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APRESENTAÇÃO 

 

No Manual de Engenharia do Crédito Imobiliário - MECI estão descritas as regras, exigências, normas e 
detalhamentos quanto às atividades de uso exclusivo de Engenharia do Crédito Imobiliário para Aquisição de 
Imóveis, Financiamento à Produção de Empreendimentos enquadrados nos sistemas SBPE e Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Faixas 2 e 3, e Produção de Empreendimentos enquadrados no Programa 
Minha Casa Minha Vida – FAR (Faixa 1). 

Estes manuais são exclusivos do Crédito Imobiliário para serviços contratados através da modalidade de 
credenciamento. 

 

Os Manuais estão subdivididos da seguinte forma: 

 

MECI AVALIAÇÃO DE IMÓVEL: 

- Pessoa Física. 

 

MECI FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO PESSOA JURÍDICA: 

- Financiamento à Produção Pessoa Jurídica – SBPE; e 

- Financiamento à Produção Pessoa Jurídica – PMCMV Faixas 2 e 3. 

 

MECI PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FAIXA1: 

- Produção de Empreendimentos – PNHU-FAR (PMCMV Faixa 1). 

 

 

As versões serão atualizadas de acordo com a necessidade e frequência estabelecidas pela área técnica 
normatizadora do Banco. 

 

Resumo das alterações desta versão: 

Suprimido uma das condições do item 3.7.11.3 Para aceitação de um imóvel edificado como garantia, sua 
infraestrutura urbana mínima deve conter: 
a) acesso com pavimentação definitiva ao imóvel;.................................................................13 
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1. OBJETIVO 

2.1 Definir diretrizes para avaliação de imóveis e atividades associadas com fins de financiamento 
imobiliário junto ao Banco do Brasil. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS 

- ABNT    – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
- ART   – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
- CAU   – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
- COBAN   – Correspondente Bancário; 
- CND   – Certidão Negativa de Débitos; 
- CONFEA  – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
- CREA   – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
- CUB  – Custo Unitário Básico de Construção 
- INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 
- INSS  – Instituto Nacional de Seguridade Social; 
- NBR   – Norma Brasileira Registrada no INMETRO; 
- OS   – Ordem ou Autorização de Serviço; 
- RGI   – Registro Geral de Imóveis no Cartório de Registro de Imóveis; 
- RT   – Responsável Técnico; 
- RRT   – Registro de Responsabilidade Técnica; 
- SINAPI  – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil; 
- SINDUSCON  – Sindicato das Indústrias da Construção Civil; 

2.2. CONCEITOS 

2.2.1. Auditoria de trabalhos de avaliação:  processo de verificação dos trabalhos terceirizados por 
amostragem, a posteriori, visando o aprimoramento técnico e a qualidade dos serviços 
contratados; 

2.2.2. Auditor:  profissional responsável pela auditoria; 
2.2.3. Avaliação de bens:  análise técnica realizada por profissional habilitado, para identificar o valor 

de um bem, seus custos, frutos e direitos, bem como determinar indicadores da viabilidade de 
sua utilização econômica para determinada finalidade, situação e data; 

2.2.4. Averbação da edificação:  registro da edificação existente ou realizada sobre um terreno, na 
matrícula do terreno no RGI, normalmente com descrição da tipologia da edificação e suas 
áreas. Em se tratando de empreendimentos, a descrição é mais detalhada e poderá abranger 
adicionalmente, para os empreendimentos condominiais, as frações ideais das unidades 
autônomas; 

2.2.5. Características intrínsecas do imóvel:  aspectos inerentes ao próprio imóvel, ao seu terreno, a 
exemplo da área, dimensões, posição, confrontações assim como às benfeitorias nele 
existentes, a exemplo do partido arquitetônico, padrão, conservação, área, divisão interna. 

2.2.6. Características extrínsecas do imóvel:  aspectos não intrínsecos do imóvel ligados ao 
logradouro, bairro, cidade; enfim, à região assim como ao contexto em que se insere em termos, 
por exemplo, de mercado, economia e legislação; 

2.2.7. Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel no RGI: documento emitido pelo Cartório de 
Registro de Imóveis, contendo o histórico do imóvel desde o seu registro inicial, abrangendo, por 
exemplo, averbações de edificações, alterações de edificações, ações reais e reipersecutórias, 
hipotecas, alienações fiduciárias, cadeia dominial e alterações de endereço;  

2.2.8. Correspondente Bancário:  empresa contratada pelo Banco para prestar serviços à 
comunidade em seu nome, com critérios por ele estabelecidos; 
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2.2.9. Dano Físico de Imóvel:  Dano constatado no imóvel decorrente de vícios construtivos, ação 
humana delituosa ou não, omissão humana, por exemplo, em relação à manutenção preventiva 
ou corretiva, agentes da natureza, entre outros; 

2.2.10. Especificação da avaliação:  classificação da avaliação em relação aos graus de 
fundamentação e precisão resultantes; 

2.2.11. Estabilidade e solidez:  integridade estrutural, ausência de risco de colapso; 
2.2.12. Grau de Fundamentação:  é função do aprofundamento do trabalho de avaliação, da 

metodologia empregada e da confiabilidade, qualidade e quantidade dos dados amostrais 
utilizados; 

2.2.13. Grau de Precisão:  é estabelecido quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro 
em uma avaliação; 

2.2.14. Habitabilidade:  pressupõe a existência de condições satisfatórias de conforto, segurança e 
salubridade na edificação; 

2.2.15. Habite-se:  documento expedido pela administração pública local, normalmente prefeitura ou 
órgão competente, que atesta a regularidade das benfeitorias existentes no imóvel e sua 
conformidade com as normas e posturas locais ou conformidade com os projetos aprovados 
segundo as normas e posturas locais vigentes à época da aprovação, liberando o imóvel para 
uso, inclusive não habitacional, se for o caso; 

2.2.16. Imóveis urbanos e bens correlatos urbanos:  no contexto do presente normativo, refere-se ao 
conjunto dos bens para a avaliação dos quais, possuem habilitação os engenheiros civis e 
arquitetos; 

2.2.17. Inovação tecnológica:  material, componente ou sistema construtivo que incorpora diferencial 
tecnológico em relação aos correspondentes pré-existentes no mercado quando de seu 
lançamento; 

2.2.18. Intervalo de valores admissíveis:  faixa de valores admissíveis em torno do valor de avaliação. 
2.2.19. Laudo Completo:  é o que contém, de forma descritiva e fundamentada, os requisitos previstos 

pela ABNT NBR 14.653 e suas partes, com as informações suficientes para o seu entendimento 
e a definição do valor do bem; 

2.2.20. Matrícula no RGI:  é resultante da ação de documentar em um livro ou ficha no Cartório de 
Registro de Imóveis a descrição do imóvel em termos, principalmente, de endereço e metragem, 
seus proprietários e os sucessivos registros e averbações que informam transações, hipotecas, 
ônus e alterações físicas do bem; 

2.2.21. Memorial de Incorporação:  Acervo documental do registro da incorporação em condomínio no 
RGI; 

2.2.22. Monitoramento de trabalhos de avaliação:  o processo de monitoramento, realizado pelos 
profissionais do quadro do Banco, dos trabalhos realizados pelas empresas credenciadas, 
objetivando a conformidade desses trabalhos com a NBR 14.653 da ABNT e suas partes, com 
os dispositivos legais vigentes, com o presente manual e para que não restem restrições 
aparentes ou indícios de restrições à validação de seus resultados. O monitoramento é feito a 
título apenas de controle de qualidade, sem que haja, no entanto, qualquer conotação de 
corresponsabilidade dos profissionais orientadores pela execução dos trabalhos; 

2.2.23. Orientador:  profissional responsável pelo monitoramento, acompanhamento de prazos, etc.; 
2.2.24. Profissionais do quadro:  engenheiros e arquitetos do quadro de empregados do Banco; 
2.2.25. Sistema construtivo convencional:  são os que empregam materiais e técnicas construtivas 

consagradas pelo uso e normatizadas pela ABNT; 
2.2.26. Unidade Isolada:  unidade imobiliária autônoma não predial; 
2.2.27. Valor venal de mercado:  para fins do presente manual é o valor de mercado para 

compra/venda, que corresponde à quantia mais provável pela qual se compra/vende 
voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do 
mercado vigente; 
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2.2.28. Vícios construtivos:  anomalias, defeitos ou danos oriundos de deficiências de projetos, de 
falhas na execução da construção ou da qualidade dos materiais, os quais tornam a edificação 
total ou parcialmente imprópria para o fim a que se destina e/ou depreciam o imóvel; 

2.2.29. Vícios construtivos graves:  são aqueles que afetam o imóvel ou parte dele, prejudicando a 
sua estabilidade solidez e/ou condições de habitabilidade e sejam de recuperação ou correção 
difícil e onerosa. 

3. ORIENTAÇÕES 

3.1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

3.1.1. Todos os trabalhos de avaliação deverão ser elaborados em conformidade com o grupo de 
normas ABNT NBR 14.653. 

3.1.2. A realização das avaliações de bens objeto deste manual constitui atribuição legal exclusiva dos 
profissionais graduados em engenharia civil e/ou arquitetura. 

3.1.3. As avaliações realizadas por empresas credenciadas poderão ser auditadas, revisadas ou 
monitoradas pelos profissionais do quadro interno do Banco. 

3.1.4. Os Laudos de Avaliação são realizados por profissionais do quadro de empregados do Banco, 
por empresas credenciadas ou contratadas e objetivam subsidiar produtos, programas e 
operações do Crédito Imobiliário do Banco do Brasil. 

3.2. DOCUMENTOS PARA AS AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS 

3.2.1. Cabe ao demandante o fornecimento da documentação necessária para a realização da 
avaliação do imóvel. 

3.2.2. A documentação básica para realização das avaliações de imóveis são a Certidão de Inteiro 
Teor da Matrícula dos imóveis no RGI e cópia do carnê de IPTU contendo informações 
cadastrais do imóvel. 

3.2.3. Quando a documentação básica não contiver informações suficientes à realização do trabalho 
de avaliação, é solicitado ao demandante os projetos, memoriais descritivos ou outros 
documentos complementares. 

3.2.4. Na avaliação de unidades residenciais ou comerciais em prédios condominiais, quando 
constatada a existência física de vagas de garagem não autônomas associadas às unidades 
avaliadas, sem que figure explicitamente nas Certidões de Matrícula a existência da vinculação, 
para que possam ser realizadas as avaliações, a vinculação das vagas é comprovada através de 
outros documentos, como Convenção de Condomínio, Memorial de Incorporação, Certidão de 
Inteiro Teor da Matrícula do Terreno contendo a averbação do Memorial de Incorporação. 

3.2.5. A solicitação de documentação complementar ou de esclarecimentos sobre a documentação 
deve ser feita pelas empresas credenciadas através de solicitação formal ao demandante. 

3.2.6. Havendo divergência entre o endereço constante na documentação do imóvel e o verificado pelo 
avaliador por ocasião da vistoria, havendo a convicção do avaliador de tratar-se do imóvel objeto 
da documentação e da demanda, é emitido o laudo e registrada a divergência verificada no 
campo “Observações”, Por outro lado, não havendo a convicção, é concluído e entregue o laudo 
sem definição de valor contendo a respectiva justificativa. 

3.2.7. O imóvel sempre é identificado no laudo pelo seu endereço real verificado. 

3.3. AUDITORIA DOS TRABALHOS REALIZADOS POR CREDENC IADAS 

3.3.1. Os trabalhos realizados por empresas credenciadas são orientados e/ou auditados pelos 
profissionais do quadro do Banco. 

3.3.2. São revisionadas as avaliações realizadas por empresas credenciadas apresentáveis em 
operações para o Crédito Imobiliário. 
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3.3.3. Os orientadores, engenheiros civis e arquitetos, acompanham na íntegra os trabalhos realizados 
pelas empresas credenciadas. 

3.4. METODOLOGIAS AVALIATÓRIAS 

3.4.1. A metodologia avaliatória adotada é função basicamente da natureza do bem avaliando, da 
finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações subsidiárias 
obtidas. 

3.4.2. Como regra, é utilizado para avaliação o método comparativo direto de dados de mercado. 

3.4.2.1. A adoção de outra metodologia deve ser sempre justificada nos laudos de avaliação e somente 
será admitida nos trabalhos realizados por credenciados mediante anuência do Banco. 

3.4.3. Nas avaliações onde a metodologia adotada envolva a determinação do custo de reedição ou 
reprodução de benfeitorias, devem ser prioritariamente utilizadas as informações do SINAPI ou 
CUB. 

3.5. ESPECIFICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

3.5.1. As avaliações são especificadas quanto à fundamentação e precisão. 

3.5.2. A fundamentação é função do aprofundamento do trabalho AVALIATÓRIO, metodologia, 
confiabilidade, qualidade e quantidade de dados subsidiários disponíveis. 

3.5.3. Todos os trabalhos de avaliação de imóveis urbanos são elaborados com o objetivo de atingir o 
Grau de Fundamentação II, admitido, no entanto, o Grau I. 

3.5.4. Nas situações em que o credenciado constate a impossibilidade de se viabilizar pelo menos o 
Grau I de fundamentação, por motivos alheios à sua vontade, será necessário consulta formal à 
engenharia do Banco solicitando autorização para finalização do trabalho. Nesse caso o trabalho 
não é classificado quanto à fundamentação é lhe atribuído o título de LAUDO DE AVALIAÇÃO 
SEM GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO. 

3.5.5. A precisão é estabelecida quando é possível medir o grau de certeza e o nível de erro numa 
avaliação e depende da natureza do bem, do objetivo da avaliação, da conjuntura de mercado, 
da abrangência alcançada na coleta de dados (quantidade, qualidade e natureza), da 
metodologia e dos instrumentos utilizados. 

3.6. VALIDADE DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO 

3.6.1. O Laudo de Avaliação tem validade para a data de referência nele constante. 

3.6.1.1. Para os pedidos de correções e revisão de valores, a data de referência (data do laudo) e a data 
de vistoria ao imóvel devem permanecer as mesmas do laudo original, salvo nos casos de 
execução de novo laudo de avaliação. 

3.6.2. A validade do laudo de avaliação no Banco do Brasil é de 1 (um)  ano, contados a partir da sua 
data de referência. 

3.7. LAUDOS DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS  

3.7.1. INFORMAÇÕES GERAIS 

3.7.1.1. O Laudo de Avaliação deve conter, de forma sucinta, os requisitos mínimos previstos pela ABNT 
NBR 14.653-1 e 14.563-2, com informações suficientes para o seu entendimento. 

3.7.1.2. Para avaliações de imóveis urbanos de tipologias mais frequentes como casa, apartamento, 
terreno e unidade comercial (loja, escritório) devem ser utilizados um dos modelos de laudo 
fornecidos pelo Banco. 

3.7.1.3. Quando for utilizado tratamento de dados de mercado por regressão linear, devem constar no 
Laudo a equação estimativa e os atributos do imóvel avaliando para a simulação do valor. 
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3.7.1.4. O Laudo é gerado em uma via e contém, como anexos mínimos, relatório fotográfico (com pelo 
menos quatro fotografias internas e externas referentes ao imóvel avaliando) e o memorial de 
cálculo. 

3.7.1.4.1. As quatro fotografias devem contemplar pelo menos o logradouro, fachada principal e aspectos 
internos do imóvel, e devem possuir definição suficiente para sua perfeita visualização. 

3.7.1.5. Não havendo concordância, seja por parte do cliente ou da Unidade Demandante, com o 
conteúdo do laudo, com ênfase para o resultado da avaliação, pode ser solicitada a revisão da 
avaliação nos moldes previstos no item 4.1.  

3.7.1.5.1. Esta regra não se aplica às situações em que é requerido Relatório Complementar ou reedição 
do Laudo de Avaliação para alteração de aspectos formais. 

3.7.1.6. Deve ser informado e justificado no campo “Observações” sempre que ocorrer o enquadramento 
do estado de conservação do imóvel como ruim. 

3.7.1.7. Devem ser descritas todas as benfeitorias acessórias relevantes, tais como muros divisórios e 
de fechamento, com as características dos materiais de que são constituídos. 

3.7.1.8. Para que o imóvel objeto possa ser avaliado devem existir condições e subsídios que permitam 
ao avaliador localizá-lo/identificá-lo e suficientemente caracterizá-lo. 

3.7.1.9. Imóveis inacabados ou em reforma devem ser avaliados considerando-se o estado em que se 
encontram. 

3.7.1.10. A título de controle de qualidade dos trabalhos terceirizados, serão realizadas auditorias em 
quantitativos definidas pelo Banco. 

3.7.1.11. As avaliações devem contemplar, sempre que possível, a influência dos estados de 
regularização cadastral dos imóveis no RGI, em seu valor de mercado. 

3.7.1.12. Os trabalhos devem observar e considerar as características e tendências principais do 
segmento de mercado em que se insere o imóvel avaliando, como o grau de concorrência, a 
estrutura, a conduta e o desempenho, e consignar informações no laudo. 

3.7.1.13. Devem ser analisados, também, os aspectos relativos à viabilidade de comercialização e de 
liquidez do imóvel, fazendo constar no laudo possíveis facilitadores e/ou dificultadores para sua 
comercialização, quando houver. 

3.7.1.14. Não podem ser fornecidas cópias dos laudos de avaliação a clientes ou agentes externos ao 
Banco, exceto por determinação judicial. 

3.7.2. VISTORIA 

3.7.2.1. É obrigatória a vistoria ao imóvel avaliando, externa e internamente, pelo avaliador. 

3.7.2.2. Deve ser preenchida no laudo a data da realização da vistoria ao imóvel avaliando. 

3.7.2.3. A vistoria objetiva, além da caracterização do imóvel avaliando, obter informações relevantes 
relativas à região onde está inserido o imóvel, suas condições de infraestrutura urbana, serviços 
públicos e equipamentos comunitários, usos predominantes, vocação, topografia, solo, acessos, 
polos valorizantes e/ou desvalorizantes. 

3.7.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERICIAIS 

3.7.3.1. ESTABILIDADE E SOLIDEZ 

3.7.3.1.1. A existência de estabilidade e solidez está atrelada à integridade estrutural dos imóveis, assim 
como a falta de estabilidade e solidez decorre da existência de comprometimento de elementos 
tais como fundações, estruturas, alvenarias estruturais e muros de arrimo, que venham ensejar 
riscos de desabamento das edificações. 
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3.7.3.2. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO APARENTES 

3.7.3.2.1. Uma vez identificada a existência de vícios construtivos graves, estes devem ser descritos no 
tópico “Informações Complementares” do Laudo de Avaliação Simplificado e contemplados em 
termos de relatório fotográfico. 

3.7.3.2.2. Vícios construtivos considerados graves motivam a não aceitação do imóvel como garantia. 

3.7.3.3. HABITABILIDADE 

3.7.3.3.1. Habitabilidade pressupõe a existência de condições de conforto, salubridade, segurança, de 
imediata ocupação e utilização do imóvel para o fim a que se destina, seja residencial, comercial 
ou outros. 

3.7.3.3.2. Para que seja considerada habitável, uma unidade isolada inacabada ou em reforma, deve 
possuir pelo menos uma parte do seu módulo principal com condições de habitabilidade. 

3.7.3.3.3. Não havendo outras restrições, a falta de habitabilidade não enseja necessariamente a não 
aceitação do imóvel como garantia. 

3.7.3.4. IMÓVEIS COM PASSIVO AMBIENTAL NAS AVALIAÇÕ ES  

3.7.3.4.1. Constatada a existência de passivo ambiental, por exemplo, em função de contaminação, 
construções em área de preservação permanente, etc., o avaliador manifesta-se contrariamente 
à aceitação do imóvel como garantia e emite o laudo de avaliação sem definição de valor, com a 
devida justificativa no campo “Observações”. 

3.7.3.4.2. Havendo suspeita da existência de passivo ambiental, para efeito de avaliação, o imóvel é 
hipoteticamente considerado como se desprovido estivesse de passivo ambiental e o avaliador 
manifesta-se contrariamente à aceitação do imóvel em garantia, com a correspondente 
justificativa no campo “Observações”. 

3.7.3.4.2.1. Uma vez comprovada pela parte interessada a inexistência de passivo ambiental o imóvel pode 
ser aceito como garantia e, se necessário, revisto o laudo de avaliação com eliminação da 
restrição. 

3.7.4. VAGAS DE GARAGEM CONDOMINIAIS 

3.7.4.1. VAGAS DE GARAGEM AUTÔNOMAS AVALIADAS CONJU NTAMENTE COM OUTRAS 
UNIDADES CONDOMINIAIS TAIS COMO APARTAMENTOS OU ESC RITÓRIOS 

3.7.4.1.1. São fornecidas Certidões de Matrícula para as vagas de garagem autônomas a serem 
abrangidas, conjuntamente, nas avaliações de outras unidades condominiais como 
apartamentos, escritórios e eventualmente lojas. 

3.7.4.1.2. Os números identificadores das vagas compõem a identificação do objeto da avaliação, 
juntamente com o número da unidade avaliada principal, em Laudo de Avaliação único, como 
por exemplo, apartamento 403 e vaga de garagem 15. 

3.7.4.1.3. Nas operações de aquisição de unidades residenciais condominiais, normalmente apartamentos 
em condomínios, onde as vagas de garagem sejam autônomas e todos os proprietários de 
apartamentos assemelhados possuam vaga(s) de garagem em determinadas proporções, o 
avaliador deverá solicitar ao demandante a inclusão de vaga(s) de garagem na operação com o 
fornecimento de documentação complementar, para que o imóvel possa ser avaliado. 

3.7.4.2. VAGAS DE GARAGEM NÃO AUTÔNOMAS AVALIADAS C ONJUNTAMENTE COM OUTRAS 
UNIDADES CONDOMINIAIS TAIS COMO APARTAMENTOS OU ESC RITÓRIOS 

3.7.4.2.1. As vagas de garagem não autônomas vinculadas são abrangidas nas avaliações de unidades 
condominiais como apartamentos, escritórios e eventualmente lojas, desde que apareçam 
registradas documentalmente de forma explícita, seja nas Certidões de Matrícula ou em outros 
documentos como Convenção de Condomínio ou Memorial de Incorporação. 
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3.7.4.2.2. Quando identificada por ocasião da vistoria a existência de vagas de garagem vinculadas ao 
apartamento ou escritório, e as mesmas vagas não aparecerem indicadas explicitamente na 
Certidão de Matrícula, solicita-se à unidade demandante, documentação complementar 
comprobatória para que o imóvel possa ser avaliado. 

3.7.4.2.3. Não são consideradas nas avaliações as vagas de garagem informais que não estejam 
formalmente documentadas, ainda que identificadas fisicamente como associadas à unidade 
condominial avaliada. 

3.7.5. EXISTÊNCIA DE ÁREAS DE CONSTRUÇÃO NÃO AVERBA DAS 

3.7.5.1. Em se tratando de edificação com área parcialmente ou totalmente não averbada, para efeito de 
avaliação, consideram-se, em principio, as áreas efetivamente existentes, isto é, terreno e 
construção total (áreas averbadas e não averbadas), e o imóvel é passível de ser aceito como 
garantia, observada condição restritiva abaixo descrita: 

3.7.5.2. Não pode o imóvel ser aceito como garantia se possuir área construída não averbada que, pelas 
suas especificidades, sujeite o imóvel a uma provável intervenção ou embargo pela 
administração condominial e/ou pelo poder público. 

3.7.5.2.1. Em caráter de excepcionalidade, poderá ser aceito como garantia imóvel com parte da 
edificação não passível de averbação desde que eventual demolição ou sinistro da parte não 
averbada em situação restritiva, não interfira ou ocasione outras restrições graves ao imóvel 
como um todo, particularmente, à sua parte ou módulo principal. 

3.7.5.2.2. Observados estes requisitos, o laudo abrange em sua descrição de áreas, também a área não 
averbada em situação restritiva, porém, esta área não deve ser considerada para determinação 
do valor de avaliação, sendo registrado tal fato no laudo. 

3.7.5.3. Se a matrícula do imóvel contiver a averbação da existência de construção, porém, sem a 
caracterização do imóvel, inclusive no que diz respeito à área construída averbada, o imóvel é 
descrito e avaliado como se toda a área construída estivesse averbada, observada a condição 
restritiva do item 3.7.5.2 

3.7.6. UNIDADES ISOLADAS DE USO MISTO RESIDENCIAL E  NÃO RESIDENCIAL 

3.7.6.1. As avaliações de unidades isoladas de uso misto, ou seja, aquelas nas quais coexistem partes 
de uso residencial e partes de uso não residencial, devem, em princípio, contemplar as áreas 
efetivamente existentes, isto é, terreno e construção total (parcela residencial e não residencial). 

3.7.6.2. A existência de parcela de uso não residencial em operações habitacionais de aquisição não é 
motivo, por si só, para que o imóvel não possa ser aceito como garantia. 

3.7.6.3. No laudo deve constar no campo “observações” a descrição, separadamente, das parcelas 
residencial e não residencial, inclusive em termos de área. 

3.7.6.3.1. O atendimento do pleito fica condicionado à possibilidade de identificação e suficiente 
caracterização da parcela de uso residencial. 

3.7.7. UNIDADES ISOLADAS COM CARACTERÍSTICAS CONDOM INIAIS 

3.7.7.1. Havendo, em um mesmo terreno, multiplicidade de unidades habitacionais, sem que tenha 
havido a instituição de condomínio, deve ser apontada claramente a situação e descritas 
detalhadamente as unidades no Laudo. A avaliação deve abranger o imóvel por completo. 

3.7.7.2. Não havendo restrições graves ou outros impedimentos, o imóvel, como um todo, pode ser 
aceito como garantia. 

3.7.7.2.1. As unidades habitacionais edificadas sobre o terreno, por não constituírem unidades autônomas, 
não podem ser aceitas como garantia individualmente (conforme item 3.7.11.6). 
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3.7.8. SISTEMA CONSTRUTIVO INOVADOR OU NÃO CONVENCI ONAL 

3.7.8.1. Nos trabalhos em que, eventualmente, for identificado que a edificação do imóvel avaliando se 
deu utilizando sistema construtivo inovador, o fato deve ser registrado no item “Observações” do 
laudo de avaliação, se possível com a indicação do sistema utilizado. 

3.7.8.2. Para que o imóvel edificado através de sistema construtivo não convencional ou inovador possa 
ser aceito como garantia, é necessário que o sistema construtivo detenha Documento de 
Avaliação Técnica (DATec) com chancela do Sistema Nacional de Avaliação Técnica para 
Sistemas Inovadores-SINAT, no âmbito do PBQP-H, vinculado ao Ministério das Cidades. 

3.7.9. AVALIAÇÕES NAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE ANUÊN CIA PARA REFORMAS E 
AMPLIAÇÕES EM IMÓVEIS HIPOTECADOS OU ALIENADOS FIDU CIARIAMENTE EM 
FAVOR DO Banco 

3.7.9.1. Nas análises dos pedidos de anuência feitos por mutuários junto ao Banco, para que possam 
efetuar reformas em imóveis hipotecados ou alienados fiduciariamente, são providenciadas as 
seguintes avaliações:  
a) Avaliação do imóvel considerado hipoteticamente reformado de acordo com o projeto 

arquitetônico e memorial descritivo apresentado; 
b) Acessoriamente deve ser avaliado o imóvel na pior condição de valor que venha a assumir 

durante a reforma, eventualmente com demolição ou comprometimento de parte ou de toda 
a edificação e outras benfeitorias; 

3.7.9.2. No mesmo laudo de avaliação do imóvel considerado reformado, deve ser apresentada no 
campo “Observações”, de forma resumida, a caracterização e estimativa do valor do imóvel na 
sua pior condição prevista. 

3.7.9.3. O laudo de avaliação faz parte integrante da análise que pode abranger outros aspectos 
técnicos e pode ser materializada, eventualmente, em forma de laudo de análise ou parecer 
técnico, a ser encaminhado ao Banco. 

3.7.9.4. As referidas avaliações são monitoradas pela engenharia do Banco. 

3.7.10. IMÓVEL A SER CONSIDERADO, PARA FINS DE AVAL IAÇÃO, COM CARACTERÍSTICAS 
INTRÍNSECAS HIPOTÉTICAS NÃO CORRESPONDENTES À SUA R EALIDADE 

3.7.10.1. Para avaliação do imóvel considerado com características intrínsecas não correspondentes à 
sua realidade, a engenharia do Banco solicitará, formalmente, a atividade AVR-102, através de 
Ordem de Serviço. 

3.7.10.2. Independentemente da situação paradigma hipotética que venha a ser indicada, o imóvel 
avaliando deve ser normalmente caracterizado em seus aspectos extrínsecos, no que se refere 
às suas características reais atuais, ligadas à cidade, região, logradouro e mercado em que se 
insere. 

3.7.10.3. No laudo de avaliação deve ser caracterizado o imóvel intrinsecamente, como é considerado 
para efeito de avaliação, registrando-se no campo “Observações” que se trata de avaliação com 
base em situação paradigma, identificando-a, e informando quais foram os subsídios utilizados 
para caracterização do objeto. 

3.7.10.4. O recurso em questão destina-se a atender exclusivamente determinações legais ou exigências 
programáticas, processuais, de interesse exclusivo do Banco, e nunca a interesses de clientes 
ou mutuários. 

3.7.10.5. A vistoria interna deve sempre ser realizada, pois é considerada imprescindível para a 
caracterização do imóvel e verificação de suas condições. 

3.7.10.6. Os registros fotográficos, inclusive do imóvel tal como se encontra, compõem os laudos de 
avaliação, independentemente, da situação paradigma hipotética que venha a ser adotada. 

3.7.10.7. Independentemente da situação paradigma apontada no campo “Observações”, devem ser 
resumidamente descritas as características intrínsecas reais do imóvel que tenham sido 
verificadas, inclusive, quanto à existência de qualquer restrição grave que venha a ser verificada, 
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tais como, vícios construtivos graves, falta de estabilidade e solidez ou falta de condições de 
habitabilidade. 

3.7.10.8. O que motiva a análise quanto à aceitação como garantia é o imóvel objeto na situação 
paradigma e não o imóvel na situação real, ainda que possua restrições reais graves, as quais 
são descritas no laudo para subsidiar decisão dos operadores dos Produtos e Programas. 

3.7.11. ACEITABILIDADE DO IMÓVEL COMO GARANTIA 

3.7.11.1. A manifestação técnica quanto à aceitabilidade do imóvel como garantia não tem a finalidade de 
subsidiar o enquadramento ou aprovação do imóvel em um determinado programa ou operação, 
mas sim informar se sob os seus aspectos de engenharia, arquitetura e mercado, o imóvel 
apresenta condições para constituir garantia real. 

3.7.11.2. O avaliador, para a sua manifestação, deve basear-se não somente nas características 
intrínsecas do imóvel, mas também nos aspectos extrínsecos tais como legislação, posturas, 
fiscalização, mercado, etc. 

3.7.11.3. Para aceitação de um imóvel edificado como garantia, sua infraestrutura urbana mínima deve 
conter: 
a) solução para abastecimento de água;  
b) solução para esgotamento sanitário e pluvial;  
c) redes de energia elétrica; 
d) iluminação pública. 

3.7.11.4. Não são aceitos como garantia os imóveis possuidores de situação restritiva grave quanto: 
a) à comercialização; 
b) ao comprometimento de suas condições físicas; 
c) à falta de estabilidade e solidez; 
d) ao risco de desabamento total ou parcial; 
e) à existência de vícios de construção graves; 
f) a risco de deslizamento, desmoronamento, inundações repetitivas, enchentes ou 

alagamentos; 
g) à perspectiva de desapropriação; 
h) a outras restrições possíveis. 

3.7.11.5. Em se tratando de unidade isolada contendo mais de um módulo de edificação em que houver 
situação restritiva grave apenas nos módulos de edificação secundários ou acessórios, sem que 
exista risco de afetação ou comprometimento do módulo de edificação principal, são também 
descritos no laudo os módulos com restrições, porém, desconsiderados para efeito de avaliação, 
sendo o imóvel como um todo aceito como garantia. 

3.7.11.6. Constitui condição restritiva à comercialização e não serão aceitas como garantia: 
a) unidades habitacionais edificadas em terreno não desmembrado que não constituam 

unidades autônomas; 
b) fração de terreno inserida em terreno não desmembrado; 
c) unidades habitacionais inseridas em terreno encravado sem servidão de passagem. 

3.7.11.7. Não podem constar nos laudos condicionantes para que o imóvel seja aceito como garantia, 
devendo o avaliador manifestar-se conclusivamente sobre a questão. 

3.7.11.8. Independentemente de manifestação contrária à aceitação do imóvel como garantia, o imóvel 
deve ser avaliado. 

3.7.11.9. Imóvel inacabado ou em reforma pode ser considerado como boa garantia desde que o 
avaliador tenha convencimento, mediante inspeção visual, de que as condições minimamente 
adequadas de uso e habitabilidade, estabilidade e solidez estejam mantidas. 
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3.7.11.9.1. Em se tratando de imóvel novo que esteja sendo entregue sem acabamento interno no todo ou 
em parte e em se tratando de imóvel em reforma interna, estando por ocasião da vistoria total ou 
parcialmente sem seus acabamentos internos, mesmo não havendo condições de habitabilidade 
e inexistindo outras restrições à aceitação do imóvel como garantia, deve ser apontada 
normalmente a falta de condições de habitabilidade, porém atestada a possibilidade de 
aceitação do imóvel como garantia. 

3.7.11.10. Tendo sido constatadas divergências entre as reais características do terreno e a descrição de 
terreno constante na matrícula do RGI, o imóvel deve ser avaliado considerando-se as 
características reais do terreno, porém, deve ser apontada a impossibilidade de aceitação do 
imóvel como garantia. 

3.7.11.10.1. O imóvel somente poderá vir a ser aceito como garantia se compatibilizadas a descrição do 
terreno na matrícula do RGI e as suas reais características. 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1. PEDIDOS DE REVISÃO DAS AVALIAÇÕES CONTRATADAS 

4.1.1. Os pedidos de revisão das avaliações contratadas podem ser admitidos, desde que o objetivo 
não seja atender a interesses das partes envolvidas, mas tão somente de corrigir distorções de 
qualquer natureza, porventura existentes nos trabalhos por falha de seus autores, podendo, 
especificamente, em termos de resultado da avaliação, incorrer em redução, manutenção ou 
aumento de valor. 

4.1.2. O cliente interessado solicita formalmente sua revisão ao Banco, com apresentação de 
argumentação fundamentada, contendo os subsídios que o levaram à sua convicção de valor e 
que sejam passíveis de confirmação. 

4.1.2.1. Não serão admitidos como argumentos opiniões pessoais de valor ou opiniões de valor por 
imobiliárias ou corretores de imóveis. 

4.1.2.2. Em relação a subsídios comparativos, devem ser fornecidas as respectivas fontes para que 
possam ser eventualmente confirmados pelo Banco. 

4.1.3. A solicitação do interessado deve ser encaminhada formalmente pela unidade demandante à 
empresa credenciada fornecedora do trabalho, para que seja revista em primeira instância pelo 
profissional responsável pelo trabalho. 

4.1.4. A unidade demandante também pode pedir a revisão de avaliação por iniciativa própria seguindo 
os mesmos princípios. 

4.1.5. A empresa credenciada fornecedora da avaliação dispõe de prazo de 03 (três) dias úteis para 
análise do requerimento e manifestação formal conclusiva. 

4.1.6. Havendo concordância com a argumentação apresentada, a empresa credenciada deve 
providenciar a retificação e substituição do laudo junto ao demandante. 

4.1.6.1. Caso a cópia do laudo já tenha sido entregue/enviada, também deve ser substituída. 

4.2. COMPLEMENTAÇÕES E/OU ATUALIZAÇÕES DE TRABALHOS  QUE NÃO ENVOLVAM 
ALTERAÇÕES NOS VALORES DE AVALIAÇÃO 

4.2.1. A demanda de complementação ou atualização é direcionada à mesma empresa credenciada ou 
profissional do Banco autor do trabalho inicial para que apenas reeditem o laudo com as 
alterações requeridas sem alterações no valor de avaliação. 

4.2.2. Esta situação pode ocorrer em função, por exemplo, de eliminação por parte dos interessados 
de restrições apontadas no laudo de avaliação, de correções no endereço com visita ao imóvel, 
etc. 
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4.2.3. A alteração de laudo que requisite nova vistoria ao imóvel deve ser demandada através da 
atividade RCV-501. 

4.2.4. Complementações e atualizações que impliquem em alteração nos valores de avaliação devem 
ensejar demanda de novas avaliações, também direcionadas às mesmas empresas 
credenciadas ou profissionais do Banco autores dos trabalhos iniciais. 

4.2.5. Não podem ser enquadradas como complementação e/ou atualização as alterações de valor 
motivadas por pedidos de revisão objeto do item 4.1. 

4.3. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART E R EGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 

4.3.1. Para todos os trabalhos de avaliação que tenham sido realizados pelos profissionais do quadro 
do Banco ou por empresas credenciadas, devem ser providenciadas as ARTs junto aos CREA 
ou os RRTs junto aos CAU, respeitados os prazos regulamentares estabelecidos pelos 
respectivos conselhos, seja individualmente ou conjuntamente (através de ART múltipla ou RRT 
múltiplo). 

4.3.2. Deve ser fornecida uma cópia da guia de ART ou RRT sempre que houver solicitação por parte 
do demandante ou esteja previsto contratualmente. 

 


