursos do FGTS.
As tabelas de tipologias que se encontram no Anexo reproduzem um resumo
somente das casas populares (tipo CP) e das casas residenciais (tipo CR), por se
tratarem de unidades isoladas, as quais são objetos deste trabalho.
A diferenciação feita pelo SINAPI na nomenclatura de casas tipo CP, como sendo
edificações com menor área total, ou útil, em relação a casas tipo CR, não tem razão
de ser, pois ambos os casos se referem a edificações de uso residencial unifamiliar.

7

PESQUISA DOS LAUDOS

Este capítulo tem por objetivo a pesquisa e a análise dos principais impedimentos
técnicos, no tocante à garantia, para aquisição de unidades residenciais isoladas e
concluídas.
Conforme descrito no capítulo 1, item 1.3, Imóvel residencial para uso próprio, os
dados a seguir foram extraídos dos laudos de avaliação realizados em unidades
residenciais isoladas e concluídas, no período de 2002 a 2004, na região de Avaré –
Bauru – Botucatu – Jaú.
As vistorias referentes aos laudos de avaliação das unidades habitacionais foram
realizadas por este autor, como engenheiro credenciado da CEF e da NOSSA
CAIXA.

7.1 Características da região
Situada no centro do Estado de São Paulo, seus principais municípios são: Agudos,
Avaré, Barra Bonita, Bauru, Botucatu, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Jaú, Lençóis
Paulista, Pederneiras e São Manuel.
A região, com população estimada na ordem de um milhão de habitantes, é
interligada por uma boa malha rodoviária, formada pelas rodovias SP 255, SP 280 e
SP 300, entre outras. Possui economia voltada para a agricultura e para a indústria
agrícola e dispõe de clima tropical temperado, com temperatura média em torno de
26°C, com alternância entre estações chuvosas e secas.
O solo da região é constituído por areia fina e argilosa, residual de arenito e com
características colapsíveis. Esse solo, quando sob tensão e com o aumento no teor
de umidade, obtém uma sensível diminuição de sua resistência ao cisalhamento,
provocando, assim, grandes reduções em seu volume.
Em regiões urbanas, o solo colapsível traz grandes preocupações, pois, na presença
de umidade, podem ocorrer recalques diferenciais nas fundações, originando trincas
nas edificações.

7.2 Dados obtidos na pesquisa dos laudos
Foi pesquisado aleatoriamente, um total de 440 laudos de avaliação, os quais
continham imóveis, cujas edificações apresentavam características construtivas
predominantes, conforme classificação dos padrões de acabamento do SINAPI,
indicadas a seguir.
Dos 440 imóveis analisados, 148 deles, que equivalem a 33,6% do total, tiveram sua
aceitação como garantia negada, em função de suas condições físicas e de
mercado, o que é um percentual bastante expressivo, justificando, assim, a
necessidade de uma vistoria adequada.

Tabela 9 – Imóveis analisados e imóveis com garantia negada
Padrão de acabamento
Idade aparente (anos)
Alto

Normal

Baixo

Mínimo

Total

% analisado

1,4

6,4

28,6

5,9

42,3

% negado

-

1,4

5,0

3,2

9,6

Acima
de 5
até 15

% analisado

0,9

3,1

24,0

3,3

31,3

% negado

-

0,5

8,2

2,1

10,8

Acima
de 15
até 30

% analisado

-

1,9

11,8

3,1

16,8

% negado

-

0,5

4,5

2,3

7,3

% analisado

-

1,4

6,8

1,4

9,6

% negado

-

0,9

4,1

0,9

5,9

% analisado

2,3

12,8

71,2

13,7

100,0

% negado

-

3,3

21,8

8,5

33,6

Até 5

Acima
de 30

Total

Com os dados da tabela anterior e analisando-se as razões que levaram à não
aceitação dos imóveis como garantia, descritas nos laudos de avaliação, é possível
representar os gráficos a seguir, onde se conclui:

•

Através do gráfico 2, constata-se que a não aceitação como garantia de imóveis
com padrão de acabamento alto não é representativa, do ponto de vista
estatístico, enquanto que, principalmente no caso de imóveis com padrão de
acabamento mínimo, a situação se inverte, tornando-se bastante significativa e
preocupante.

62,0%

30,6%
25,8%

0,0%
Alto

Normal

Baixo

Mínimo

Gráfico 2 – Índice de imóveis com
garantia negada com base no
padrão de acabamento

•

Através do gráfico 3, nota-se que a não aceitação dos imóveis como garantia
ocorre em imóveis com qualquer idade aparente, sendo mais evidente à medida
em que se torna mais obsoleto, o que é uma expectativa já esperada.

61,4%

43,4%

34,5%

22,8%

até 5

> 5 a 15 >15 a 30 > 30

Gráfico 3 – Índice de imóveis com garantia
negada com base na idade aparente em anos

•

Através do gráfico 4, observa-se que defeitos e vícios construtivos, somados à
má conservação dos imóveis, atingem percentuais acima de 60%, representando
os principais impedimentos para aceitação dos mesmos como garantia.

Restrição legal
Falta de projeto
mínimo
10,8%
Construção incompleta
Em ampliação
Em reforma
18,9%

Má conservação
25,7%

Outros
8,1%

Defeitos
Vícios de
construção
36,5%

Gráfico 4 – Tipos de impedimentos que levaram à não
aceitação dos imóveis como garantia

Conforme pesquisa nos laudos de avaliação, observa-se, em muitas situações, que
os imóveis apresentam mais de um tipo de impedimento. Portanto, o gráfico 4 foi
elaborado com base no tipo de impedimento mais representativo e predominante em
cada imóvel.

7.3 Análise dos impedimentos encontrados
Com base nos gráficos anteriores, elaboraram-se os gráficos 5 e 6, os quais
demonstram as incidências dos tipos de impedimentos em função do padrão de
acabamento dos imóveis e de sua idade aparente.
Os imóveis de padrão inferior, em especial de padrão baixo, são os mais
vulneráveis, independentemente do tipo de impedimento, enquanto que os imóveis
com idade aparente de até 5 anos, as edificações não concluídas, representadas por
construções incompletas, em ampliação ou em reforma, obtêm um percentual
elevado de impedimentos.
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Gráfico 5 – Tipos de impedimentos com base no padrão de
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Gráfico 6 – Tipos de impedimentos com base na idade aparente

Na análise dos laudos de avaliação, dentre os tipos de impedimentos encontrados,
destacam-se os seguintes:

7.3.1 Defeitos e vícios de construção
Muitos são os tipos de defeitos e vícios de construção apontados nos laudos de
avaliação, inclusive apresentando mais de um tipo.
Concentram-se, especialmente, em imóveis com idade aparente acima de 5 e até 15
anos, com padrão de acabamento baixo ou mínimo.
As anomalias encontradas refletem, principalmente, a má qualidade da mão de obra
empregada e a falta de supervisão técnica dos serviços executados, sobrepondo-se
ao uso de materiais que não atendem ao desempenho mínimo esperado. Esse fato
pode ser observado no gráfico 6, onde mais de 73% dessas ocorrências foram
identificadas em imóveis com idade aparente de até 15 anos.

As principais anomalias relatadas são: recalque das fundações, devido à infraestrutura inadequada para solos colapsíveis, trincas em alvenaria, por insuficiência
de supra-estrutura, umidade devida à má impermeabilização das alvenarias e
fundações, flechas pronunciadas em telhados e deficiência na qualidade do
revestimento.

Figura 10 – Alvenaria com umidade oriunda do
solo

Figura 11 – Alvenaria com umidade devida à
água pluvial

Figura 12 – Trinca na alvenaria externa

Figura 13 – Rompimento de muro de arrimo

Figura 14 – Trinca por recalque diferencial da
fundação

Figura 15 - Trinca na alvenaria interna

7.3.2 Má conservação
Esse tipo de impedimento se dá com maior evidência em imóveis de padrão inferior,
ocorrendo somente naqueles de padrão baixo e mínimo, mostrados no gráfico 5, e
também nos mais obsoletos, concentrando-se, principalmente, quando a idade
aparente estiver acima de 15 anos, com índice superior a 68%, conforme gráfico 6.
Os problemas mais freqüentes são: pintura desgastada, descolamento do
revestimento da alvenaria, umidade na alvenaria, através da barra impermeável a
óleo dos banheiros, falta de aparelhos, vazamentos em instalações hidráulicas,

imóveis em estado de abandono, infiltração de água pluvial, através do telhado, e
esquadrias danificadas.

Figura 16 – Umidade causada por vazamento
no reservatório de água

Figura 17 – Umidade devida à infiltração de
água pluvial pelo telhado e forro

Figura 18 – Imóvel abandonado

Figura 19 – Má conservação geral do
revestimento e pintura

Figura 20 - Falta de manutenção na caixa de
inspeção de esgoto

Figura 21 – Umidade causada por vazamento
na rede hidráulica do pavimento superior

7.3.3 Construção incompleta, em ampliação, ou em reforma
A habitabilidade dos imóveis é condição essencial para sua aceitação como
garantia. Imóveis incompletos, em ampliação, ou em reforma, não atendem a essa
condição necessária, sendo que, em muitos casos, acontecem por falta de
informação dos proponentes. O gráfico 6 mostra que cerca de 71% desses casos
ocorrem em imóveis com até 5 anos de idade aparente.
As situações encontradas com mais freqüência são: instalações elétricas
incompletas, falta de pintura da alvenaria e também da esquadria, falta de barra
impermeável em paredes hidráulicas, esquadrias internas incompletas e edificações
em fase de reforma, ou com ampliações de cômodos incompletos.

Figura 22 – Construção incompleta

Figura 23 – Edificação em ampliação e com
habitabilidade parcial

Figura 24 - Cozinha em reforma

7.3.4 Restrição legal, ou falta de projeto mínimo
Esse tipo de impedimento não é encontrado com freqüência em imóveis de padrão
de acabamento alto.
Conforme pesquisa, impedimentos legais, em geral, ocorrem nas edificações dos
imóveis mais obsoletos, com idade acima de 15 anos, devido a modificações na
construção, sem orientação técnica, como: falta, ou insuficiência de áreas de
iluminação e ventilação naturais, dimensões de cômodos inferiores às dimensões
previstas nas posturas municipais, pé direito inferior ao mínimo legal e invasão de
terreno vizinho.
A falta de projeto mínimo ocorre quando o imóvel não atende aos requisitos mínimos
de projeto da modalidade de financiamento pretendida pelo proponente. Área,
dimensões e pé direito dos cômodos são os casos mais freqüentes.

Figura 25 – Vitraux de banheiro voltado para a
sala

Figura 26 – Parte da edificação construída em
terreno vizinho

Figura 27 - Garagem construída sobre o recuo
frontal legal

Figura 28 - Residência de um dormitório com
área útil e uma das dimensões inferiores ao
mínimo de projeto

Figura 29 - Banheiro com telha em fibrocimento,
sem forro, sem barra impermeável e com pé direito
insuficiente

7.3.5 Outros impedimentos
São ocorrências diversas, que não se enquadram nos casos anteriores, e que são
mais acentuadas em imóveis com idade acima de 30 anos.
São exemplos desses casos: edificações construídas abaixo do nível da rua e
sujeitas a alagamento, danos físicos nas edificações, ocasionados por imóveis
vizinhos, banheiros sem forro, edificações em madeira, imóveis não destinados a
uso residencial e irregularidades na documentação do imóvel.

Figura 30 – Trincas na alvenaria causadas pelo
aterro do imóvel vizinho

Figura 31 – Edificação de madeira

Figura 32 – Edícula locada, caracterizando imóvel
de uso multifamiliar

Figura 33 – Imóvel de uso misto, com
compartilhamento de banheiro e copa

Figura 34 - Imóvel abaixo do greide da rua,
sujeito a alagamento

7.4 Resumo dos principais impedimentos
As tabelas 10, 11 e 12 apresentam um resumo dos mais freqüentes e significativos
impedimentos para a aceitação de imóveis como garantia de operações imobiliárias
no Sistema Financeiro Habitacional, encontrados na região pesquisada. As tabelas
foram elaboradas a partir dos dados obtidos na pesquisa dos laudos e das
condições mínimas necessárias aos imóveis descritos no capítulo 6.

Tabela 10 – Principais impedimentos
Tipos de impedimentos

Documentação
técnica

Matrícula incompatível com o imóvel vistoriado em relação à localização,
destinação e descrição física. Matrícula que não contenha a averbação
atualizada da edificação (condição imposta por algumas instituições
financeiras).

Infra-estrutura
urbana

Indisponibilidade de água potável, esgoto sanitário, energia elétrica e
iluminação pública.

Serviços
públicos e
comunitários

Indisponibilidade de coleta de lixo e de segurança pública.

Localização do
imóvel

Imóvel não contido na malha urbana. Imóvel situado em região
alagadiça, ou sujeito à inundação, ou alagamento, em aterros com
material nocivo à saúde pública, em locais com condições geológicas
não aconselháveis para edificações, em áreas de preservação ambiental,
em locais cuja topografia apresente risco de erosão ou desmoronamento,
em divisas com córregos sem curso definido.

Destinação do
imóvel

Imóvel com caráter especulativo. Para uso temporário. Que não seja de
uso residencial. Que não seja para uso do proponente. Que tenha
característica multifamiliar. Em uso misto, quando a parcela residencial
não tiver acesso individual, isolamento completo, compartilhamento de
ambientes, ou características habitáveis para uma família (para algumas
instituições financeiras, o uso misto do imóvel já é condição impeditiva).

Terreno

Lotes com declive para os fundos, sem solução para a destinação de
águas pluviais, ou do esgoto sanitário. Lotes abaixo do nível do greide da
rua e sujeitos a alagamento. Ausência de ligações com as redes
públicas, conforme normas das respectivas concessionárias, quanto à
energia elétrica, abastecimento de água potável e esgoto sanitário, ou,
na inexistência deste último, quando não houver destinação dos
despejos para fossa séptica e sumidouro. Risco de escorregamento de
taludes. Inexistência de muro de arrimo em desníveis laterais entre lotes
acima de 1 m e nos fundos dos lotes acima de 1,5 m.

Projeto da
edificação

Em caso de conflito com a legislação pertinente, deve ser considerada,
sempre, a condição mais restritiva. Área de construção inferior a 30 m².
Residência que não contenha, ao menos, um dormitório, uma sala, uma
cozinha e um banheiro, isolados entre si. Cômodos com pé direito inferior
a 2,60 m. Dormitório com dimensão inferior a 2,60 m. Cozinha com
dimensão inferior a 2,60 m. Banheiro com dimensão inferior a 1,20 m.
Sala de estar com dimensão inferior a 2,60 m. Área de serviço que não
contenha espaço para tanque de lavar.

Tabela 11 – Principais impedimentos (continuação da Tabela 10)
Tipos de impedimentos

Aspectos legais

Áreas de construção não averbadas, impossibilitadas de regularização
no Cartório de Registro de Imóveis. Não atendimento das condições
mínimas previstas em lei, em relação às dimensões dos cômodos, áreas
de iluminação e ventilação, recuos da edificação quanto às divisas. Áreas
de ventilação e iluminação naturais que não estejam voltadas para o
exterior. Invasão de divisa dos lotes vizinhos e vice-versa.

Ameaça de desmoronamento de paredes ou elemento estrutural.
Fundações com comprometimento grave. Recalques da infra-estrutura.
Defeitos e vícios Trincas significativas na alvenaria, ou em elemento estrutural. Umidade
de construção excessiva em alvenaria e laje. Pisos com infiltração de água. Flechas
pronunciadas em telhados. Muros de arrimo com ausência de drenos.
Outros defeitos, ou vícios de construção grave.

Estado de
conservação

Casos característicos de estado ruim de conservação ou abandono.
Revestimento da alvenaria danificado de forma intensa. Descolamento
significativo de pisos, azulejos, revestimento, ou forro de madeira.
Impermeabilização da alvenaria com desgaste intenso. Vazamentos
graves em redes hidro-sanitárias. Telhados com deformação, permitindo
infiltração de água pluvial. Grande quantidade de vidros ou telhas
quebradas. Instalações predominantemente aparentes ou danificadas.

Idade aparente

Quando a garantia tiver limitação em função de uma determinada idade
aparente máxima para o imóvel (condição imposta por algumas
instituições financeiras).

Vida útil
remanescente

Quando o prazo de utilização funcional do imóvel estiver esgotado, ou
próximo de se esgotar.

Tabela 12 – Principais impedimentos (continuação da Tabela 11)
Tipos de impedimentos

Especificações
técnicas da
edificação

Outros

Práticas construtivas e materiais que possam provocar vícios de
construção, cobertos, ou não, pela apólice securitária. Edificações não
concluídas, em reforma, em ampliação, ou sem condições de imediata
ocupação. Aterro não devidamente compactado. Terreno resultante de
seções mistas, corte e aterro. Falta, ou inadequação de
impermeabilização das vigas baldrames, das alvenarias de
embasamento, dos lastros em contato com o solo como radier e no
perímetro da alvenaria externa. Inexistência de pilares, em encontros de
paredes com alvenaria de 9 cm., sem revestimento. Paredes em
madeira. Paredes de sobrados, paredes divisórias de casas geminadas,
ou paredes em divisas de lotes, que não contenham alvenaria com o
mínimo de 14 cm de espessura, sem revestimento e com prolongamento
até o nível do telhado. Paredes com alvenaria em tijolo cerâmico maciço,
bloco cerâmico, ou de concreto, não estruturais, que não contenham, no
mínimo, 11 cm, sem revestimento. Ausência de vergas e contravergas
nos vãos, bem como cintas de amarração no respaldo da alvenaria.
Forro de banheiro, no mínimo, em madeira. Edificação principal com
cobertura de telhas em fibrocimento, sem forro, ou com laje
impermeabilizada através de técnicas inadequadas. Portas externas com
largura inferior a 80 cm. Piso sem acabamento, no mínimo, em cimento
liso e desempenado. Falta de calçamento externo perimetral, com largura
mínima de 60 cm., superando o beiral e com caimento para o exterior.
Alvenaria sem revestimento com chapisco, emboço e reboco, ou sem
impermeabilização, quando for aparente. Laje de cobertura sem
revestimento com chapisco, emboço e reboco. Instalações que não
atendam às normas técnicas das respectivas concessionárias.
Instalações não embutidas na alvenaria. Ausência de reservatório de
água provido de extravasor e dreno. Circuito elétrico do chuveiro com
bitola da fiação inferior a 6 mm². Alvenaria e laje de concreto, sem
pintura, no mínimo, à base de cal. Ausência de barra impermeável, ou
pelo menos a óleo, com altura mínima de 1,50 m., no banheiro, e 60 cm.
sobre a pia da cozinha e o tanque de lavar. Forro de madeira sem pintura
com esmalte, ou verniz. Esquadrias de madeira sem pintura com
esmalte, ou verniz. Esquadrias metálicas sem tratamento contra
corrosão, ou sem pintura com esmalte, ou verniz. Cozinha sem pia, com
bancada e cuba, no mínimo, com 1,20 m. Banheiro sem bacia sanitária
com, no mínimo, caixa de descarga suspensa, ou sem lavatório. Área de
serviço sem tanque de lavar.
Demais situações devem ser analisadas caso a caso.

7.5 Ocorrências não impeditivas para a aceitação do imóvel como garantia
A tabela a seguir demonstra um resumo das mais freqüentes ocorrências, que não
são impeditivas para a aceitação de imóveis como garantia de operações
imobiliárias no Sistema Financeiro Habitacional.
Mesmo que tais ocorrências não sejam impeditivas para a aquisição do imóvel, suas
conseqüências sobre a garantia da instituição financeira devem ser analisadas com
critério pelo avaliador e ponderadas no valor de avaliação final do imóvel.
Esse resumo foi elaborado a partir da pesquisa dos laudos dos imóveis e das
condições mínimas necessárias, descritas no capítulo 6.

Tabela 13 – Resumo das ocorrências não impeditivas mais freqüentes
Tipos de ocorrências

Documentação
técnica

Matrícula que não contenha o endereço atualizado do imóvel, ou a
quantificação das áreas averbadas. Divergência entre as áreas
constantes na matrícula do imóvel e no IPTU (desde que as informações
contidas na matrícula estejam compatíveis com o imóvel).

Infra-estrutura
urbana

Indisponibilidade de pavimentação. Indisponibilidade de rede de esgoto
sanitário (desde que o imóvel contenha fossa séptica e sumidouro).

Serviços
públicos e
comunitários

Indisponibilidade de comércio, ou lazer, nas proximidades.

Localização do
imóvel

Imóveis situados em vilarejos urbanos, que não sejam a sede do
município.

Destinação do
imóvel

Imóvel para uso de familiares do adquirente (desde que também seja de
uso do adquirente).

Terreno

Lotes com declive para os fundos, com solução para a destinação de
águas pluviais, ou do esgoto sanitário. Ausência de ligação com a rede
pública de telefonia.

Projeto da
edificação

Casas térreas com geminação nas duas divisas laterais. Edificações com
sala e cozinha não totalmente isoladas entre si. Área de serviço não
coberta. Garagens, depósitos, porões e outros cômodos adicionais à
necessidade de moradia e que contenham pé direito inferior a 2,60 m,
porém atendendo à legislação pertinente.

Aspectos legais

Áreas de construção não averbadas, porém possíveis de serem
regularizadas no Cartório de Registro de Imóveis (condição aceita por
algumas instituições financeiras).

Especificações
técnicas da
edificação

Banheiro sem bidê, sem ponto de água para ducha higiênica, sem
papeleira, ou saboneteira. Box do banheiro sem divisória, ou sem
rebaixamento do piso. Falta de lâmpadas, ou de chuveiro. Falta de ponto
para telefonia e tv. Pisos e revestimentos cerâmicos com falta de
planicidade, ou alinhamento. Paredes com pequenos desaprumos. Falta
de muros de divisa. Peitoris de janelas sem caimento para o exterior.
“Folha de porta teimosa”. Falta de pontos de água, na cozinha, para o
filtro, ou, na área de serviço, para a máquina de lavar.

Tabela 14 – Resumo das ocorrências não impeditivas mais freqüentes (continuação da Tabela 13)
Tipos de ocorrências

Vícios de
construção

Anomalia que caracterize vício de construção leve e sanável. Pequenas
fissuras, ou manchas de umidade, no revestimento da alvenaria, ou da laje.
Beirais com alguns pontos do madeiramento apodrecidos, devido à
umidade. Presença de bolor, na laje do banheiro, devido à evaporação da
água do chuveiro. Válvula, ou caixa de descarga, com mau funcionamento.
Pequena quantidade de revestimento cerâmico, ou de piso cerâmico, com
som cavo, ou com trincas. Alguns interruptores, ou tomadas, com mau
funcionamento. Taco de madeira descolado, em pequena quantidade.

Estado de
conservação

Situação de conservação da edificação que a classifique como não inferior
ao estado regular. Calhas entupidas. Funcionamento imperfeito de alguma
esquadria, ou ferragem. Poucos vidros quebrados. Algumas telhas
quebradas. Falta de revestimento, ou pintura, em alguns pontos localizados
da alvenaria, devido à correção da mesma. Piso de madeira com aplicação
de sinteko em estado regular. Torneiras, acessórios, ou conexões, com
gotejamento. Pintura parcialmente desgastada.

Idade aparente

Quando a garantia não tiver limitação, em função da idade aparente do
imóvel (condição aceita por algumas instituições financeiras).

Vida útil
remanescente

Quando o prazo de utilização funcional do imóvel for inferior ao prazo de
financiamento, porém distante de se esgotar.

8

METODOLOGIA PARA VISTORIA DOS IMÓVEIS

Este capítulo alcança o objetivo deste trabalho, que é propor uma metodologia para
vistoria dos imóveis, visando os mais freqüentes e significativos aspectos que podem
levar à sua não aceitação como garantia, sob o ponto de vista da engenharia, em
relação às unidades residenciais isoladas e concluídas, a serem adquiridas
conforme as normas do Sistema Financeiro Habitacional.
A metodologia aqui proposta objetiva a identificação dos principais impedimentos
que possam ser encontrados nos imóveis a serem adquiridos através do SFH, tendo
como base as condições mínimas necessárias, para aceitação do imóvel como
garantia, descritas no capítulo 6, e as conclusões, que podem ser tiradas da
pesquisa sobre os laudos de avaliação, descritas no capítulo 7.

8.1 Avaliação da garantia
O imóvel a ser adquirido é a garantia financeira da operação. Assim, o imóvel deve
representar um produto final de qualidade compatível com o valor da operação, ao
longo do prazo de retorno previsto.
O conceito de qualidade de uma obra deve ser entendido como resultado da boa
técnica

de

execução,

devendo

estar

presente

em

todos

os

serviços,

independentemente do padrão de acabamento, ou da mão-de-obra e material
utilizado.
Portanto, a aquisição do imóvel deve ser precedida de um laudo de avaliação, o qual
deve estar em conformidade com a Norma NBR 14653: Avaliação de Bens, Parte 1 Procedimentos Gerais (2004), e Parte 2 - Imóveis Urbanos (2004), com validade de
180 dias, a partir da data do laudo.
Para a elaboração do laudo de avaliação, é necessária a realização de vistoria no
imóvel e de seu entorno, conforme definido na Parte 1 da referida norma,
considerando:
Item 3.52 – “Vistoria: constatação local dos fatos, mediante observações criteriosas
em um bem e nos elementos e condições que o constituem, ou o influenciam”.

Ainda na Parte 1 dessa mesma norma, em seu item 7.3, que trata do bem avaliando,
tem-se:
Item 7.3.1 – “Nenhuma avaliação poderá prescindir de vistoria. Em casos
excepcionais, quando for impossível o acesso ao bem avaliando, admite-se a
adoção de uma situação paradigma, desde que acordada entre as partes e
explicitada no laudo”.
Item 7.3.2 – “A vistoria deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliações, com o
objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliando e sua adequação ao seu
segmento de mercado, daí resultando condições para orientação da coleta de
dados”.
Item 7.3.3 – “É recomendável registrar as características físicas e de utilização do
bem e de outros aspectos relevantes à formação do valor”.
Item 7.3.4 – “O conhecimento de estudos, projetos, ou perspectivas tecnológicas,
que possam vir a afetar o valor do bem avaliando deverá ser explicitado, e suas
conseqüências apreciadas”.
Na Parte 2 da mesma norma, que trata somente de imóveis urbanos, devem ser
atendidos os itens 7.3.1 - Caracterização da região, 7.3.2 - Caracterização do
terreno, 7.3.3 - Caracterização das edificações e benfeitorias e 7.3.4 - Edificações e
benfeitorias não documentadas.
Não é objeto deste trabalho pormenorizar dados sobre aspectos relativos ao valor da
garantia do imóvel propriamente dito e, portanto, os assuntos abordados a seguir
estão voltados para a vistoria dos aspectos técnicos, que possam vir a interferir na
condição de aceitação do imóvel como garantia da operação financeira.

8.2 Concepção do projeto
O imóvel deve estar em harmonia com a região. As características construtivas
devem ser compatíveis com os demais imóveis da região, a fim de que o mesmo não
sofra futura desvalorização.

Exigências do usuário
A concepção de um projeto deve, preliminarmente, atender às necessidades e
expectativas do usuário, quanto ao desempenho da edificação. Tais exigências
podem ser traduzidas nos seguintes requisitos: segurança, habitabilidade e
sustentabilidade.

Exigências da sociedade
Além de atender às exigências do usuário, o projeto deve atender, também, às
exigências da sociedade. Aquelas de aspecto legal são normalmente citadas na
legislação municipal, estadual ou federal.
Em relação aos aspectos urbanísticos, devem ser observados: o respeito para com o
meio ambiente, como entre outros, as soluções adequadas para locais com risco de
erosão, escoamento de águas pluviais com rede independente, fossas sépticas bem
conservadas, quando existirem; a harmonia do imóvel com seu entorno, que pode
ser comprometida pela má conservação, ou abandono, da edificação, com a
inexistência de muros e calçamento do passeio público frontal, com a falta de
capinação das áreas livres não pavimentadas, etc; e também sua harmonia interna.

8.3 Vistoria
É na etapa da vistoria que o vistoriador deve fundamentar seu parecer sobre a
aceitação do imóvel como garantia da operação financeira, observando aspectos
técnicos, que garantam a segurança, a sustentabilidade e a habitabilidade mínima
do imóvel, além de suas condições legais e urbanísticas. A existência de fatores
desvalorizantes, que comprometam a durabilidade, a estabilidade e a solidez da
edificação, ou que comprometam a liquidez e o valor da garantia no mercado
imobiliário, são razões para a não aceitação do imóvel.

Data da vistoria
Como nem sempre a data do laudo de avaliação é a mesma data da vistoria, esta
última deve ser mencionada principalmente para caracterizar quando foram
observados os seguintes aspectos:
•

Estado de conservação do imóvel.

•

Idade aparente do imóvel.

•

Idade real do imóvel.

•

Vida útil remanescente do imóvel.

•

Condições de habitabilidade do imóvel.

•

Existência de defeitos, ou vícios de construção.

•

Existência de fatores desvalorizantes na região.

•

Características de desempenho do mercado imobiliário local.

8.3.1 Vistoria da documentação técnica
Conforme descrito na Parte 1 da referida norma, tem-se:
7.1 – “Requisição da documentação: cabe ao engenheiro de avaliações solicitar ao
contratante, ou interessado, o fornecimento da documentação relativa ao bem,
necessário à realização do trabalho”.

Matricula atualizada do imóvel
É o documento mínimo necessário para a realização da vistoria do imóvel, fornecido
pelo Cartório de Registro de Imóveis, no qual se verifica o endereço, a destinação do
imóvel e a averbação do terreno e de sua edificação.
Através da confrontação desse documento com o imóvel, verifica-se a existência de
possíveis áreas não averbadas, invasão de divisas em relação aos imóveis vizinhos,
dimensões do terreno, compatibilidade da destinação do imóvel descrito na matricula
com a destinação efetivamente encontrada, etc.

Para algumas instituições financeiras, a averbação não atualizada da edificação é
razão suficiente para a não aceitação do imóvel como garantia.

IPTU
É um documento não obrigatório, porém desejável, principalmente para se obter a
quantificação das áreas do terreno e da edificação, em situações em que as
mesmas não se encontram averbadas na matrícula.

Projeto, ou croqui do imóvel
Embora também não seja condição obrigatória, a existência de projeto arquitetônico,
memorial descritivo da construção, ou de um simples croqui, auxilia bastante a
vistoria do imóvel, principalmente quanto à verificação dos aspectos legais da
edificação, como pé direito, áreas de iluminação e de ventilação, área mínima dos
cômodos, recuos em relação às divisas, etc.

8.3.2 Vistoria da região do imóvel
O entorno do imóvel deve ser criteriosamente observado quanto aos seguintes
aspectos:

Infra-estrutura urbana
É necessário caracterizar toda a infra-estrutura disponibilizada no local: água
potável, esgoto sanitário, rede de água pluvial, energia elétrica, iluminação pública,
telefone, guias, sarjetas e pavimentação.

Serviços públicos e comunitários
Coleta de lixo e segurança pública são serviços imprescindíveis. Atendimento à
saúde, escola, transporte coletivo, creche, comércio e lazer devem estar disponíveis
nas proximidades.

Localização
O imóvel deve estar contido na malha urbana. Condições de relevo, natureza
predominante do solo e condições ambientais devem ser observadas.
No seu entorno, é importante observar se existem áreas alagadiças, ou então,
sujeitas à inundação, ou alagamento, aterros com material nocivo à saúde pública,
locais com condições geológicas não aconselháveis para edificações, em áreas de
preservação ambiental, locais cuja topografia apresente risco de erosão, ou
desmoronamento, proximidade de córregos sem curso definido, ventos fortes, etc.

Uso e ocupação do solo
Deve ser confrontada a ocupação existente com as leis de zoneamento e uso do
solo do município.

Mercado imobiliário
Deve ser estimado e informado o desempenho do mercado imobiliário local, em
relação à perspectiva de liquidez do imóvel: absorção pelo mercado, número de
ofertas, nível de demanda, etc.

Fatores desvalorizantes
Sendo também objetivo da vistoria obter subsídios para determinar o valor da
garantia do imóvel, até sua quitação total, deve ser analisada a influência sobre o
valor da garantia do imóvel quanto à existência de possíveis fatores desvalorizantes
da região.
É importante verificar o impacto correspondente quanto a eventuais fatores, que
possam afetar a liquidez e o valor de mercado do imóvel, em tempo futuro.
Em alguns casos, através de investigação junto à vizinhança, é possível obter
relatos sobre antecedentes do imóvel, os quais podem auxiliar na fundamentação do
parecer sobre a aceitação do imóvel como garantia.

Fatores como pólos urbanos descontínuos da malha urbana, favelas, presença de
matadouro, penitenciária, locais geradores de poluição, escolas contíguas ao imóvel,
originando problemas de estacionamento, feira livre nas proximidades do imóvel, são
fatores importantes, que devem ser analisados e ponderados.

8.3.3 Vistoria do imóvel
Devem ser caracterizados todos os aspectos construtivos, qualitativos, quantitativos,
tecnológicos, arquitetônicos, paisagísticos, funcionais, de conforto ambiental, além
da adequação da edificação em relação aos usos recomendáveis para a região.

Destinação do imóvel
O imóvel deve ser residencial unifamiliar, para uso do proponente, ou para uso
deste, juntamente com sua família.
Devem

ser

analisadas

as

características

construtivas

da

edificação,

independentemente de sua forma de habitação. Se o imóvel apresentar potencial
para ser ocupado por mais de uma família, este deve ser caracterizado como de uso
multifamiliar.
Entendem-se como imóveis de características multifamiliares aqueles cujas
edificações estão inseridas no mesmo terreno, ou seja, a matrícula é única, porém,
não havendo menção de fração ideal, dispõe de condições mínimas para abrigar
mais de uma família. São imóveis com dois, ou mais corpos distintos, imóveis
geminados, sem comunicação interna entre eles, ou ainda, com dois, ou mais,
pavimentos, também sem comunicação interna.
Imóveis de uso misto, residencial e comercial, podem ser aceitos, quando a
legislação municipal permitir, sendo que a porção residencial pode pertencer ao
mesmo

corpo

da

porção

comercial,

porém

com

acessos

distintos,

sem

compartilhamento de ambientes e com características habitáveis para uma família.

As atividades comerciais não devem colocar em risco os habitantes e a edificação,
assim como não devem interferir na habitabilidade da porção residencial, quanto ao
desconforto ambiental.
O valor das áreas, comercial e residencial, deve ser identificado separadamente,
para fins de avaliação do valor de garantia da parte residencial, já que é vedada a
utilização do FGTS para a aquisição da parte comercial.

Terreno
Deve ser observada a topografia da superfície do lote, sua situação quanto ao
aclive, ou declive, em relação ao greide da rua, e também quanto à possibilidade de
alagamento. Para lotes com declive para os fundos, devem existir soluções
adequadas para a captação e escoamento de água pluvial, além da destinação do
esgoto sanitário. Em caso de desnível lateral e de fundos entre lotes, deve ser
observada a necessidade de contenção dos mesmos.
A localização do lote na região e na via pública, além da indicação de limites e
confrontações, dimensões, forma e tipo de solo também são observações
necessárias.
Ligação com as redes de infra-estrutura urbana mínima, conforme normas técnicas
das respectivas concessionárias, é indispensável. É importante a observação quanto
à existência de caixa de inspeção de esgoto no passeio. Quando não houver rede
pública de esgoto sanitário, o imóvel deve ter fossa séptica e sumidouro.

Acessibilidade

O acesso ao imóvel, à edificação e aos cômodos internos deve garantir a mobilidade
de forma segura e confortável. A acessibilidade abrange princípios da ergonomia, os
quais garantem o conforto antropodinâmico.
Por se tratar de imóveis já concluídos, deve haver bom senso quanto à análise da
acessibilidade para portadores de deficiência, em especial quando este for o caso de
futuros moradores. A instituição financeira deverá informar ao vistoriador, com a

devida antecedência, a necessidade de serem observadas as necessidades
específicas desses casos.
Portanto, deve-se atentar para algumas soluções de projeto: cômodos com espaços
que garantam segurança e conforto ao usuário, considerando-se medidas de
mobiliário padrão, escadas e desníveis de pisos, que atendam à legislação, pisos e
materiais de revestimento, que garantam segurança ao uso, em especial em áreas
molháveis, uso de corrimão e guarda-corpo, em áreas de risco, dimensões mínimas
necessárias em aberturas e portas, quanto a vão, luz e altura de peitoris, observação
das medidas básicas de aparelhos e equipamentos fixos, declividade de rampas,
iluminação adequada, etc.

Projeto da edificação
O projeto das edificações deve atender às condições mínimas previstas, além da
observação da legislação municipal vigente à época da construção. Em caso de
conflito, deve ser sempre considerada a condição mais restritiva.
Geminação: admitida, preferencialmente, em uma das divisas laterais, no caso de
casas térreas, e, nas duas divisas laterais, para o caso de sobrados.
Área de construção e compartimentação: mínimo de 30 m2 para uma edificação, que
disponha de cômodos isolados entre si, e, em quantidade mínima necessária, para
uma residência permanente.
Dimensões mínimas dos cômodos: devem ser atendidos os requisitos mínimos
quanto ao pé direito e dimensões do dormitório, cozinha, banheiro, sala de estar e
área de serviço.

Aspectos legais
Quanto ao local, deve ser acatada a legislação vigente, na data da aprovação do
projeto, através de seu Plano Diretor e de seu Código de Obras.
Na inexistência deles, deve-se observar o Código Sanitário Estadual, o qual
regulamenta a promoção, preservação e recuperação da saúde, no campo de sua

abrangência, sendo que, no Estado de São Paulo, essa regulamentação se dá
através do Decreto 12.342, de 27 de setembro de 1978.
Devem ser observadas, também, as restrições legais quanto ao aproveitamento do
terreno e sua utilização.

Especificações técnicas da edificação
No caso especifico de imóvel usado, se o projeto foi concebido em período anterior
ao atual, poderá não atender às condições mínimas desejáveis. Nesse caso,
deverão ser considerados os costumes, as técnicas e os materiais disponíveis na
época de sua construção.
Para tais situações, é admitida alguma flexibilização. Desta forma, é de vital
importância para o engenheiro vistoriador a experiência, o bom senso e o
conhecimento das práticas construtivas da região, desde que não venham a causar
defeitos, ou vícios de construção.
O imóvel só apresenta condições de habitabilidade quando está pronto para
imediata ocupação. Edificações que apresentem habitabilidade parcial, ou seja,
somente de alguns cômodos, evidentemente não atendem a algumas das
especificações descritas a seguir. Essa situação ocorre, com freqüência, por falta de
informação dos proponentes, quanto à condição de habitabilidade total do imóvel,
que independe de sua idade.
Em função de as edificações encontrarem-se concluídas e, muitas vezes, já
habitadas, compreende-se que alguns itens não possam ser plenamente
identificados, durante a vistoria do imóvel. No entanto, é importante atentar, ao
máximo, para os locais de difícil acesso, como porões, telhados, forros, fossas
sépticas, sumidouros, revestimentos das faces das paredes de divisa voltadas para
os terrenos vizinhos, ligações das instalações com as redes públicas, reservatórios
de água e suas ligações, construções vizinhas junto às divisas do imóvel avaliando,
despejos, etc.

•

Fundações: devem ter aterro adequadamente compactado, quando o nível do
terreno exigir, e não devem se situar em terrenos resultantes de seções
mistas de corte e aterro.

•

Impermeabilização: deve existir em todos os locais que possam receber
umidade, como nas fundações, em vigas baldrames, alvenarias de
embasamento, pisos, ou lastros, como radier, em contato com o solo, em
ralos e áreas de piso molháveis, no assentamento das três primeiras fiadas
da alvenaria, nas lajes de cobertura de cômodos, que possam ser aceitos
sem telhado, e no perímetro da alvenaria externa.

•

Supra-estrutura: deve haver pilares nos encontros de parede, no caso de
alvenaria com espessura de 9 cm, sem revestimento, executada com tijolo
cerâmico, ou bloco de concreto não estrutural. As lajes pré-fabricadas em
concreto devem dispor de ferragem negativa. No encontro de laje com a
alvenaria, é necessário que se tenha tomado ações preventivas para evitar
fissuras.

•

Alvenarias: devem atender às condições técnicas mínimas previstas. Em
casas térreas, podem ser aceitas paredes com alvenaria estrutural de bloco
cerâmico, ou de concreto, ou alvenaria não estrutural, em tijolo cerâmico
maciço, blocos cerâmicos, ou de concreto. Em sobrados, com paredes de
bloco estrutural, tijolo cerâmico, ou de concreto, é indispensável o uso de
vergas e contravergas nos vãos, com sobrepasse mínimo de 20 cm, e,
também, o uso de cintas de amarração no respaldo da alvenaria.

•

Forro: deve ser obrigatoriamente executado, no mínimo, sobre o banheiro,
podendo ser aceito em madeira de lei.

•

Cobertura: é preferível que a edificação principal contenha telhas cerâmicas.
Não deve ser aceito telhas de fibrocimento cujos cômodos não contenham
laje, principalmente pelo desconforto térmico causado no ambiente. Telhas de
fibrocimento podem ser aceitas, quando existir laje, desde que contenham
espessura suficiente que não comprometam o prazo de financiamento e a
garantia da operação financeira. Em caso de lajes impermeabilizadas sem
telhado, havendo dúvidas quanto à qualidade da impermeabilização, deve-se

solicitar a especificação técnica da mesma. A estrutura do telhado deve ser
em madeira de lei imunizada. Os telhados devem dispor de rufos e calhas,
quando a concepção do projeto assim exigir. É necessário atentar para os
casos de telhados com flechas pronunciadas.
•

Esquadrias:

as

portas

externas

devem

permitir

fácil

acessibilidade.

Esquadrias de aço devem ter tratamento contra corrosão. As esquadrias de
madeira devem ser maciças, nas folhas das portas externas, “vitraux” e
janelas, enquanto que as folhas das portas internas podem ser em chapa
compensada.
•

Piso interno: com cota superior ao nível da calçada perimetral. O acabamento
de todo o piso interno deve ser, no mínimo, em cimento liso e desempenado.
Existindo som cavo nos pisos cerâmicos, representando pisos descolados,
deve-se analisar a condição de impedimento da aceitação do imóvel como
garantia, em função da extensão da área de ocorrência.

•

Calçada perimetral: para proteção contra infiltrações de águas pluviais, é
necessária a existência de calçamento externo, em todo o perímetro ao redor
da edificação, com largura mínima de 60 cm, superando a projeção do beiral,
com caimento para o exterior e em desnível em relação ao piso interno. O
acabamento do piso também deve ser, no mínimo, em cimento liso e
desempenado.

•

Revestimento: a alvenaria e a laje de cobertura devem ser adequadamente
revestidas com chapisco, emboço e reboco. Quando a alvenaria for aparente,
deve estar convenientemente impermeabilizada contra umidade. Nas paredes
hidráulicas, com barra impermeável em revestimento cerâmico, estes devem
ter altura mínima de 1,50 m. em todo o perímetro do banheiro, e, sobre a pia
de cozinha e o tanque de lavar, altura mínima de 60 cm. Existindo som cavo
nos revestimentos cerâmicos, representando cerâmicas descoladas, também
se deve analisar a condição de impedimento da aceitação do imóvel como
garantia, em função da extensão da área de ocorrência.

•

Instalações hidrosanitárias: as instalações hidráulicas devem ser embutidas e
dispor de reservatório de água provido de extravasor e dreno para limpeza.

Devem-se observar as condições de funcionamento do sistema de
aquecimento de água, em imóveis que contenham rede hidráulica de água
quente. É importante a observação quanto à existência de caixa de inspeção
e de gordura. Em imóveis onde a água pluvial não é absorvida pelo próprio
terreno, este deve ser provido de rede independente, para captação e
condução da água para a via pública. É imprescindível verificar as condições
de funcionamento das instalações.
•

Instalações elétricas e de telefonia: as instalações elétricas ou telefônicas
também devem ser embutidas na alvenaria. O circuito elétrico para o chuveiro
deve utilizar fiação com bitola mínima de 6 mm2, ou atender as necessidades
técnicas do chuveiro que se encontrar instalado. As instalações devem dispor
de quadro de distribuição de energia elétrica com proteção, através de
disjuntores. Também é imprescindível a verificação das condições de
funcionamento das instalações.

•

Pintura: é recomendável que as paredes externas sejam pintadas com tinta
acrílica e as internas e tetos em concreto com tinta látex, sendo porém
aceitável pintura à base de cal. Quando não houver barra impermeável, com
revestimento cerâmico nas paredes hidráulicas, é aceitável a substituição por
pintura a óleo. As esquadrias de madeira, assim como os tetos de madeira,
devem ser tratados e pintados com tinta à base de esmalte, ou verniz,
enquanto que as esquadrias de aço, após tratamento com fundo contra
corrosão, devem receber pintura final à base de óleo, ou esmalte.

•

Aparelhos: a cozinha deve dispor de uma pia revestida, com bancada e cuba,
com dimensão não inferior a 1,20 m. O banheiro deve ter, no mínimo, bacia
sanitária, com caixa de descarga suspensa, e lavatório. A área de serviço
deve ter tanque de lavar.

Padrão de acabamento
A edificação deve ser classificada em função do seu padrão construtivo, o qual
define a qualidade das benfeitorias, em função das especificações dos projetos, de

materiais, execução e mão-de-obra efetivamente utilizados na construção, conforme
define a NBR 14.653 - Parte 2.
Os conceitos de padrões de acabamento estabelecidos pelo SINAPI são bastante
adequados para imóveis como objeto de garantia. Comparam-se os itens de
acabamento da edificação com os itens estabelecidos pelo padrão SINAPI,
classificando o imóvel em mínimo, baixo, normal e alto.

Qualidade da construção
Também é recomendável a conceituação da qualidade da obra, envolvendo, tanto
os materiais utilizados, quanto a mão-de-obra empregada. Inconformidades
existentes devem refletir sobre o valor da garantia do imóvel.
Portanto, prumos e alinhamentos da alvenaria, estanqueidades e ruídos das
esquadrias externas, rejuntamento de pisos e revestimentos cerâmicos, conforto
térmico do ambiente interno, uniformidade de espelhos e patamares de escadas,
entre outros, devem ser cuidadosamente analisados.
Do ponto de vista do adquirente, a inexistência de não conformidades significa um
produto de qualidade, uma vez que, pelo menos em tese, ele tem conhecimento
prévio das características do produto a ser adquirido, em termos de projeto,
funcionalidade, localização e materiais empregados. Portanto, para o adquirente,
qualidade significa verificar como o produto foi montado e como ele se comporta
durante sua utilização.
O

conceito

sobre

qualidade

na

construção

civil

deve

estar

embasado,

principalmente, em: desempenho, características, confiabilidade, conformidade,
durabilidade e assistência técnica.

Estado de conservação
“Estado de conservação é a situação física de um bem, em decorrência de sua
manutenção” (definição da NBR 14.653 - Parte 2).

Também conforme o gráfico 6, a pesquisa demonstra que a má conservação do
imóvel é a segunda maior incidência que impede a aceitação do imóvel como
garantia, além de ter representatividade considerável nos sinistros não cobertos pela
apólice securitária, demonstrado na tabela 6.
A falta de manutenção dos imóveis não é só uma questão financeira. Existe grande
falta de informação técnica sobre tal necessidade e também sobre a utilização
adequada do imóvel. Isso ocorre, em especial, com os usuários de imóveis de
padrão mínimo e baixo.
Ë importante avaliar o estado de conservação da edificação, inclusive para
determinar o valor da garantia. A conservação interfere, significativamente, na
condição de habitabilidade do imóvel. Edificações em estado ruim de conservação
implicam na não aceitação do imóvel como garantia.
Essa avaliação depende, evidentemente, da experiência e do bom senso do
avaliador, que deve estimar se a edificação possui vida útil remanescente, que
mantenha a garantia durante todo o período de financiamento do imóvel.

Idade aparente
“É a idade atribuída ao imóvel, de modo a refletir sua utilização, funcionalidade,
partido arquitetônico, materiais empregados, entre outros” (definição da NBR 14.653
-Parte 2).
Algumas instituições financeiras podem condicionar a aceitação do imóvel como
garantia, em função de sua idade aparente.
Com base na experiência do avaliador, esses dados podem ser obtidos observandose: os materiais empregados como, por exemplo, pisos e revestimentos cerâmicos
que, através de catálogos, ou de outras fontes de informação, podem ter a
identificação do período em que foram produzidos; as características do projeto
arquitetônico também podem fornecer indícios da época em que a edificação foi
construída; além da consulta junto à vizinhança.

A idade aparente deve sempre levar em consideração possíveis reformas, ou
melhorias que o imóvel tenha recebido, tornando-o mais novo em relação a sua
idade real. Portanto, a informação da idade aparente do imóvel é extremamente
relevante e deve, necessariamente, ser informada no Laudo de Avaliação.

Idade real
“É o tempo decorrido, desde a conclusão, de fato, da construção, até a data de
referência” (definição também da NBR 14.653 - Parte 2).
Essa informação é necessária, para fins de avaliação do valor de garantia do imóvel.
A idade real pode ser obtida através da averbação na matrícula do CRI, do Habitese, ou ainda, junto ao IPTU. O vistoriador deve estar atento para situações em que a
averbação na matrícula, ou mesmo o Habite-se, tenham sido emitidos em data muito
posterior à efetiva conclusão da edificação.
Nesse caso, o vistoriador também pode recorrer às características do projeto
arquitetônico e dos materiais empregados, ou ainda, consultar a vizinhança ou
mesmo a data de aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal, estimando assim
sua idade real, desconsiderando-se possíveis melhorias ou reformas.

Vida útil remanescente
“Vida útil é o prazo de utilização funcional de um bem” (definição da NBR 14.653 Parte 2).
“Vida remanescente é a vida útil que resta de um bem” (definição da NBR 14.653 Parte 2).
Em geral, as instituições financeiras limitam o prazo de financiamento do imóvel, em
função de sua vida útil remanescente, estimada pelo avaliador.
A vida útil remanescente do imóvel é estimada, em função da qualidade dos serviços
e materiais empregados, associados às condições de conservação.

Na engenharia de avaliações, para imóveis residenciais, é admitida uma vida útil de
40 anos, para imóveis de padrão de qualidade inferior, e de, até 60 anos, para
aqueles de padrão de qualidade superior, não havendo, necessariamente, uma
rigidez desses números. Portanto, nesse caso específico, é de vital importância a
experiência do engenheiro vistoriador, que deve sempre considerar as reformas e
melhorias existentes no imóvel.

Depreciação
Conforme definição da NBR 14.653 - Parte 1, tem-se:
“Depreciação: é a perda de valor de um bem, devido a modificações em seu estado,
ou

qualidade,

ocasionadas

por:

decrepitude,

deterioração,

mutilação

ou

obsoletismo”.
“Decrepitude: desgaste das partes construtivas, em conseqüência de seu
envelhecimento natural, em condições normais de utilização e manutenção”.
“Deterioração: desgaste dos componentes, em razão de uso, ou manutenção
inadequada”.
“Mutilação: retirada de sistemas, ou de componentes, originalmente existentes”.
“Obsoletismo: superação tecnológica, ou funcional”.
Portanto, a vistoria deve ser sempre bastante criteriosa, de modo a observar toda e
qualquer depreciação que o imóvel possa conter, a fim de incorporar ao valor final do
imóvel a perda correspondente à depreciação existente, independentemente de sua
aceitação, ou não, como garantia.

Defeitos e vícios de construção
“Defeitos de construção são anomalias que podem causar danos efetivos, ou
representar ameaça potencial de dano à saúde, ou à segurança do usuário,
decorrentes de falhas do projeto, do serviço, ou do material aplicado na execução da
construção” (NBR 14.653 - Parte 2).

“Vícios são anomalias que afetam o desempenho de produtos, ou serviços, ou os
tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos, ou prejuízos
materiais, ao consumidor” (NBR 14.653 - Parte 2).
“Vícios de construção são aqueles que decorrem de falha de projeto, de
inadequação de material aplicado na construção, ou de falha de execução” (NBR
14.653 - Parte 2).
As anomalias representam o principal fator que impede um imóvel de ser aceito
como garantia das operações imobiliárias, conforme já demonstrado, através do
gráfico 6, e representam, também, uma parcela significativa dos sinistros não
cobertos pela apólice de seguros, conforme demonstrado na tabela 6.
Na maioria dos casos, as edificações apresentam algum tipo de anomalia, algumas
leves, outras graves, algumas crônicas, outras sanáveis. A gravidade, ou a
impossibilidade de se reverter a anomalia detectada na vistoria, implicará na
aceitação, ou não, do imóvel como garantia.

8.3.4 Situações atípicas ou não convencionais

São situações não descritas aqui e que podem ocorrer tanto no imóvel como na
região que o contém. Esses casos devem ser analisados criteriosamente em
conjunto com o corpo técnico da instituição financeira, como por exemplo, materiais
e técnicas não convencionais utilizadas na construção da edificação, ou ainda, a
possibilidade de que algum fator existente no entorno do imóvel possa tornar-se
desvalorizante no futuro.

8.3.5 Planilha para vistoria
Como são muitos os aspectos de um imóvel a serem observados pelo vistoriador,
recomenda-se que o mesmo disponha de uma planilha para servir de guia, durante a
vistoria.
Portanto, em anexo, apresenta-se uma planilha, para vistoria de imóveis como
objeto de garantia, adequada para unidades isoladas e concluídas.
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CONCLUSÃO

Através deste trabalho foi possível identificar os principais aspectos técnicos, que
impedem a aquisição de imóveis isolados e concluídos como objeto de garantia no
SFH.
Nos capítulos iniciais deu-se uma visão geral sobre o Sistema Financeiro
Habitacional, os principais Programas Habitacionais utilizados na região pesquisada,
o Seguro Habitacional e, também, quanto aos aspectos técnicos do imóvel como
garantia.
Conforme dados apresentados nota-se que os imóveis isolados e concluídos
representam um índice bastante significativo em relação aos demais imóveis
adquiridos através do SFH, justificando, assim, o desenvolvimento de uma
metodologia própria para as suas vistorias.
O trabalho contém, ainda, informações quanto à ocorrência de sinistros não cobertos
pela apólice securitária, com índices não menos significativos no tocante a imóveis
com defeitos, vícios de construção, uso e desgaste, ou falta de conservação. Dentre
estes, alguns já continham tais anomalias, quando de sua aquisição e, portanto, não
seriam aceitos como garantia, caso a vistoria fosse mais criteriosa.
Embora a pesquisa tenha sido restrita a uma região específica as informações
através dela obtidas, assim como sua análise, pode ser estendida a outras regiões,
desde que observadas as peculiaridades locais.
O alto índice de patologias obtido através da pesquisa mostra que a construção das
edificações,

em

especial

as

unidades

isoladas,

carece

de

um

melhor

acompanhamento de seus responsáveis técnicos, havendo um desnivelamento
nítido, quando se compara com o que ocorre na indústria, inclusive implicando em
desconforto para o usuário, além de custos expressivos para sua recuperação.
A falta de conservação em que muitos imóveis são encontrados é uma
demonstração clara da importância de um manual do proprietário, cujo assunto é
regido pelo CDC e pela ABNT, através da NBR 14.037, para que os adquirentes
possam ser orientados quanto às necessidades de manutenção, que são exigidas

pelo imóvel. Além desse manual, que ainda é pouco utilizado em obras isoladas,
também devem ser disponibilizados projetos, memorial descritivo, alvarás, licenças e
termos de garantia de materiais.
Outro fato a ser ressaltado diz respeito às instituições financeiras, que são
deficientes ao prestarem informações quanto aos impedimentos técnicos dos
imóveis para fins de garantia. Os adquirentes deveriam estar devidamente
esclarecidos sobre o assunto, antes de procurarem um imóvel, no mercado
imobiliário, evitando, assim, desgastes na relação entre as partes envolvidas na
transação.
Ainda quanto às instituições financeiras, as mesmas deveriam fornecer, ou
disponibilizar, com freqüência e objetividade, um croqui de localização do imóvel a
ser vistoriado, contendo os nomes das ruas circunvizinhas, além de pontos de
referência, pois a falta dele traz enormes dificuldades para o avaliador, quando se
trata de imóveis situados, principalmente, nas periferias das cidades, onde é
freqüente a existência de imóveis, com numeração, ou com ruas identificadas em
duplicidade, além de ruas sem placas de identificação, ruas descontínuas, etc.
Já quanto ao vistoriador, este deve atentar para as condições mínimas de
habitabilidade, o que só ocorre quando o imóvel está pronto para a sua imediata e
total ocupação, vistoriando todos os aspectos inerentes à garantia do imóvel,
inclusive aqueles situados em locais de difícil acesso. No caso específico de imóvel
usado, concebido em época anterior à atual, devem ser consideradas as técnicas e
os materiais disponíveis no período de sua construção, sendo imprescindível a
estimativa de sua vida útil remanescente.
A metodologia apresentada visa, não somente garantir a operação financeira, como
também proporcionar satisfação ao adquirente, que deseja um produto que venha a
suprir suas necessidades de moradia, com qualidade e preço justo, atingindo, assim,
um padrão de qualidade adequado às características regionais.
Conforme dados fornecidos por Simão (2005), presidente da CBIC, a entidade
projeta, para o ano de 2006, que, pelo menos 8,7 bilhões de reais, além dos
recursos oriundos do FGTS, serão ofertados pelos bancos privados e públicos aos
financiamentos habitacionais, com perspectivas de um cenário mais favorável ao

setor, já que, em 2005, o PIB da construção civil teve um acréscimo da ordem de
apenas 0,9%.
Porém, para que tal investimento possa ser desfrutado pela população, é necessário
que os programas habitacionais sejam mais eficientes, com menor burocracia e com
maior abrangência, alcançando, especialmente, as famílias de menor renda, uma
vez que a indústria da construção de habitações se encontra ociosa, apesar de esse
setor ser, reconhecidamente, um dos maiores geradores de emprego e de renda
para o país.
Em face da complexidade do tema e reconhecendo que o assunto não se esgota
aqui espera-se que este trabalho seja aprimorado e complementado por aqueles que
desejam um maior aprofundamento sobre a questão ora abordada, além de servir,
também, de apoio aos formuladores de políticas públicas.
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Anexo A: Fundações e infra-estrutura - Impermeabilização - Supra-estrutura
Fundações e infra-estrutura
Fundações em sapata corrida, ou isolada, com aterro adequadamente compactado, quando
o nível do terreno exigir, sendo admitidas fundações em radier, desde que observadas as
seguintes condições:
Em terreno natural, ou em terreno resultante de corte ou aterro devidamente compactado,
não sendo admitida a sua utilização em seções mistas (corte e aterro).
Em concreto, com adição de impermeabilizante e espessura mínima de 8 cm sobre lastro de
brita compactada, com espessura mínima de 3 cm.
Executado com armadura em tela metálica, em toda a sua extensão, reforçada com malha,
na largura mínima de 60 cm sob as paredes e também com reforço de espessura nas
bordas.
Rebaixo no box do banheiro e na calçada perimetral.
É recomendável a previsão para ampliação do segundo dormitório, no caso de embrião ou
casa de um dormitório.
Impermeabilização
A impermeabilização deve existir nos seguintes locais:
Nas fundações, em vigas baldrames, ou alvenarias de embasamento.
Pisos, ou lastros, em contato com o solo. No caso de fundações em radier, poderá ser
utilizada lona plástica, com espessura mínima de 1,5 micra sob o mesmo.
Em ralos e áreas de piso molháveis, como banheiro, cozinha e área de serviço.
No assentamento das três primeiras fiadas da alvenaria.
No perímetro da alvenaria externa (fachada), com altura mínima de 50 cm. Pode ser aceito
revestimento de argamassa, com impermeabilizante, ou chapisco, de cimento e areia.
Supra-estrutura
Pilares nos encontros de paredes, no caso de alvenaria, com espessura de 9 cm, sem
revestimento, executada com tijolo cerâmico, ou bloco de concreto não estrutural.
Lajes de concreto pré-fabricadas, com ferragem negativa.
Devem-se tomar ações preventivas para evitar fissuras, no encontro de laje com a alvenaria.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002)

Anexo B: Alvenaria - Cobertura
Alvenaria
Em casas térreas, com paredes de bloco estrutural, cerâmico, ou de concreto, as paredes
devem ter espessura mínima de 9 cm, sem revestimento. Com paredes em tijolo cerâmico
maciço, blocos cerâmicos, ou de concreto, não estruturais, devem ter espessura mínima de
11 cm, sem revestimento.
Em sobrados, com paredes de bloco estrutural, tijolo cerâmico, ou de concreto, a espessura
mínima deve ser de 14 cm, sem revestimento.
O encontro entre paredes deve ser feito através da amarração das fiadas, ou com pilares de
concreto. A utilização de grampos, ou telas, é aceita somente quando a modulação de tijolos
o exigirem, e, nesse caso, a amarração deve ser feita a cada duas fiadas.
Paredes em contato com o solo podem ser aceitas, quando forem formadas por paredes
duplas, impermeabilizadas na face em contato com o solo e com espaçamento mínimo de 5
cm entre as paredes, dotadas de dispositivo de drenagem, ou através de caixão perdido,
com parede impermeabilizada, na face voltada para o solo, e também com dispositivo de
drenagem. Devem ser evitadas quando o ambiente é de permanência prolongada.
Devem dispor de vergas e contravergas em todos os vãos, com sobrepasse de, no mínimo,
20 cm, bem como cintas de amarração no respaldo da alvenaria.
Paredes divisórias de casas geminadas, ou paredes em divisa de lotes, devem ter
espessura mínima de 14 cm, sem incluir o revestimento, e com prolongamento até o nível do
telhado.
Cobertura
Telha cerâmica na edificação principal, sendo admitida telha em fibrocimento, em coberturas
de áreas secundárias.
Estrutura em madeira de lei imunizada.
A capa e a cumeeira devem ser emboçadas com cimento, cal e areia. Da mesma forma, os
beirais, quando o tipo de telha permitir.
Frechais com seção contínua sobre as paredes e no beiral.
Havendo beiral em madeiramento aparente, este deve ser executado com ripamento
dobrado, além de colocação de tabeiras e testeiras.
Os rufos devem ter largura acima de 25 cm.
Quando a área de serviço não dispuser de cobertura, é recomendável a previsão de solução
para sua extensão sobre o tanque de serviço, inclusive sobre o usuário, com projeção
mínima de 1,20 m.

Fonte: Caixa Econômica Federal (2002)

Anexo C: Esquadrias - Forro - Pisos e calçada perimetral - Revestimentos
Esquadrias
As portas externas devem ser de 80 cm de largura.
As janelas devem ter peitoris com caimento para o exterior.
As janelas dos dormitórios devem conter venezianas e vidro.
Devem dispor de alçapão, ou portinhola ventilada, para permitir acesso acima do forro.
Esquadrias de alumínio devem ter perfis adequados aos vãos, atendendo aos requisitos
quanto à não vibração, rigidez, vedação e durabilidade.
Esquadrias de aço, com tratamento contra corrosão.
Esquadrias de madeira, com folhas das portas externas e janelas maciças e com espessura
mínima de 3 cm. As folhas das portas internas podem ser em chapa compensada, com
espessura mínima de 3,5 cm.
Forro
Deve ser obrigatoriamente executado, no mínimo, sobre o banheiro, sendo recomendável
em laje de concreto pré-fabricada, porém podendo ser aceito em madeira de lei.
Pisos e calçada perimetral
Piso interno, com cota mínima de 2 cm superior ao nível da calçada perimetral.
O piso do box do banheiro deverá ser rebaixado em 2 cm e apresentar caimento
direcionado, exclusivamente, para o ralo.
É imprescindível a existência de calçamento externo em todo o perímetro ao redor da
edificação, com largura mínima de 60 cm, devendo superar em 10 cm a projeção do beiral,
com caimento mínimo de 2% para o exterior e desnível de 2 cm em relação ao piso interno.
Calçada ao redor do tanque de serviço, com dimensão mínima de 1,50 m.
O acabamento de todo o piso interno e do calçamento perimetral deverá ser, no mínimo, em
cimento liso e desempenado.
Revestimentos
Revestimento da alvenaria com chapisco, massa única, ou emboço paulista.
Em caso de laje de cobertura maciça, com acabamento liso, é aceita, apenas, regularização
da superfície.
Quando houver azulejo nas paredes, recomenda-se que o banheiro tenha azulejo, na
parede do box, até o teto, e, nas demais paredes, com 1,5 m de altura; que a cozinha tenha
azulejo até o teto, na parede hidráulica, ou até 1,50 m de altura, em todas as suas paredes;
na área de serviço, o azulejo deve ter 1,50 m de altura, na parede do tanque. Quando não
for possível tal condição, pode ser aceito azulejo, nas paredes do box do banheiro, com
altura mínima de 1,50 m, e, nas paredes hidráulicas da cozinha e da área de serviço, sobre
a pia e o tanque de lavar, respectivamente, com altura mínima de 60 cm.
Excepcionalmente, é admitido revestimento interno em gesso, desde que não seja nas áreas
molháveis, que não se utilize esquadria em ferro e que disponham de uma adequada
impermeabilização das fundações.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002)

Anexo D: Instalações hidrosanitárias - Instalações elétricas e de telefonia
Instalações hidrosanitárias
O cavalete de entrada de água deve estar instalado de modo a atender as normas técnicas
da Concessionária.
As instalações hidráulicas devem ser embutidas na alvenaria. Excepcionalmente, pode ser
aceita tubulação aparente, com carenagem sob bancadas, lavatórios, tanques, atrás de
fogão e geladeira, desde que não haja comprometimento visual, ou estético.
Reservatório de água, com capacidade mínima de 500 l, provido de extravasor e dreno para
limpeza.
A alimentação de água do tanque de serviço, preferivelmente, deverá ser direta do cavalete
de entrada de água.
Os ramais de distribuição de água devem conter registros de gaveta, além de registro de
pressão, para o chuveiro e para o filtro de água da cozinha.
Quanto aos pontos de consumo de água, devem existir, no mínimo: dois pontos na cozinha,
para filtro de água e pia; três pontos no banheiro, para lavatório, bacia sanitária, chuveiro e
ducha higiênica, quando possível; dois pontos na área de serviço, para tanque e máquina de
lavar roupa.
É obrigatória a existência de caixa de inspeção de esgoto, no passeio, conforme normas
técnicas da Concessionária, quando for unidade nova, ou, quando não houver rede pública
de esgoto sanitário, o imóvel deve ter fossa séptica e sumidouro.
É obrigatória a existência de caixa de gordura, caixa de inspeção e ventilação da instalação
de esgoto, ainda que, eventualmente, a empresa concessionária assim não exija.
O box do banheiro deve dispor de ralo. Havendo divisão física do box, é necessário outro
ralo, para atender o restante do banheiro.
Instalações elétricas e de telefonia
A caixa de entrada de energia elétrica e a entrada da telefonia, quando houver, devem
atender às normas técnicas das respectivas Concessionárias.
As instalações elétricas, ou telefônicas, devem ser embutidas na alvenaria.
Circuitos elétricos para aparelhos com consumo superior a 2500 w devem ser
individualizados e, preferencialmente, em 220 v.
É preferível que os circuitos elétricos sejam independentes, para tomadas e iluminação.
O circuito elétrico para o chuveiro deve utilizar fiação com bitola mínima de 6 mm2, ou
atender às necessidades técnicas do chuveiro, que se encontrar já instalado.
Cada cômodo deve estar provido de, pelo menos, um ponto de iluminação e um ponto com
interruptor, além de um ponto para iluminação externa.
As tomadas devem estar, no mínimo, assim distribuídas: quatro na cozinha; duas no
banheiro, sendo uma para o chuveiro; duas em cada dormitório, sendo uma baixa; duas na
sala e uma na área de serviço.
É recomendável que a unidade tenha, pelo menos, um ponto para telefonia e outro para tv.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002)

Anexo E: Pinturas - Aparelhos
Pinturas
É recomendável que as paredes externas tenham pintura com tinta acrílica, sendo aceitável
pintura à base de cal. No contorno da unidade habitacional, deve existir uma barra
impermeável, com 50 cm de altura, quando não houver impermeabilização, constituída por
chapisco de cimento e areia.
Os beirais com madeiramento aparente devem ter acabamento com pintura de proteção,
podendo ser a óleo, ou verniz.
Para as paredes internas e tetos em laje, é recomendável pintura com látex, sendo aceitável
pintura à base de cal.
Nas paredes internas da cozinha e do banheiro, além da parede hidráulica da área de
serviço, que não tenham azulejo, é indispensável pintura à base de óleo, ou esmalte, com
1,50 m de altura.
As esquadrias de madeira devem ser tratadas e pintadas com tinta à base de esmalte, ou
verniz, enquanto que as esquadrias de aço, após tratamento contra corrosão, devem
receber pintura final à base de óleo, ou esmalte.
Aparelhos
A cozinha deve dispor de uma pia, revestida, com bancada e cuba, com dimensão não
inferior a 1,20 m; e de um aparador para apoio do filtro de água, para pias com bancada
inferior a 1,50 m.
O banheiro deve ter, no mínimo, bacia sanitária, com caixa de descarga suspensa, lavatório,
papeleira e saboneteira.
A área de serviço deve ter tanque de lavar roupa.
A pia de cozinha, o lavatório, a bacia sanitária, o chuveiro e o tanque de lavar roupa devem
estar providos de todos os acessórios necessários ao seu bom desempenho, tais como:
sifões, flexíveis, válvulas, torneiras e registros.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2002)

Padrões de acabamento
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Anexo J: Pinturas

Anexo F: Esquadrias
Conceito

Alto

Portas

Salas e quartos: de correr, em
Externas: lisa, em madeira maciça, ou alumínio anodizado, de correr, em
lisa, em madeira maciça almofadada.
madeira de lei.
Internas: em
almofadada.

Normal

madeira

compensada Banheiro e cozinha: basculante, em
alumínio anodizado, basculante, em
madeira de lei.

Salas e quartos: de correr, em
Externas: lisa, em madeira maciça, ou
alumínio anodizado, de correr, em
em madeira compensada.
madeira de lei.
Internas:
lisa,
compensada.

Baixo

Janelas e basculantes

em

madeira

Banheiro e cozinha: basculante, em
alumínio anodizado.
Salas e quartos: de correr, em
madeira de lei, de correr, em ferro.

Lisa, em madeira compensada.
Banheiro e cozinha: basculante, em
ferro.

Mínimo

Salas e quartos: de correr, em ferro,
de correr, em madeira simples.
Lisa, em madeira compensada.
Banheiro e cozinha: basculante, em
ferro.
Fonte: Caixa Econômica Federal (2005c apud SINAPI)

Anexo G: Pisos
Conceito

Alto

Sala

Quartos

Banho

Cozinha

Cerâmica
porcelanizada,
Tacos,
em
Frisos de madeira
mármore branco
madeira de lei, ou
tipo macho fêmea,
nacional, granito
a
em madeira de 1 ,
parquete luxo.
natural,
ladrilho
carpete 4 mm.
cerâmico de 1ª,
decorado.

Normal

Cerâmica
porcelanizada,
tacos, em madeira
de lei, tacos, em
madeira de 1a,
carpete de 6 mm.

Cerâmica
porcelanizada,
cerâmica
Cerâmica
esmaltada, tacos,
esmaltada,
em madeira de lei,
mármore branco.
tacos, em madeira
a
de 1 , carpete de
6 mm.

Baixo

Cerâmica
esmaltada,
cerâmica
esmaltada, linha
popular, ardósia.

Cerâmica
esmaltada,
Cerâmica
cerâmica
esmaltada,
esmaltada, linha popular.
popular, ardósia.

Mínimo

Cimentado liso.

Cimentado liso.

Granito
natural,
cerâmica
porcelanizada,
mármore branco
nacional, ladrilho
cerâmico de 1ª,
decorado.

Mármore branco
nacional, cerâmica
esmaltada,
pastilha porcelana
branca fosca.

Pastilha porcelana
fosca,
cerâmica
linha
esmaltada,
ardósia.

Cerâmica
esmaltada, linha
popular, cerâmica
vermelha,
cimentado liso.

Cerâmica
esmaltada,
cerâmica
vermelha,
cimentado liso.

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005c apud SINAPI)

Anexo H: Revestimentos
Conceito

Alto

Normal

Baixo

Mínimo

Banheiro

Cozinha

Peitoris

Laminado fosco e rodapé
em granito, ou mármore
Laminado fosco liso,
branco, mármore branco
azulejo de cor extra, Granito, mármore.
nacional, azulejo de cor
azulejo decorado extra.
extra, azulejo decorado
extra.
Mármore
branco
Azulejo de 1ª, decorado, Azulejo extra, decorado,
nacional, concreto préazulejo extra, em cor.
azulejo de 1ª, em cor.
moldado.
Faixa de azulejo branco,
Faixa de azulejo branco,
de 1,50 m de altura
Peças
de 50 cm de altura, sobre
(exceto no box, em
cimentado.
a pia e o tanque.
azulejo completo).
Barra lisa, ou pintura a
óleo, numa faixa de 1,50
m de altura (exceto box,
em azulejo completo).

cerâmicas,

Barra lisa, ou pintura a
óleo, numa faixa de 0,50
Cimentado áspero.
m de altura, sobre a pia e
o tanque.

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005c apud SINAPI)

Anexo I: Acessórios
Conceito

Banho

Alto

Bacia sanitária com válvula de
descarga, ou caixa de descarga
acoplada, de louça, e bidê, em cor,
bancada em mármore, ou granito,
com cuba, em cor, de embutir,
conjunto luxo com papeleira,
saboneteira e porta toalhas.

Normal

Baixo

Mínimo

Cozinha

Área de serviço

Pia com bancada e
cuba em inox, pia Tanque em inox,
com bancada em tanque de louça, em
granito e cuba em cor.
inox.

Bacia sanitária com válvula de
Tanque de louça
descarga, ou caixa de descarga
branca, de alvenaria
acoplada, de louça, e bidê, em cor,
Pia com bancada e de tijolo furado,
bancada em mármore, com cuba de
cuba em inox.
revestido
com
embutir, ou lavatório com coluna,
azulejo branco, de
conjunto de papeleira, saboneteira
fibra de vidro.
e porta toalhas.
Pia com bancada
em concreto, ou
ardósia, e cuba em
inox,
pia
com
bancada e cuba em
mármore sintético.

Tanque
prémoldado,
em
concreto, em fibra
de vidro, granitina,
ou marmorite.

Bacia sanitária com caixa de
descarga externa plástica, ou caixa Pia com bancada e
de descarga acoplada, plástica, e cuba em marmorite,
lavatório em louça branca, papeleira ou granitina.
e saboneteira.

Tanque
prémoldado,
em
concreto, em fibra
de vidro, granitina,
ou marmorite.

Bacia sanitária com válvula de
descarga, ou caixa de descarga
acoplada, de louça, e lavatório em
louça
branca,
papeleira
e
saboneteira.

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005c apud SINAPI)

Anexo J: Pinturas
Conceito

Alto

Externa

Interna

Texturado acrílico hidro-repelente, Óleo com emassamento, duas demãos
duas demãos de acrílico, com de látex, pva, ou acrílico, com
emassamento.
emassamento.

Normal

Duas demãos
emassamento.

de

acrílico,

sem

Baixo

Duas demãos
emassamento.

de

acrílico,

sem Duas demãos de látex, pva, sem
emassamento.

Mínimo

Duas demãos de caiação.

Látex, pva, com emassamento.

Três demãos de caiação em tetos e
paredes.

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005c apud SINAPI)

Resumo da tipologia de casas isoladas

Anexo K: Casas Populares

Anexo L: Casas Residenciais

Anexo K: Casas Populares
Tipo
CP

Área
total
(m2)

Área útil
(m2)

Padrão

Qtde. de cômodos

CP.1-1Q...30
1 pavimento
geminada

29,69

26,32

Normal
Baixo
Mínimo

Sala,
quarto,
circulação,
cozinha e banheiro.

CP.1-2Q...40
1 pavimento

39,94

35,42

Normal
Baixo
Mínimo

Sala, dois quartos, circulação,
banheiro e cozinha.

CP.1-2Q...46
1 pavimento

46,14

41,91

Normal
Baixo
Mínimo

Varanda, sala, dois quartos,
circulação, banheiro e cozinha.

49,39

Normal
Baixo
Mínimo

1o pav: sala, um quarto e
cozinha.
2o pav: dois quartos, circulação
e banheiro.

CP.2-3Q...56
2 pavimentos
geminada

56,50

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005d apud SINAPI)

Anexo L: Casas Residenciais
Tipo
CR

CR.1-2Q...62
1 pavimento

CR.2-2Q...81
2 pavimentos
edícula
geminada

CR.1-3Q...104
1 pavimento

CR.1-4Q...122
1 pavimento

Área
total
(m2)

61,85

80,71

103,90

122,25

Área útil
(m2)

Padrão

Qtde. de cômodos

52,00

Normal
Baixo
Mínimo

Varanda, sala, dois quartos,
circulação, banheiro, cozinha,
área de serviço, quarto e wc de
empregada.

65,27

Normal
Baixo
Mínimo

1o pav: sala e cozinha.
2o pav: dois quartos, circulação
e banheiro.
Edícula: área de serviço, quarto
e wc de empregada.

89,03

Alto
Normal
Baixo

Varanda, sala, dois quartos,
circulação, banheiro, cozinha,
área de serviço, quarto e wc de
empregada.

105,96

Alto
Normal
Baixo

Varanda, sala, quatro quartos,
circulação,
dois
banheiros,
cozinha, área de serviço, quarto
e wc de empregada.

Fonte: Caixa Econômica Federal (2005d apud SINAPI)

Planilha para vistoria de imóveis como objeto de garantia

Anexo M: Unidades isoladas e concluídas – folha 1/2

Anexo N: Unidades isoladas e concluídas – folha 2/2

