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ALERTA 

O Manual de Apoio ao Correspondente – Normas do Produto deve ser utilizado em 
conjunto com a Relação de Documentos e Manual de Operacionalização do Portal 
de Crédito (disponíveis no Portal de Crédito e enviados por OCE’s pela Dirac), bem 
como o simulador do financiamento, disponíveis no site do BB 
(www.bb.com.br/imoveis). 
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1) CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PRODUTOS BB 
 

 As operações são garantidas pela alienação fiduciária do imóvel objeto do empréstimo 
ou financiamento, nos termos da Lei 9514/97. 

 Os sistemas de amortização utilizados pelo BB Crédito Imobiliário são: 

o sistema de amortização constante – SAC > nesse sistema de prestação variável, 
as parcelas de amortização de capital apresentam valor constante. O somatório de 
juros e capital é variável. O saldo devedor será atualizado mensalmente, na data 
de vencimento da prestação, pelo mesmo índice de reajuste da poupança, 
atualmente a TR. 

o sistema de prestações fixas – Price > nesse sistema, as parcelas mensais de juros 
e capital são calculadas com base na tabela Price, e o somatório de juros e capital 
apresenta valor constante. Somente é possível incluir solicitações de análise de 
crédito com sistema Price na modalidade pós fixada. 

 As operações são cobertas por seguro habitacional desde o momento da formalização 
da operação, cabendo a partir desta data o pagamento pelo cliente dos prêmios de 
seguros: MIP e DFI: 

o morte ou invalidez permanente (MIP): quita o saldo devedor do contrato quando 
da ocorrência de morte ou de invalidez permanente, sendo calculado com base 
no valor do financiamento. 

o danos físicos ao imóvel (DFI): garante a indenização por prejuízos em 
consequência de incêndio, alagamentos, destelhamentos e desmoronamento 
total e parcial. É calculado tomando-se por base o valor de avaliação do imóvel 
(valor de mercado). 

 Os seguros são devidos a partir do mês do despacho e cobrados a partir da 
formalização da operação. A cobrança é feita contemplando todo o mês e não por dia. 

 A carência para pagamento da 1ª parcela de amortização do capital financiado varia 
de acordo com a linha de crédito e forma de aquisição dos imóveis. 

o Para imóveis adquiridos na planta (desligamentos/repasses de 
empreendimento BB), o prazo de carência é igual ao prazo da obra, podendo 
se estender após a concessão do habite-se do empreendimento, caso o 
financiamento seja contratado nas linhas SBPE; 

o Para imóveis adquiridos prontos, só é permitida a solicitação de carência pelo 
proponente, se o financiamento for contratado nas linhas SBPE. 

 

2) LINHAS DE CRÉDITO COMERCIALIZADAS PELO BB 
 

2.1) LINHAS SBPE PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 

a. CONCEITO 

Financiamento imobiliário destinado à pessoa física para aquisição de imóvel nos âmbitos 
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) - Lei 4.380/1964, inclusive carteira hipotecária 
(CH), e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) - Lei 9514/1997. 
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b. PÚBLICO-ALVO 

Clientes pessoas físicas, correntistas e não correntistas, com limite de crédito aprovado e 
renda mensal superior a R$ 4 mil. 

C. Sistema Financeiro de Habitação - SFH 

Para imóvel residencial urbano, novo ou usado, com valor máximo de avaliação de R$ 
1.500 mil (um milhão e quinhentos mil reais). 

 Valor máximo de financiamento de R$ 1.200 mil, ou seja, correspondente a até 80% 
do valor de compra e venda ou de avaliação do imóvel, o que for menor; 

 Valor mínimo de financiamento de R$ 80 mil; 

 Despesas financiáveis no SFH 

Outros itens financiáveis SFH Valor máximo 

ITBI 4% do valor de compra e venda 
Registro cartorário 1% do valor de compra e venda 

O somatório das despesas acima mencionadas, acrescido do valor de financiamento, não 
pode ultrapassar o percentual máximo de financiamento (observando sempre o percentual 
de financiamento e condições especiais/ convênios). Esse montante referente às 
despesas e ao valor de financiamento não pode ser superior ao aprovado na solicitação 
de análise de crédito. 

D. CARTEIRA HIPOTECÁRIA – CH 

Para imóveis residenciais, mistos ou comerciais, novos ou usados, com valor máximo de 
R$ 10 milhões. O valor do financiamento deve ser de no mínimo R$ 20 mil e o máximo de 
R$ 5 milhões. 

Por determinação estratégica do Banco do Brasil, somente é permitido o financiamento 
de imóveis comerciais para os seguintes públicos e mediante análise do pedido pelo BB, 
caso a caso, no momento de gravação da SAC:  
 Profissionais liberais,  
 Servidores públicos da União, estados e municípios e de autarquias,  
 Funcionários do BB,  
 Empresários e sócio dirigentes e  
 Empregados de empresa privada desde que já sejam clientes do BB (classificados 

como investidores, grande ou mega produtores-rurais) 

Para imóveis comerciais também há restrição quanto ao tipo de atividade realizada no 
imóvel. Não são aceitos:  
 imóveis com atividades de estoque de mercadorias de qualquer gênero (ex.: 

depósitos/galpões/ posto de gasolina);  
 imóveis de qualquer atividade referente a móveis, madeiras, colchões, inflamáveis, 

combustíveis, explosivos e tintas;   
 confecção de tecidos e roupas; garagens; qualquer tipo de planta industrial ainda 

que de pequeno porte;  
 edificações prediais com mais de três ramos de atividade comercial, como por 

exemplo um prédio com mais de três lojas onde o cliente queira financiar todo o 
prédio.  

Obs: Demais casos poderão analisados pontualmente pela seguradora.  
 Despesas financiáveis na CH 

Outros itens financiáveis CH Valor máximo 
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ITBI 4% do valor de compra e venda 
Registro cartorário 1% do valor de compra e venda 

Tarifa de avaliação da garantia 
De acordo com a tabela de tarifas 
vigente 

Emissão de certidões até R$1.000,00 

O somatório das despesas acima mencionadas, acrescido do valor de financiamento, não 
pode ultrapassar o percentual máximo de financiamento da linha de crédito nem 
ultrapassar o valor aprovado na solicitação de análise de crédito. 

E. PRAZOS E PERCENTUAIS DO FINANCIAMENTO 
 Linha SFH: mínimo de 60 meses e máximo de 420 meses; 
 Linha CH: mínimo de 18 meses e máximo de 420 meses; 

O BB admite para o financiamento imobiliário nas linhas do SBPE o prazo máximo de 
420 meses, esse prazo pode variar conforme o relacionamento do cliente com o BB e de 
acordo com a idade do proponente em relação ao prazo escolhido, conforme segue: 
 Para funcionário do BB - prazo máximo de 420 meses; 
 Para clientes BB com renda bruta igual ou acima de R$ 10.000,00: 

o prazo máximo de 360 meses, financiando até 80% do valor do imóvel; 
o prazo máximo de 420 meses, financiando até 60% do valor do imóvel; 

 Para os demais clientes – prazo máximo de 360 meses; 

O percentual máximo de financiamento será obtido com base no menor dos dois valores: 
valor de avaliação ou valor de compra e venda do imóvel.  

F. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO 

Para as linhas SBPE são admitidos os sistemas SAC e Price. 

G. TAXAS DE JUROS 

Devem ser verificadas nas OCE’s, nos simuladores disponibilizados ou helpcard do 
Correspondente (verificar a divulgação no Portal de Crédito). 

H. TARIFAS 

 

I. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS 

Observe as orientações no item especifico deste manual. 

J. DIFERENCIAIS DO PRODUTO 

As linhas SBPE possuem alguns diferenciais a serem destacados aos clientes: 
o Carência > o cliente pode optar por uma carência de até 6 (seis) meses para 

o pagamento da 1ª parcela e deve informar essa intenção na proposta de 
financiamento. Durante o período da carência, o cliente pagará somente os 
valores referentes aos juros, seguros e tarifa de administração do contrato, 
ou seja, a parcela de capital não será cobrada nesse período;  

Obs: nos processos de financiamento de imóvel na planta, a carência começa a contar 
apenas após a conclusão do imóvel. 
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o Mês sem pagar (mês-pula) > o cliente pode escolher um mês do ano para 
não pagar os valores correspondentes ao capital financiado e aos juros, ou 
seja, nesse mês escolhido serão debitados os valores dos seguros (MIP e 
DFI) e da tarifa de administração/manutenção do contrato, somente. O 
primeiro “mês sem pagar” somente ocorrerá após a amortização da 12ª 
parcela de capital, ou seja, se o cliente contratou uma operação em 
dezembro de 2014 e escolheu o mês de janeiro para pular o pagamento, 
somente a partir de janeiro de 2016 ele passará a fazer jus ao benefício de 
não pagar os valores referentes a amortização do capital e encargos. O 
cliente precisa informar o “mês sem pagar” na proposta de financiamento. 

 

2.2 LINHAS FGTS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
PRÓ-COTISTA FGTS 

A. CONCEITO 

Linha destinada à concessão de financiamento individual para aquisição de moradia 
própria para imóveis novos ou usados situados na área urbana, exclusivamente a 
trabalhador titular de conta vinculada do FGTS, observadas as condições do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH) e de utilização dos recursos do FGTS. 

B. PÚBLICO-ALVO 

Pessoas físicas, titulares de conta vinculada do FGTS que contem com no mínimo 3 (três) 
anos de trabalho sob o regime do FGTS, somados os períodos trabalhados, dividido por 
365 dias, na mesma empresa ou empresas diferentes, consecutivos ou não. Ao menos 
um dos proponentes deve apresentar contrato de trabalho ativo ou saldo em conta 
vinculada do FGTS, na data de concessão do financiamento, correspondente a no mínimo 
10% do valor da avaliação do imóvel. Considera-se contrato de trabalho o contrato que 
está gerando contribuição ao FGTS. Ao menos um dos proponentes do financiamento 
deve possuir renda mínima de R$ 4mil mensais.  

C. LIMITES DE ENQUADRAMENTO 

 Valor máximo de avaliação do imóvel de R$ 1.500 mil; 

 Valor máximo de financiamento de R$ 1.200 mil, ou seja, correspondente a até 80% 
do valor de compra e venda ou de avaliação do imóvel, o que for menor; 

 Valor mínimo de financiamento de R$ 100 mil; 

D. SUBSÍDIO 

Não existe subsídio no pró-cotista. 

E. PRAZOS E PERCENTUAIS DE FINANCIAMENTO 

O prazo de financiamento varia de 18 a 360 meses. É importante observar que o somatório 
da idade do proponente e do prazo da operação desejado pelo cliente não pode 
ultrapassar 80 anos, 05 meses e 29 dias, na data da contratação do seguro. Sendo assim, 
um cliente que desejar contratar uma operação pelo prazo de 20 anos, deverá ter, no 
máximo, 60 anos, 05 meses e 29 dias. O percentual máximo admitido nesta linha é 80% 
do menor valor dentre os de avaliação e negociação do imóvel. Na linha pró-cotista não é 
admitido financiamento de despesas. 
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F. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO 

Os sistemas de amortização permitidos para a linha Pró-cotista são SAC e Price. 

G. TAXAS DE JUROS 

Para funcionários BB, a taxa de juros efetiva é de 8,8% ao ano. Para os demais clientes, 
9% ao ano.  

H. TARIFAS  

 

I. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS 

Observe as orientações no item especifico neste manual. 
 

AQUISIÇÃO PF FGTS 

A. CONCEITO 

A linha Aquisição PF FGTS é destinada a financiamento de imóveis usados, para fim 
residencial, com habite-se ou documento equivalente, expedido por órgão público 
municipal competente. 

B. PÚBLICO-ALVO 
Clientes pessoas físicas (exceto produtor rural), correntistas e não correntistas, com limite 
de crédito aprovado e com renda bruta familiar mensal de até R$ 7.000,00. A aquisição 
de imóvel por meio da linha Aquisição PF FGTS deve se destinar à moradia de todos os 
proponentes da operação. 
C. SUBSÍDIO E FATOR SOCIAL 

Observe as orientações no item especifico deste manual. 

D. PRAZOS E PERCENTUAIS DO FINANCIAMENTO 

O prazo mínimo é de 18 meses e o máximo, de 360 meses. 

É importante observar que o somatório da idade do proponente e do prazo da operação 
desejado pelo cliente não pode ultrapassar 80 anos, 05 meses e 29 dias, na data da 
contratação do seguro. Sendo assim, um cliente que desejar contratar uma operação pelo 
prazo de 20 anos, deverá ter, no máximo, 60 anos, 05 meses e 29 dias.  

  

 Despesas financiáveis 
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o O somatório das despesas acima mencionadas, acrescido do valor de financiamento, não 

pode ultrapassar o percentual máximo de financiamento (observando sempre o percentual 
de financiamento e condições especiais/ convênios). 

o Esse montante referente às despesas e ao valor de financiamento não pode ser superior 
ao aprovado na solicitação de análise de crédito.  

E. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO 
A linha de crédito permite os sistemas SAC e Price de amortização de capital.  
F. TAXAS DE JUROS 

As taxas de juros do BB Crédito Imobiliário Aquisição PF FGTS são estabelecidas pelo 
governo federal. 

 

Para proponentes de financiamento habitacional titulares de conta vinculada do FGTS, 
com no mínimo 03 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa nominal de juros 
será reduzida em 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano. 

 

g. TARIFAS 

 

¹ A tarifa de administração no valor de R$ 25,00 mensal é cobrada dos mutuários que possuem renda familiar bruta superior 
a R$ 4.000,00. 

² Após a prestação do serviço as tarifas não são passíveis de devolução. 

H. CONDIÇÕES IMPEDITIVAS PARA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO AQUISIÇÃO 

FGTS 

 Proponentes que possuam financiamento ativo concedido nas condições do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou que sejam proprietários, promitentes 
compradores, usufrutuários ou cessionários de outro imóvel residencial, urbano ou 
rural, concluído ou em construção, nas condições previstas abaixo:  
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o imóvel localizado em qualquer parte do território nacional que seja objeto de 
financiamento ativo no âmbito do SFH, inclusive programas habitacionais 
regionais ou operações com recursos do FGTS, como o Pró-cotista ou 
PMCMV; 

o imóvel localizado no mesmo município do exercício de sua ocupação 
principal ou atual residência, incluindo os municípios limítrofes e integrantes 
da mesma região metropolitana e imóvel localizado onde pretenda residir ou 
trabalhar; 

Obs: A comprovação pelo trabalhador da condição de não titularidade/propriedade do imóvel em situação 
impeditiva a participação no programa é feita mediante: 

 emissão de declaração firmada sob as penas da lei (ou cláusula contratual de mesmo teor), de que não é titular 
de imóvel nas condições impeditivas; e 

 cópia da última declaração do imposto de renda e recibo de entrega à Receita Federal, ou declaração de isenção 
do imposto de renda; caso seja informada a isenção nos anexos III ou IV da proposta de financiamento, não é 

necessário apresentar a declaração de isento. 

 Proponentes com restrição no CADIN ou que possuam débitos não regularizados 
junto à Receita Federal ou ao FGTS; 

 O(s) proponente(s) e o(s) vendedor(es) não podem constar da lista de 
empregadores envolvidos com trabalho escravo; 

 O(s) vendedor(es) pessoa jurídica não pode(m) constar do cadastro nacional de 
empresas inidôneas e suspensas (CEIS); 

i. LIMITES DE VALORES DOS IMÓVEIS 
Os limites estão estabelecidos por município, conforme relação constante no endereço: 
http://www.caixa.gov.br/Downloads/FGTS-Circulares-CAIXA-FGTS-
2019/CIRCEF_851_DIVULGA_RELACAO_MUNICIPIOS.pdf  
J. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS 

Observe as orientações no item especifico deste manual. 
 

K. PORTABILIDADE 
Não são passíveis de portabilidade as operações contratadas com recursos (funding) do FGTS. 
L. INTERVENIENTE QUITANTE 
Observar as regras para acolhimento do IQ nos Manual do Crédito Imobiliário, Módulo 4, 
Operacionalização do Portal de Crédito.  
 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

a. CONCEITO 

O Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV é regido pela Lei 11.977/2009, observando 
os limites e as condições estabelecidas na Carta de Crédito Individual - Manual de 
Fomento Pessoa Física e demais condições definidas na legislação correlata. 
Financiamento imobiliário destinado às pessoas físicas para a aquisição de imóvel urbano 
novo, pronto ou na planta. 

B.  PÚBLICO-ALVO 

Clientes pessoas físicas (exceto produtor rural), correntistas e não correntistas, com limite 
de crédito aprovado e com renda bruta familiar mensal de até R$ 9.000,00. Proponente 
estrangeiro somente pode ser beneficiário do PMCMV mediante comprovação de visto 
permanente no Brasil e se possuir CPF. A aquisição de imóvel por meio da linha Aquisição 
PF PMCMV deve se destinar à moradia de todos os proponentes da operação.  
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A partir de fevereiro/2017, o BB também passou a contratar operações de habitação de 
interesse social, conhecidas como "Faixa 1,5". Estas operações são destinadas às 
famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.600,00. O BB somente financia unidade 
habitacional (UH) desligada de empreendimento cuja obra também foi financiada pelo BB 
e que também esteja enquadrado na Faixa 1,5. 

c. Condições específicas do imóvel 

No PMCMV os imóveis passíveis de financiamento devem ser obrigatoriamente novos. 
Devem também apresentar as seguintes características: 

 Se concluídos (imóvel pronto), devem contar com até 180 dias de habite-se (ou 
documento equivalente expedido por órgão público municipal competente), emitido 
a partir de 26.03.2009, mesmo que tenham sido habitados, alienados ou 
transacionados e ainda aqueles com prazo superior a 180 dias, desde que não 
tenham sido habitados, alienados ou transacionados; 

o Excetuam-se desse conceito os casos em que o proponente for o primeiro 
comprador do imóvel financiado e este comprovar que ocupou o imóvel 
durante a negociação de venda; 

 Estar em área urbana e possuir infraestrutura básica que permita ligações 
domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica, e que inclua vias de 
acesso, com solução de pavimentação definitiva, iluminação pública e soluções de 
esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais; 

o entende-se como solução para abastecimento de água a utilização de: rede 
de água,poço artesiano, mini poço ou cisterna;  

o entende-se como solução para esgotamento sanitário a utilização de: rede 
de esgoto, sistema de fossa e sumidouro ou outros sistemas previstos pelas 
NBR 7.229 e 13.969; 

o Entende-se por pavimentação definitiva o tratamento permanente da 
superfície para regularização do piso e conservação da base, feito com 
concreto, paralelepípedo, peças intertravadas de concreto, asfalto ou outros 
elementos que configurem uma solução adequada para tráfego e sejam as 
práticas adotadas pelo município em suas vias públicas; 

o Ficam dispensadas a pavimentação definitiva e a drenagem de águas 
pluviais para propostas que venham a ser formalizadas até 30/06/19 e que 
financiem imóveis nas seguintes situações: 

 nas operações de crédito destinadas à aquisição de unidades 
residenciais isoladas (não integrantes de condomínios) ou 
unifamiliares ou que integrem empreendimento ou condomínio 
composto de, no máximo, 06 (seis) unidades; 

 nas operações de crédito destinadas à produção ou 
requalificação de imóveis residenciais localizados em 
municípios com população limitada a 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes; ou 

 nas operações aprovadas pelo agente financeiro no âmbito do 
PMCMV até 31/12/2018 (data da primeira aprovação da SAC), 
referentes à aquisição de unidades residenciais isoladas ou 
unifamiliares ou que integrem empreendimento ou condomínio 
composto de, no máximo, 12 (doze) unidades. 
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 Ser construído por PJ- pessoa jurídica do ramo da construção civil, observada a 

regulamentação que rege os programas de aplicação do FGTS; 

D. SUBSÍDIO E FATOR SOCIAL 

Observe as orientações no item especifico neste manual. 

E.  PRAZOS DO FINANCIAMENTO 

Mínimo de 18 meses e máximo de 360 meses.  

É importante observar que o somatório da idade do proponente e do prazo da operação 
desejado pelo cliente não pode ultrapassar 80 anos, 05 meses e 29 dias, na data da 
contratação do seguro.  

f. PERCENTUAL DE FINANCIAMENTO 

De acordo com o sistema de amortização escolhido. 

Público Prazo 
(meses) 

Amortização Percentual 

Todos 360 SAC 90% 

 360 Price 80% 

 Despesas financiáveis no PMCMV: 

Outros itens financiáveis Valor máximo 

ITBI 
3% do valor de compra e 
venda 

Registro cartorário 
1% do valor de compra e 
venda 

O somatório das despesas financiadas, acrescido do valor de financiamento, não pode 

ultrapassar o percentual máximo de financiamento da linha de crédito nem ultrapassar o 

valor aprovado na solicitação de análise de crédito.  

G. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO 

No PMCMV são admitidos os sistemas SAC e Price.  

H. TAXAS DE JUROS  

As taxas de juros do BB Crédito Imobiliário – PMCMV são estabelecidas pelo governo 
federal. 

 

Para proponentes de financiamento habitacional titulares de conta vinculada do FGTS, 
com no mínimo 03 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa nominal de juros 
será reduzida em 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano. 
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i. TARIFAS 

 

¹ A tarifa de administração no valor de R$ 25,00 mensal é cobrada dos mutuários que possuírem renda familiar 
bruta superior a R$ 4.000,00 na data da contratação. 

² Após a prestação do serviço a tarifa não é passível de devolução. 

J. CONDIÇÕES IMPEDITIVAS PARA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO PMCMV 

 Proponentes que possuam financiamento ativo concedido nas condições do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou que sejam proprietários, promitentes 
compradores, usufrutuários ou cessionários de outro imóvel residencial, urbano ou 
rural, concluído ou em construção, nas condições previstas abaixo:  

o imóvel localizado em qualquer parte do território nacional que seja objeto de 
financiamento ativo no âmbito do SFH;  

o imóvel localizado no mesmo município do exercício de sua ocupação principal 
ou atual residência, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da 
mesma região metropolitana e imóvel localizado onde pretenda residir 
ou trabalhar;  

 Proponentes com restrição no CADIN ou que possuam débitos não regularizados 
junto à Receita Federal ou ao FGTS; 

 Proponente(s) e/ou vendedor(es) constarem da lista de empregadores envolvidos 
com trabalho escravo; 

 Vendedor(es) pessoa jurídica constante do cadastro nacional de empresas 
inidôneas e suspensas (CEIS); 

Obs: A comprovação pelo trabalhador da condição de não titularidade/propriedade do imóvel em situação 
impeditiva à participação no PMCMV é comprovada mediante emissão de declaração firmada sob as penas da lei 

(ou cláusula contratual de mesmo teor), de que não é titular de imóvel nas condições impeditivas e cópia da última 
declaração do imposto de renda e recibo de entrega à Receita Federal, ou declaração de isenção do imposto de 

renda. 

k. LIMITES DE VALORES DOS IMÓVEIS 

Os limites estão estabelecidos por município, conforme relação constante no endereço: 
http://www.caixa.gov.br/Downloads/FGTS-Circulares-CAIXA-FGTS-
2019/CIRCEF_851_DIVULGA_RELACAO_MUNICIPIOS.pdf  
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L. UTILIZAÇÃO RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS 

Observe as orientações no item especifico deste manual. 

M. PORTABILIDADE 
Não são passíveis de portabilidade as operações contratadas com recursos do FGTS (PMCMV, 
Aquisição FGTS e Aquisição PF-FGTS Pró-Cotista). 

N. INTERVENIENTE QUITANTE 

Observar as regras para acolhimento do IQ nos Manual do Crédito Imobiliário,  
Operacionalização do Portal de Crédito.  

 

CONVÊNIO CASA PAULISTA 

O programa Casa Paulista foi criado pelo governo estadual de São Paulo para subsidiar 
a aquisição da casa própria por seus servidores públicos com renda familiar bruta de até 
R$ 5.000,00 mensais. Este convênio está em situação inativa, devido à suspensão da 
emissão de certificados de subsídio pelo governo estadual de São Paulo. Quando da sua 
retomada, novas condições específicas serão divulgadas. 

 

3) CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO IMÓVEL 
 

3.1) CONDIÇÕES GERAIS 

 Ter registro no cartório de registro de imóveis (CRI).  

 Ser novo ou usado, localizado em área urbana, pronto ou na planta. As condições do 
imóvel consideradas no enquadramento serão as verificadas na data da aprovação da 
análise de crédito (SAC). 

 Serão considerados como novos os imóveis:  

o com até 180 dias de habite-se ou documento equivalente expedido por órgão  
público municipal competente, independente de ter sido habitado, alienado ou 
transacionado;  

o com prazo acima de 180 dias de habite-se ou documento equivalente expedido 
por órgão público municipal competente, desde que não tenha sido habitado, 
alienado ou transacionado; 

  excetuam-se do conceito de "habitado" do item anterior os casos em que 
o proponente for o primeiro comprador do imóvel financiado e comprovar 
que ocupou o imóvel durante a negociação de venda; a comprovação 
desta condição se dá por meio da apresentação de compromisso de 
compra e venda entre o proponente e o vendedor do imóvel registrado 
ou com reconhecimento das firmas em cartório, firmado no prazo de até 
180 dias após a expedição do habite-se;  

 excetuam-se do conceito de "transacionado" os imóveis recebidos pelo 
vendedor do terreno do empreendimento, mediante dação em 
pagamento; 
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 excetuam-se também desse conceito as transações/alienações em 
unidades habitacionais não constituídas (apenas terrenos). 

 Serão considerados como usados os imóveis:  

o com até 180 dias de habite-se ou documento equivalente expedido por órgão 
público municipal competente e habitado, alienado ou transacionado em que 
fique evidente que o habite-se foi emitido apenas para regularização de obra 
antiga; 

o com prazo acima de 180 dias de habite-se ou documento equivalente expedido 
por órgão público municipal competente e habitado, alienado ou transacionado;  

 incluem-se do conceito de "transacionada" as transações/alienações em 
unidades habitacionais constituídas (imóveis na planta), mesmo que 
ocorridas antes da conclusão da obra ou do habite-se. 

 Ser aprovado na avaliação física (laudo emitido há até 360 dias) e na análise 
documental.  

 Edificado em alvenaria.  

o Imóveis mistos (parte em alvenaria e parte em madeira) dependem de 
aprovação prévia da seguradora e enquadramento na linha de crédito 
escolhida.  

 Constar a destinação do imóvel, no IPTU, na certidão da prefeitura municipal ou GDF, 
e/ou na ficha de matrícula no CRI. Não havendo esta informação, poderá ser 
estabelecida a destinação do uso por meio do laudo de vistoria. Havendo divergência 
de informações da destinação do imóvel entre matrícula do imóvel e o IPTU, 
prevalecerá aquela que for comprovada em vistoria técnica, ou seja, o laudo de 
avaliação do imóvel. 

 Imóveis descritos na matrícula como flat e apart-hotel: para financiamento como 
imóvel residencial nas linhas do SFH, deverão ter o uso exclusivamente residencial 
apontado no laudo de avaliação e a concordância prévia do cartório de registro de 
imóveis (onde o contrato de financiamento será registrado) quanto ao registro como 
imóvel residencial no âmbito do SFH. 

 Imóveis cuja documentação é residencial mas cujo laudo atestar a existência de 
atividade comercial deverão ser enquadrados como comerciais. 

 Para fins de utilização do FGTS da conta vinculada do(s) proponente(s), devem ser 
observadas as normas quanto às condições do imóvel e a documentação 
comprobatória de sua destinação.  

 Se o imóvel possuir parte da edificação não averbada, para efeito da garantia da 
operação, será considerada a área total construída, conforme indicado no laudo de 
avaliação, independentemente de estar averbada ou não. 

 Não é admitido o financiamento de imóvel sem edificação averbada na matrícula do 
terreno, ou seja, se existir somente o terreno na ficha de matrícula. Neste caso o 
vendedor do imóvel deverá providenciar previamente a averbação da construção no 
CRI. 

 Quando o imóvel for apartamento é facultado o acolhimento da ficha de matrícula em 
que a área esteja averbada em percentual do terreno (fração ideal), desde que se 
possa identificar a área total a que esta fração ideal se refere, além de constar a área 
construída do imóvel no carnê do IPTU que deverá ser igual ao verificado pelo 
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avaliador conforme laudo de avaliação e às medidas do terreno onde se encontra 
edificada a unidade habitacional.  

 Não possuir ônus registrado na ficha de matrícula, ou em fase de registro no CRI, tais 
como: arrestos, penhoras, hipoteca legal, usufruto, áreas construídas de ocupação 
precária, ônus reais e ações reais pessoais e reipersecutórias, tombamento, 
localização em área tombada, em processo de tombamento pelo poder público em 
qualquer instância, outros ônus incidentes sobre o imóvel, inclusive débitos fiscais 
vencidos.  

 Caso existam ônus descritos anteriormente (exceto débitos fiscais vencidos - 
situação impeditiva), pendentes apenas do efetivo registro de baixa no CRI, deve 
ser encaminhada cópia do termo de baixa do ônus (termo de baixa de hipoteca ou 
termo de baixa de alienação fiduciária), assinado por representante do credor 
anterior.  

 É vedado o financiamento de imóveis construídos em terrenos contaminados.  

 Imóveis construídos em terrenos reabilitados podem ser financiados mediante 
inclusão de cláusula contratual específica, na qual o cliente declarará sua ciência e 
concordância na aquisição do imóvel com essa característica.  

 Imóveis foreiros podem ser objeto de financiamento pelo BB.  

 É vedado o financiamento de imóveis localizados em área de ocupação, tendo em 
vista a impossibilidade de alienação fiduciária/transferência de propriedade desses 
bens.  

 É vedado o financiamento de imóveis que possuam ônus registrado em favor das 
seguintes instituições:  

o FAR (Fundo de Arrendamento Residencial)  

o PAR (Programa de Arrendamento Residencial)  

o Codhab/DF  

o Cohab/SP  

o Os imóveis que apresentem ônus relativo a qualquer um dos entes acima 
não podem ser objeto de propostas antes da quitação do respectivo ônus, 
que podem incluir não só a dívida financeira, mas também cumprimento de 
prazo mínimo de propriedade do imóvel, condição que quando não cumprida 
inviabiliza nova operação de crédito. 

 Não estar em construção ou reforma estrutural.  

o Imóveis com reforma estética em andamento dependem de 
aprovação prévia da seguradora. 

 No caso de imóveis novos, mesmo com matrícula aberta descrevendo o imóvel já 
construído, é necessária a apresentação dos documentos abaixo:  

o ficha de matrícula individualizada, juntamente com o habite-se; ou  

o ficha de matrícula da área maior ("matrícula mãe") com a averbação do 
habite-se;  

 O habite-se pode ser substituído pelo certificado de conclusão de obra ou 
documento similar emitido pela municipalidade ou pela averbação da construção 
na ficha de matrícula.  



CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

 

16 

 As certidões de regularização do imóvel/construção (certidão de decadência, por 
exemplo) não substituem o habite-se.  

 Imóveis que tiveram sua individualização ainda na planta, devem apresentar o 
habite-se individualizado ou averbado na matrícula mãe do empreendimento a que 
estão vinculados.  

 Imóveis adquiridos antes da vigência da lei 6015/73, ou seja, que não possuam 
matrícula aberta, devem ter sua ficha de transcrição do imóvel analisada, 
apresentando os mesmos elementos de uma ficha de matrícula, tais como: 
descrição, confrontações, proprietários, transmissões de propriedade etc. 

 Para os imóveis recém-construídos cujo carnê do IPTU ainda não tenha sido 
emitido, deve ser apresentada a certidão negativa de tributos municipais, 
contemplando o IPTU/TLP da área maior, exceto se houver uso do FGTS. 

3.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS IMÓVEIS 

     Linhas SBPE 

 Se no laudo de avaliação (vistoria) constar que o imóvel é considerado boa garantia 
mas ainda não apresenta condições de habitabilidade, poderá ser dado 
prosseguimento à contratação mediante aprovação da seguradora acerca do risco a 
ser coberto pelo seguro DFI; esta regra não vale para os casos em que houver uso do 
FGTS da conta vinculada na proposta, por restrição da instrução normativa relacionada 
ao uso do FGTS. Nessas propostas, o imóvel deve ser reparado até que apresente 
habitabilidade completa, ou então substituído por outro imóvel. 

 Imóveis comerciais podem ser financiados somente pela linha CH, e desde que 
apresentem características de comércio/serviços, exceto:  

o imóveis com atividades de estoque de mercadorias de qualquer gênero (ex.: 
depósitos/galpões/ posto de gasolina);  

o imóveis de qualquer atividade referente a móveis, madeiras, colchões, 
inflamáveis, combustíveis, explosivos e tintas; 

o  confecção de tecidos e roupas; 

o garagens;  

o qualquer tipo de planta industrial ainda que de pequeno porte; 

o  edificações prediais com mais de três ramos de atividade comercial, como por 
exemplo um prédio com mais de três lojas onde o cliente queira financiar todo 
o prédio.  

     Linhas com recursos do FGTS (Pró-cotista, Aquisição PF FGTS e PMCMV)  

 Para enquadramento do imóvel nas linhas Aquisição PF FGTS e PMCMV, deve ser 
verificado o valor de compra e venda informado em proposta, somando-se ao valor do 
imóvel as despesas de legalização da unidade (custas cartorárias e ITBI) quando for o 
caso, observando os limites estabelecidos por regiões do território nacional.  

 Nas linhas Aquisição FGTS (582 e 586), são financiados somente imóveis usados.  

 Nas linhas PMCMV (524 e 584) são financiados somente imóveis novos.  

 O imóvel deve estar localizado no município da atual residência ou de ocupação 
laboral principal, incluindo-se os municípios limítrofes e integrantes da mesma região 
metropolitana ou região integrada de desenvolvimento econômico (RIDE), se for o 
caso.  
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 Para verificar se o imóvel a ser adquirido está localizado no local de domicílio ou 
trabalho, ou onde se pretende fixar residência e/ou trabalho, deve ser apresentado um 
dos seguintes documentos do trabalhador:  

o recibo de condomínio, aluguel ou instituição de ensino;  

o contrato de locação registrado; 

o  contas de água, eletricidade ou telefone; 

o  extrato de conta bancária; 

o  fatura de cartão de crédito; 

o  contracheque ou comprovante de rendimentos; 

o  carteira de trabalho - folhas de identificação civil e do contrato de trabalho; 

o  declaração do empregador - com endereço e telefone da empresa; 

o  Os documentos acima são aceitos como comprovantes de endereço residencial 
desde que emitidos ou postados há menos de 90 dias, em nome do próprio cliente 
ou de membro da família, quando comprovado o relacionamento entre as partes 
(certidão de nascimento ou casamento, documento de identidade etc.). A 
comprovação do relacionamento pode ser dispensada no caso de 
cônjuge/companheiro(a) e filhos que possuam o respectivo vínculo registrado na 
cadeia de relacionamentos do cadastro no banco.  

 Todos os proponentes que compõem renda no financiamento devem atender às 
condições mencionadas acima nesta seção.  

 Caso os proponentes sejam casados ou convivam em união estável, basta a 
apresentação de comprovante de endereço de um dos proponentes.  

 O imóvel deve possuir infraestrutura básica que apresente condições de habitabilidade 
e salubridade, representadas, no mínimo, por soluções de abastecimento de água, 
energia elétrica, esgotamento sanitário, bem como por especificações técnicas que 
garantam a segurança da edificação, observadas, prioritariamente as especificidades 
locais e posturas municipais.  

o Fossa séptica ou qualquer outro tipo de filtro de esgotamento sanitário pode ser 
considerado como solução de esgotamento sanitário se regulamentados pela 
legislação municipal local.  

Nas linhas Aquisição FGTS e PMCMV o valor de compra e venda do imóvel deve estar 
enquadrado nos limites estipulados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, 
disponíveis para consulta no endereço: http://www.caixa.gov.br/Downloads/FGTS-Circulares-
CAIXA-FGTS-2019/CIRCEF_851_DIVULGA_RELACAO_MUNICIPIOS.pdf . 

  Devem ser verificados, para efeito de enquadramento na tabela de descontos 
e valores: 

o se Faixa 1,5, o valor informado na coluna "Regra vigente - limite valor 
imóvel - habitação interesse social"; 

o  se renda familiar entre R$ 7.000,01 e R$ 9 mil, o valor informado na 
coluna "Regra vigente - limite valor imóvel - habitação popular - demais 
operações"; 

o  para demais casos, o valor informado na coluna "Regra vigente - limite 
valor imóvel - habitação popular"; 
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 Se imóvel usado, em financiamento pelas linhas Aquisição FGTS ou Pró-cotista, 
deve possuir habite-se (ou documento equivalente) emitido, sendo opcional a sua 
averbação em matrícula do imóvel. Se o habite-se constar averbado na matrícula, é 
dispensável a sua apresentação em separado. 

 Exclusivamente nas operações vinculadas ao PMCMV, além dos requisitos previstos, 
devem ser observados os seguintes requisitos básicos:  

o localização do terreno em malha urbana ou em área de expansão, observado o 
respectivo plano diretor, quando existente; 

o adequação ambiental do projeto; 

o infraestrutura básica que permita ligações domiciliares de abastecimento de 
água e energia elétrica, e que inclua vias de acesso, com solução de 
pavimentação definitiva, iluminação pública e soluções de esgotamento 
sanitário e de drenagem de águas pluviais; 

 entende-se por pavimentação definitiva o tratamento permanente da 
superfície para regularização do piso e conservação da base, feito com 
concreto, paralelepípedo, peças intertravadas de concreto, asfalto ou 
outros elementos que configurem uma solução adequada para tráfego e 
sejam as práticas adotadas pelo município em suas vias públicas.  

 entende-se como solução para abastecimento de água a utilização de: 
rede de água, poço artesiano, mini poço ou cisterna;  

 entende-se como solução para esgotamento sanitário a utilização de: 
rede de esgoto, sistema de fossa e sumidouro ou outros sistemas 
previstos pelas NBR 7.229 e 13.969; 

 em vias pavimentadas a solução para o escoamento das águas pluviais 
pode ser constituída por: guias (meio fio), sarjetas, caixa ralo, boca de 
lobo, rede de águas pluviais ou através do escoamento superficial com 
áreas lindeiras às vias. Quando identificado na vistoria que a solução 
adotada possa comprometer as condições físicas do imóvel, o acesso, 
sua estabilidade e solidez, a garantia deverá ser negada; 

A verificação dos itens acima é de competência técnica do vistoriador responsável 
pelo laudo de avaliação do imóvel. 

o existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de 
ampliação dos equipamentos e serviços relacionados à educação, à saúde, ao 
lazer e ao transporte público; e 

o  produção/construção por pessoas jurídicas do ramo da construção civil (o 
vendedor poderá ser pessoa física, desde que a construção seja realizada por 
pessoa jurídica do ramo da construção civil), observada a regulamentação que 
rege os programas de aplicação do FGTS; para comprovação da exigência do 
imóvel ter sido produzido/construído por pessoa jurídica do ramo da construção 
civil, poderão ser aceitos os seguintes documentos: 

  ART/RRT contendo os dados do responsável técnico, da 
empresa produtora/construtora e a identificação da obra.  

 cartão do CNPJ, com código e descrição da atividade econômica 
(CNAE), principal ou secundária, 41.20-4-00 construção de 
edifícios e situação cadastral ativa.  
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Imóveis não-de-uso  

 São imóveis de propriedade do Banco do Brasil arrematados em leilões.  

 Para operações com imóveis não-de-uso-BB, deve ser apresentada uma cópia da 
ata de sessão do leilão em que o imóvel foi arrematado. Ficam dispensadas as 
documentações do imóvel e do vendedor.  

Imóveis adquiridos em leilão de terceiros 

 As condições impostas pelo edital do leilão relativas ao pagamento (prazo e forma de 
liberação) e formalização do negócio (como exemplo, cláusulas contratuais) deverão 
ser condizentes com as regras dos produtos comercializados pelo BB. 

  Serão analisadas as exigências de edital junto dos demais documentos da proposta, 
mediante recolhimento de tarifa de avaliação de bem recebido em garantia, sem 
garantia de aprovação do imóvel e contratação da operação.  

 O Banco do Brasil não se obriga a cumprir condições de quaisquer editais, visto que o 
proponente da operação é o adquirente/arrematante, e não o BB. 

 Eventuais ajustes em minuta contratual poderão ser feitos pelo BB para atendimento 
do edital de leilão, desde que aprovadas pelo serviço jurídico do banco e que não 
impliquem em ajustes de sistema. 

4. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DOS SUBSÍDIOS E FATOR SOCIAL 
4.1 SUBSÍDIOS 

O subsídio só é concedido aos proponentes das linhas Aquisição FGTS e PMCMV, 
inclusive convênios. O valor do subsídio do governo federal é definido de acordo com o 
tipo de imóvel a ser adquirido, a renda familiar bruta mensal e a localização do imóvel. 
Poderá ter direito ao subsídio o proponente não beneficiado anteriormente e com os 
intervalos de renda a seguir: 

 Linhas PMCMV - imóvel novo - renda familiar bruta mensal de até R$4.000,00; 

 Linhas Aquisição FGTS - imóvel usado - renda familiar bruta mensal de até 
R$1.800,00. Para imóveis usados os valores de subsídio correspondem a 30% dos 
valores calculados para imóveis novos. 

A informação da região do território nacional em que se localiza o imóvel (de I a VI) poderá 
ser verificada na relação de municípios publicada na circular CEF. O valor calculado pode 
ser verificado na simulação e na gravação da SAC. Os descontos são concedidos uma 
única vez, por imóvel e por beneficiário final, excetuados os casos de financiamentos 
anteriores destinados exclusivamente à aquisição de material de construção. 

Os valores máximos de subsídio federal são: 

 até R$ 47.500,00, para operações da Faixa 1,5; 

 até R$ 29.000,00 para demais faixas de renda; 
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Faixa 1,5 

 

 

4.2 CONDIÇÕES IMPEDITIVAS PARA CONCESSÃO DO SUBSÍDIO FEDERAL  

 Figurar, a qualquer época, como beneficiário(a) de programas habitacionais lastreados 
nos recursos orçamentários da União ou de descontos habitacionais concedidos com 
recursos do FGTS, excetuados os descontos destinados à aquisição de material de 
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construção, para fins de conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de unidade 
habitacional;  

o As operações que envolvem recursos do FGTS estão codificadas no Cadmut 
com as posições 3, 4, 5 e 6 no campo "FCVS", da seguinte forma:  

 3 - PSH sem cobertura FCVS sem desconto FGTS;  

 4 - PSH sem cobertura FCVS com desconto FGTS;  

 5 - Contrato sem cobertura FCVS com desconto FGTS;  

 6 - Pró-Moradia sem cobertura do FCVS.  

 Financiar imóveis, prontos ou em produção, que já tenham sido, a qualquer época, 
objeto de concessão de subvenções econômicas ou descontos lastreados, 
respectivamente, nos recursos orçamentários da União ou do FGTS.  

 

4.3 FATOR SOCIAL 

Caso o proponente possua dependentes com renda auferida, estes deverão ser 
proponentes da operação, compondo renda na capacidade de pagamento.  

Os valores de subsídio calculados para as propostas serão reduzidos em 30% (trinta por 
cento), nos casos de proponentes que componham família unipessoal. Caracteriza-se 
como família unipessoal aquela com apenas um participante no financiamento e que não 
possui dependente. 

A descaracterização da família unipessoal ocorrerá quando comprovada pelo menos um 
das seguintes situações: 

 se casado, desde que o cônjuge não aufira rendimentos, por meio de certidão de 
casamento e documentos pessoais do cônjuge. Cônjuge com renda auferida deve ser 
proponente da operação, compondo renda na capacidade de pagamento; 

 se união estável reconhecida em cartório, por meio de escritura de união estável e 
documentos pessoais do(a) companheiro(a) e declaração firmada por ambos 
declarando a manutenção da união estável. Companheiro(a) com renda auferida deve 
ser proponente da operação, compondo renda na capacidade de pagamento; 

 se filho menor de 18 anos, por meio de certidão de nascimento; 

 se guarda judicial, pela apresentação da decisão judicial de concessão de guarda; 

 se residência compartilhada com parente até 3º grau: por declaração de parentesco 
assinada por ambos, comprovante de residência do parente e documentos pessoais; 

 se residência compartilhada com pessoa da qual o(s) proponente(s) seja(m) tutor ou 
curador: pela apresentação da decisão judicial que tenha nomeado o(s) proponente(s) 
tutor/curador; 

Para o cônjuge e filhos, a prova da relação é feita por meio de certidão de casamento e 
de nascimento, respectivamente. 

O(a) menor pobre que o contribuinte crie e eduque somente é considerado dependente 
se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente - quanto à guarda, tutela ou adoção. 

Em relação ao companheiro(a), é necessária a prova de coabitação e a irmãos, netos e 
bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de incapacidade física ou mental para o 
trabalho, se for o caso. 
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A comprovação de incapacidade (condição de PNE/portador de necessidades especiais 
ou PcD/pessoa com deficiência) é feita pela apresentação de laudo médico contendo o 
CID (código internacional de doenças) que ateste a referida condição. 

Para todos os demais casos é necessária a prova de coabitação, que deverá ser verificada 
mediante a apresentação de comprovante/declaração de coabitação - fator social em 
comum. Para a comprovação do dependentes, deverão ser apresentados documentos 
que comprovem a relação de dependência. Se ao menos um dos vínculos constantes do 
MCI do cliente/proponente coincidir com os informados na documentação comprobatória, 
a dependência que justifica o fator social fica comprovada. 

 

5) CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO 

FGTS 
No BB Crédito Imobiliário, os recursos da conta vinculada do FGTS podem ser utilizados 
pelo proponente e mutuário nas seguintes modalidades: 

 Na aquisição do imóvel: 

o Quando da aquisição do imóvel residencial, o proponente pode utilizar os 
recursos como entrada (recursos próprios) do financiamento do imóvel; 

o O BB não oferece o serviço de saque avulso do FGTS, ou seja, saque do FGTS 
para aquisição de imóvel à vista, sem financiamento vinculado; 

 Na amortização ou liquidação de saldo devedor: 

o No decorrer do financiamento do imóvel, o mutuário pode utilizar os recursos 
para amortização parcial ou liquidação total do saldo devedor; 

o Na amortização parcial o mutuário pode optar por reduzir o valor das parcelas 
ou reduzir o prazo do financiamento; 

 No pagamento de parte do valor da prestação mensal: 

o A utilização limita-se a 12 meses e amortiza até 80% do valor da prestação 
mensal; 

o O mutuário pode renovar a utilização a cada 12 meses. 

5.1 Principais requisitos do trabalhador 

 O trabalhador deve possuir ao menos 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS. 
Esse período não precisa ser consecutivo e nem na mesma empresa. 

 O trabalhador não pode ser titular de financiamento ativo concedido no âmbito do SFH 
(o que inclui o PMCMV e demais linhas com recursos do FGTS), em qualquer parte do 
território nacional. 

 O trabalhador não pode ser proprietário, promitente comprador, usufrutuário ou 
cessionário de imóvel residencial, concluído ou em construção, localizado no mesmo 
município do exercício de sua ocupação laboral ou de sua residência, incluindo os 
municípios limítrofes ou os municípios integrantes da mesma região metropolitana. 

5.2 Principais requisitos do imóvel 

 O imóvel deve ser residencial, urbano e destinar-se à residência do cliente; 
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 O imóvel deve localizar-se no mesmo município onde o trabalhador exerça sua 
ocupação laboral ou onde comprove a sua residência há mais de um ano, nos 
municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana; 

 Se os recursos do FGTS estiverem aplicados em Fundo Mútuo de Privatização (FMP), 
o cliente deve ser orientado a solicitar o resgate antecipado para a conta vinculada do 
FGTS. 

 

6) ORIENTAÇÕES DE ANÁLISE QUALITATIVA DA DOCUMENTAÇÃO 
As informações abaixo descritas têm o intuito de facilitar a compreensão e correta 
originação de operações. No entanto, não substituem a análise documental efetuada pelo 
Banco do Brasil. 

Os documentos necessários para efetivação do financiamento constam na Relação de 
Documentos: https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimob/RelDocNovo.pdf  

As informações detalhadas para obtenção dos documentos constam no material 
explicativo: https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimob/MatExplicDoc.pdf  

Nos casos em que o cliente for utilizar o FGTS, verifique se a operação se enquadra nas 
regras de utilização do fundo.  

Acompanhe o recebimento do laudo de avaliação do imóvel e confira se o laudo provisório 
está de acordo com a matrícula do imóvel e atende aos requisitos do programa;  

Se houver alteração nas condições negociadas em virtude de avaliação a menor do imóvel 
objeto de financiamento, se entender necessário, encaminhe solicitação ao BB para 
análise de revisão do laudo de vistoria.  

Solicite regularização ao cliente de eventuais pendências quando o valor de avaliação do 
imóvel gerar a necessidade de:  

 reenquadrar a operação;  

 alterar as condições do financiamento pretendido; ou  

 outras providências relativas ao imóvel. 

Consultas realizadas pelo banco que podem ser antecipadas pelo Correspondente: 

 Lista de empregadores envolvidos com trabalho escravo: www.mte.gov.br > Inspeção do Trabalho 
> Combate ao Trabalho Escravo > Portaria do MTE > Cadastro de Empregadores Previsto na 
Portaria Interministerial 

 Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS): 
www.portaltransparencia.gov.br/ceis 

Emita as seguintes certidões via internet e gere-as em PDF para indexação ao processo:  

 certidão de regularidade de situação do FGTS - CRF;  

 certidão negativa conjunta SRF/PGFN (certidão negativa de débitos relativos a tributos 
federais e da dívida ativa da União).  

Ante à impossibilidade de emissão da certidão negativa conjunta SRF/PGFN, da consulta 
de débitos no Serasa e/ou da CRF, por indisponibilidade do sistema/internet ou por se 
tratar de certidões positivas, solicite a sua apresentação pelo cliente. 
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6.1 PMCMV E AQUISIÇÃO PF FGTS 

Consulte se os valores e condições de financiamento estão de acordo com a proposta 
apresentada, inclusive dos imóveis. O enquadramento dos mutuários deverá ser verificado 
por meio do comprovante de renda apresentado, que deverá ser do mês corrente ou dos 
2 meses anteriores à data da apuração da capacidade de pagamento (SAC). A renda 
familiar a ser considerada para enquadramento é a totalidade da renda bruta familiar, sem 
qualquer dedução. Caso a renda seja superior ao limite do programa, a operação estará 
desenquadrada. 

 

7) Fluxo do processo de financiamento imobiliário 

 

7.1) SIMULAÇÃO 

Importante ressaltar ao cliente que os valores apresentados são simulados e por isto, 
poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Fatores como encargos básicos da operação 
e prêmios de seguros podem variar conforme a data de vencimento ou data-base da 
operação utilizada em cada simulação. 

A simulação do crédito imobiliário é realizada pela internet, no endereço 
www.bb.com.br/imoveis > “Simule Aqui” ou nos simuladores disponibilizados. Veja como 
é fácil: 

1. Sobre o imóvel 
a. Informe a finalidade do imovel que deseja financiar (residencial ou comercial); 
b. Informe o CPF do comprador; 
c.   Informe o valor do imóvel; 
d. Informe a localização (UF e cidade); 
e. Informe a condição do imóvel que deseja comprar (novo ou usado); 

 
f. Se informado imóvel novo, informe se a obra foi financiada pelo BB (sim ou não). 
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2. Localização 
a. Informe se o proponente reside ou trabalha na cidade informada; 
b. Informe se o proponente possui imóvel residencial na mesma cidade de localização do 

imóvel; 

 
 

3. Renda e financiamento anteriores 
a. Informe o valor da renda bruta de todos os clientes que vão compor renda no 

financiamento; 
b. Informe se há dependentes ou se haverá composição de renda (sim ou não); 
c. Informe se o proponente já foi beneficiado com subsídio federal. 

 
 

4. FGTS 
a. Informe se o proponente possui conta vinculada no FGTS com 36 contribuições 

ou mais; 
b. Informe se o proponente possui conta ativa no FGTS com saldo correspondente a 

pelo menos 10% do valor do imóvel. 
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5. Resultado da simulação 

 
 

6. Seguro e TR 
a. Escolha a seguradora; 
b. Escolha se quer ficar um mês do ano sem pagar a parcela (opção disponível para 

as linhas SBPE apenas); 
c. Escolha se quer carência para iniciar o pagamento das parcelas ( se disponível 

para a linha de crédito); 
d. Escolha se quer simular com TR. 
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Alguns componentes da parcela podem variam conforme o tipo de amortização escolhido 
na simulação, a saber: 

a) SAC - Sistema de amortização constante 

Nas operações com tipo de amortização SAC cuja simulação foi realizada com a 
incidência da TR, o campo “Encargos básicos (TR)” conterá a informação da alíquota da 
TR praticada na data da simulação. Caso uma simulação seja realizada em datas 
diferentes, os valores dos encargos básicos poderão variar em função da atualização 
diária da alíquota da TR. 

b) Price 

Nesse tipo de simulação, não é informada a alíquota da TR e o campo referente a 
“Encargos básicos (TR) sempre será ”zerado“. 

c) Carência 

Na simulação em que houve a opção pela carência, os valores referentes ao principal 
(capital financiado) e aos encargos básicos (TR) não estarão incluídos. 
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d) Mês sem pagar (“mês pula”) 

A partir da 13ª parcela de capital projetada, já será possível visualizar no simulador o valor 
referente à parcela com a opção do mês “sem pagar”. Nesse caso, a 1ª parcela com esse 
diferencial é a de número 15. Nessa parcela não estão incluídos os valores referentes ao 
principal (capital financiado), aos encargos básicos (TR) e aos encargos adicionais (juros), 
conforme pode ser observado na tela de detalhamento a seguir. 

O cliente agora pode consultar o CET completo da operação, bastando utilizar o botão 
correspondente. A tela abaixo será apresentada: 

 

Concluída a simulação, caso o cliente decida dar prosseguimento no processo de 
contratação do financiamento, deve-se iniciar o processo de acolhimento da 
documentação e preenchimento de formulários, possibilitando que o BB verifique o risco 
da operação e se gravem a solicitação de análise de crédito e DPS do cliente. 

7.2) ETAPAS DE CONTRATAÇÃO  

a) Aprovação de cadastro, crédito e seguro;  

Cadastro e Crédito 

Antes de iniciar o cadastro no sistema disponibilizado, verifique se o cliente atende a 
algumas condições pré-estabelecidas e que não são passíveis de flexibilização. 

 Não serão aceitas como comprovação de renda válidas, as rendas: 

 Provenientes de atividades cuja natureza de ocupação seja temporária: 

o Bolsista- seja de mestrado, doutorado ou outras modalidades; 

o Empregado eventual/temporário; 

o Engajado ou recruta das forças armadas; 

o Estagiário; 

 Natureza de ocupação sem renda (atividade sem remuneração); 

 Existência CCF - O proponente e seu cônjuge (nos casos de composição de renda) 
não poderão estar cadastrados no CCF (não podem ter cheques devolvidos). 
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As ocorrências acima impedem a gravação da SAC e consequentemente, a concretização 
do financiamento imobiliário. Assim que forem solucionadas, o sistema permitirá a 
gravação da análise de crédito. 

OBS: Detalhamento das regras de cadastro disponível no Manual – Módulo Cadastro. 

Declaração Pessoal de Saúde (DPS) 

Quando houver composição de renda, deve ser preenchida uma DPS para cada 
proponente. 

A proposta deverá ser preenchida em 02 vias, devendo ser assinada pelo(s) 
proponente(s), das quais uma será entregue ao proponente e a outra deverá ser entregue 
junto à proposta de financiamento imobiliário. 

A aprovação do seguro será realizada pela seguradora e, caso seja necessário, será 
solicitado ao(s) proponente(s), a apresentação de documentação complementar para 
envio à seguradora, com o intuito de tentar realizar a contratação do seguro. 

O modelo “offline” está disponível no Portal de Crédito do Correspondente. 

Caso o valor do imóvel ultrapasse R$ 5 milhões e/ou o valor de financiamento seja superior 
a R$ 4 milhões e/ou o somatório da idade do proponente mais idoso e do prazo de 
financiamento for superior a 75 anos, será necessário também o preenchimento do 
questionário de avaliação de risco complementar. 

b) Avaliação do imóvel 

Preencha corretamente a proposta de financiamento com dados necessários para que o 
avaliador possa entrar em contato com a pessoa responsável do imóvel.  

Alerta! A dificuldade no contato atrasa o processo. 

A avaliação do imóvel é realizada por uma empresa de engenharia terceirizada, 
responsável pela vistoria e opinião de valor do imóvel e pela emissão de um parecer 
informando se o imóvel está ou não em condições de ser financiado.  

Para propostas de imóveis vinculados a um desligamento, repasse ou plano-piloto, o 
imóvel foi avaliado previamente e o laudo/avaliação do imóvel está anexado na pasta mãe 
do empreendimento. 

Para propostas de imóveis avulsos a avaliação é providenciada pelo Cenop que recebe a 
proposta pelo Portal de Crédito e contrata o serviço através de empresas credenciadas 
para os municípios (localização do imóvel) abrangidos pelo credenciamento. Nos 
municípios não abrangidos pelo credenciamento, o banco aciona a agência para 
contratação de avaliação avulsa. O laudo recebido é indexado ao dossiê da operação, por 
funcionário do BB. 

Se houver contestação da opinião de valor emitida pelo avaliador do imóvel, o 
Correspondente deverá acionar o Cenop, conforme capítulo específico do Manual do 
Crédito Imobiliário – Módulo 3 – Operacionalização do Portal de Crédito.  

O valor apurado na avaliação do imóvel é um dos fatores que determinará o valor máximo 
de financiamento do imóvel e o enquadramento nas linhas de crédito. Com base nas 
informações prestadas pelo avaliador, a seguradora realizará a contratação do seguro de 
danos físicos ao imóvel.  

Aprovada a cotação do seguro DFI e com parecer favorável para contratação da operação, 
será iniciada a análise de todo o restante da documentação. 
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c) Análise documental  

A análise documental compreende a análise dos documentos do imóvel, dos compradores 
e dos vendedores. 

Após a análise, ocorre a gravação da proposta no Portal de Crédito e envio ao processador 
do banco. Fique atento pois a fase documental é o momento em que ocorre a maior 
quantidade de diligências do processo de crédito imobiliário. Garanta que a proposta seja 
encaminhada com a documentação completa para evitar reenvios e interrupções na 
análise.  

De qualquer forma, é importante que seja esclarecido ao cliente que pode ocorrer 
solicitação de outros documentos no decorrer da análise. 

d) Contratação 
Após a análise de toda a documentação, a proposta será disponibilizada para despacho 
da agência contratante e logo após, será realizada a edição do instrumento de crédito. 

e) Assinatura e registro do instrumento de crédito 

Para assinatura do instrumento de crédito, o cliente deverá ser contatado e orientado a 
comparecer à agência, juntamente com o vendedor. 

É nesse momento que o Correspondente deve entregar à agência toda a documentação 
física que embasou o processo. 

Para a assinatura e registro do contrato, é necessário observar alguns procedimentos: 

 Efetuar em cartório o reconhecimento da assinatura do administrador do banco (para 
os casos em que o instrumento de crédito tenha de ser registrado em outra praça); 

 Informar ao cliente sobre: 

o a necessidade do pagamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis – 
ITBI; 

o o prazo máximo para que o cliente entregue o instrumento de crédito no cartório 
de registro de imóveis competente: 30 (trinta) dias a contar da sua assinatura 
(Cláusula– DO REGISTRO DO CONTRATO); 

 No caso de financiamento de imóvel comercial, o cliente deverá estar ciente que o 
valor referente ao IOF deve estar disponível para débito em conta corrente até a data 
da liberação da operação; 

f) Liberação 

Formalização e liberação dos recursos 

Atendendo ao disposto na Resolução CMN 3.706/09, a formalização da operação e a 
consecutiva liberação dos recursos do financiamento devem ocorrer após a assinatura do 
instrumento de crédito, sendo vedada portanto, qualquer liberação anterior a essa 
formalização. Os recursos liberados ficarão aplicados no BB e serão remunerados pelo 
Índice de Remuneração da Poupança, até que ocorra o devido registro do instrumento de 
crédito no cartório de registro de imóveis. Após o registro do instrumento de crédito, os 
documentos necessários para a liberação do crédito ao vendedor são: 

 Providenciados pelo cliente, com auxílio do Correspondente: 

o 1 (uma) via do instrumento de crédito registrado em cartório; 
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o 1 (uma) cópia atualizada da ficha de matrícula do imóvel contendo o registro da 
compra e venda e da alienação fiduciária ao Banco do Brasil S/A, autenticada em 
cartório ou por funcionário do BB; 

 Providenciados pela agência: 

o 1 (uma) via assinada do formulário informativo de parcelas; 

o 1 (uma) via do formulário de CET/CESH; 

o 1 (uma) via da proposta de seguro habitacional; 

o 1 (uma) via da declaração de opção de apólice de seguro coletivo de seguradoras 
distintas (quando for o caso). 

Para os instrumentos registrados/firmados por cartórios de outras cidades, caso a agência 
do BB não possua os cartões de autógrafos, exija do cliente o reconhecimento da 
respectiva assinatura em cartório da praça da agência para então proceder à conferência 
da assinatura do tabelião local (conferência de assinatura com o cartão de autógrafos). 

 

7.3 FLUXOGRAMA DE CONTRATAÇÃO  

 

Simulação Requisitos 
mínimos

Aprovação de 
cadastro, 
crédito e 
seguro

Avaliação do 
imóvel e 
análise 

documental

Contratação
Assinatura e 
registro do 

contrato

Remuneração 
ao 

Correspondente

Liberação do 
pagamento ao 

vendedor


