
REALIZANDO O SONHO DA

CASA PRÓPRIA



   Você está recebendo agora importantes in-
formações para ter a certeza de que vai re-
alizar com tranquilidade o mais importante 
investimento da sua vida. Em três fascículos 
nós vamos mostrar tudo para comprar o seu 
imóvel.

   Neste primeiro capítulo abordaremos os pri-
meiros passos para a compra de um aparta-
mento. O que levar em consideração na es-
colha de um apartamento? Como escolher 
o melhor local? Quais fatores influenciam na 
minha compra?

   O segundo capítulo irá falar sobre a docu-
mentação e os impostos necessários para a 
realização deste tipo de compra.

   E concluímos com o terceiro capítulo sobre 
formas de pagamento, incluindo todas as in-
formações sobre financiamentos.

   Sabemos o quanto a compra do primeiro 
apartamento é importante e decisiva na vida 
de uma pessoa. E sabemos também o quan-
to várias pessoas sonham em finalmente “sair 
do aluguel”. Afinal, este é um gasto que se vai 
para nunca mais voltar, certo?

   Porém, ao se deparar com um novo univer-
so, lotado de informações, opções, possibili-
dades e oportunidades, como escolher ade-
quadamente?

   Não se desespere! Com muita pesquisa e 
organização este sonho de consumo pode se 
tornar possível. O próprio nome do bem com-
prado já diz: imóvel.

   É algo que tende a ficar com você por um 
longo período de tempo, e por isso, deve ser 
muito bem escolhido.

Neste ebook interativo iremos abordar 
os principais pontos para que você faça 
uma excelente escolha e fique satisfeito 
por muitos e muitos anos.

TUDO PARA A 
SUA NOVA CONQUISTA
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CAPÍTULO I

PRIMEIROS PASSOS



   Antes de começarmos, precisamos falar de 
um tópico importantíssimo quando falamos 
em compras de bens de alto valor: planeja-
mento financeiro. Comprar um imóvel não é 
barato. Aprenda a se planejar e se precaver, 
porque os custos tendem, no geral, a aumen-
tar. E se você não aprender a poupar agora, 
antes mesmo da compra, a situação pode fi-
car difícil e você pode se afogar em dívidas.

  Evite cartões de crédito, crediários e qual-
quer outro sistema que possa gerar dívidas 
futuras. Prefira pagamentos à vista e, assim 
que sobrar um montante mensal, movimen-
te este dinheiro! Você pode investir em algu-
mas aplicações que farão com que o sonho 
do apartamento próprio se realize mais rápi-
do.

  Evite aquela cerveja de todo final de sema-
na, festas em excesso e gastos exagerados 
com bens supérfluos. Porém, não se esqueça 
de que o equilíbrio é fundamental: deixar de 
viver apenas para economizar também não 
lhe fará feliz.

   Cuidado com os novos gastos fixos!
   Além da prestação do financiamento (caso 
você opte por essa forma de pagamento), 
você terá contas de água, gás e luz para pa-
gar. Inclua nesta conta o condomínio, a inter-
net (imprescindível nas casas modernas) e a 
TV à cabo, caso você ache necessário e utilize 
diariamente. Não se esqueça de colocar nes-
ta listagem as contas com supermercados e 
farmácias, que são essenciais e fazem parte 
dos gastos indispensáveis do seu lar.

   Outros gastos, apesar de mais raros, tam-
bém não podem ser esquecidos: lembre-se 
que você terá que fazer instalações (redes de 
proteção, ventiladores, ar-condicionado, en-
tre outros) e manutenções, comprar móveis, 
eletrodomésticos, utensílios e alguns itens 
para adornar a sua casa. Neste quesito tam-
bém podem entrar custos com obras, repa-
ros e reformas, além daquele famoso custo 
surpresa que aparece em cima da hora.

Antes de comprar um apartamento, 
você verá que é necessário realizar 
muitas pesquisas. 
Você deverá se preparar, estudar e se 
informar. Desta forma, com todas as
variáveis em mãos, a escolha final 
será mais tranquila e sem receios.

CAPÍTULO I

PRIMEIROS PASSOS

Planejamento Financeiro

Gastos Fixos

Gastos Esporádicos

Clique no ícone para voltar ao índice.
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PRIMEIROS PASSOS

Definição do orçamento

   Outra questão importante e que deve ser 
levada em conta é a definição do orçamento 
deste imóvel. Quanto você pode gastar sem 
se enrolar? Elabore uma estimativa de todos 
os gastos que você terá com esta compra, e 
compare com a sua renda mensal.

   Comprar um apartamento à vista nem sem-
pre é possível, e com o financiamento há o 
acréscimo das parcelas mensais. Para ajudar é 
importante pensar em comprometer apenas 
30% da sua renda mensal com estar parcelas. 
Outra dica é economizar o máximo possível 
para poder dar uma entrada alta e financiar o 
menor valor possível.

Por que comprar um apartamento novo?

   Agora que você já se planejou e já sabe o 
quanto pode gastar, vem outra questão: por 
que comprar um apartamento novo? As van-
tagens são muitas e nós vamos listar algumas.

Apartamentos novos tendem a ser melhores, 
pois não precisam de manutenção, reformas 
ou reparos e estão em ótimo estado. Você ain-
da pode realizar, com o apartamento vazio, 
pequenas obras e detalhes antes de se mudar, 
como pintar paredes e tetos, trocar torneiras, 
instalar espelhos e lustres, entre outros.

Apartamentos novos também possuem ga-
rantia e assistência, evitando gastos surpre-
sas. Os financiamentos costumam ser mais 
baratos, e você pode utilizar subsídios do go-
verno para facilitar esta compra. Com aparta-
mentos usados, isso não é possível e o orça-
mento fica mais apartado.

Nossa dica é pesquisar muito sobre as opções 
de construtoras na sua cidade. Procure tudo 
sobre a história da empresa no Google e estu-
de seu passado, olhe os comentários nas re-
des sociais, e converse com a família, amigos 
do trabalho, e outras pessoas que já tenham 
tido alguma experiência com esta construto-
ra em questão.

Além de confiável, a empresa escolhida preci-
sa ser comprometida e entregar apartamen-
tos com acabamentos de qualidade. Segu-
rança e excelente atendimento também são 
essenciais.

Desvantagens do apartamento usado:

Apartamentos muito antigos podem ser mais 
baratos, é verdade, porém podem esconder 
muitos custos extras. Será necessário realizar 
reformas elétricas e hidráulicas, além de pin-
turas, consertos no piso, rodapés, paredes, 
tetos e por aí vai. Também fique de olho em 
possíveis “defeitos” que possam ser maquia-
dos apenas para a venda.

Você também pode visitar os 
empreendimentos já 
construídos e entregues.
Procure os diferenciais e
tudo aquilo que te agrade.

Clique no ícone para voltar ao índice.
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Defina suas necessidades

Localização

   Com estes itens definidos, vamos aos itens 
mais práticos: quantos quartos e banheiros 
serão necessários? Você gostaria de um apar-
tamento com uma boa varanda e uma boa 
vista? O que é imprescindível para você? E 
para a sua família?

   A localização do seu novo lar também é im-
portantíssima. Afinal, agora que o imóvel é 
seu, o ideal é que você não precise mais de se 
mudar. Na atualidade, é muito comum que fa-
mílias se mudem após uma mudança de em-
prego, até porque ninguém gosta de perder 
tempo no trânsito.

   Procure escolher um bairro que seja próxi-
mo ao centro ou que, no mínimo, seja de fácil 
acesso às principais vias da cidade. Pense que 
estar próximo aos pontos de transporte pú-
blico é essencial, visto que outros membros 
da sua família provavelmente precisarão uti-
lizá-los.

Nesta etapa, é preciso 
definir se você está a 
procura de um aparta-
mento mais amplo ou 
compacto. Lembre-se 
que estes detalhes irão 
repercutir na sua vida 
de forma geral, portan-

qual o sol é mais bran-
do e as plantas tendem 
a se dar melhor.

Uma boa dica é buscar pelo modelo mais 
parecido com o seu estilo de vida: caso 
você esteja planejando ou já tenha uma 
família grande, pense que espaço é priori-
tário para acomodar seus filhos com con-
forto nos quartos.

to, é preciso alinhar todas as expectativas. 
Pense em quantos quartos, quantos banhei-
ros e se você faz questão de possuir uma va-
randa. Gosta de andar alto e se interessa por 
um duplex? Ou prefere um andar mais baixo 
com uma área externa maior?

   Você possui carro e precisa de uma vaga para 
estacioná-lo? Prefere condomínios com áreas 
de lazer, piscinas e quadras poliesportivas?

   Todos os apartamentos vistos possuirão 
vantagens e desvantagens. Saiba quais são 
as prioridades da sua família! Assim, fica mais 
fácil investir no empreendimento mais ade-
quado.

   Caso goste de pets, por exemplo, procure 
por prédios que aceitem estes animais, ou 
que possuam locais de convivência para os 
mesmos. Caso goste de plantar, procure por 
apartamentos que recebam mais incidência 
de luz do dia, de preferência da manhã, na 

É importante ressaltar que morar distante do centro não é ruim, ainda mais 
para quem gosta de tranquilidade e segurança. Porém, tenha em mente que 
você precisará possuir uma boa estrutura que possibilite, com facilidade, que 
você e seus familiares cheguem rapidamente aos destinos necessários.

Clique no ícone para voltar ao índice.
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Detalhes adicionais que 
você não pode esquecer

Além de tudo que comentamos nos itens aci-
ma, não podemos nos esquecer de peque-
nos detalhes. Apartamentos com grande in-
cidência de sol na parte da tarde costumam 
ser mais quentes, portanto, dê preferência 
aos que recebem o sol da manhã. Se não for 
possível, pense em alternativas para refrescá-
-lo durante o verão: ventiladores e ar-condi-
cionado são uma ótima opção.

Procure saber se o imóvel é arejado. Andares 
mais baixos tendem a ficar mais “abafados” 
e possuir uma boa corrente de ar pode fazer 
toda a diferença. Já andares mais altos ten-
dem a ventar muito mais e você deve estar 
preparado para isso.

Também faça uma pesquisa profunda sobre a 
vizinhança: há comércio próximo para emer-
gências? O bairro é perigoso ou tranquilo? 
Pense nos vizinhos e pergunte ao porteiro 
como se comportam. São barulhentos e en-
crenqueiros? Também fique de olho na quan-
tidade de barulho do local. Algumas pessoas 
gostam do barulho da cidade, outras prefe-
rem ambientes mais tranquilos e próximos a 
natureza.

Cabe a você decidir pelo melhor, 
de acordo com as necessidades e 
prioridades da sua família.

Clique no ícone para voltar ao índice.
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CAPÍTULO II

A COMPRA

Com todos os detalhes tratados no capítulo 
anterior decididos e o apartamento dos 
sonhos encontrado, vamos à melhor parte: 
a compra!

Novamente, não se desespere.
Falaremos justamente sobre isso 
nas próximas páginas.

Agora outras dúvidas começam a surgir:

“Do que preciso para
realizar a compra?”

“Qual a melhor
forma de pagamento?”

“Quais são os documentos 
que devo emitir?”

Clique no ícone para voltar ao índice.



O Despachante

   Antes mesmo de falarmos da parte burocrática da compra de um 
imóvel, precisamos falar do despachante imobiliário. Este profissio-
nal, já regulamentado, exerce atos e procedimentos legais funda-
mentais para a realização da compra do seu imóvel. É uma forma 
de garantir que todo o processo seja feito de forma bem orientada, 
correta, legal e segura, respeitando prazos e valores.

Algumas das funções do despachante são:

   Sabemos que a compra de um imóvel tem muitos detalhes, como 
você verá a seguir.

   Desta forma, além de cuidar de toda a documentação, o despa-
chante imobiliário pode tirar dúvidas, orientar e auxiliar o compra-
dor durante todo o processo da compra de um imóvel.

CAPÍTULO II

A COMPRA

Retirar, analisar e preparar 
certidões e contratos.

Recolher assinaturas e
reconhecer firmas.

Realizar o
registro do imóvel.

Regularizar 
créditos e débitos.

Acompanhar
datas com vencimento.

Auxiliar em processos de
financiamento, realizando
simulações de crédito em
várias instituições financeiras.

Clique no ícone para voltar ao índice.



1

2

3

4

5

6

Cópias autenticadas do RG e CPF

Cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento ou de Casamento/União Estável

Cópia dos 3 últimos comprovantes de renda

Comprovante de endereço atual (até 90 dias)*

Declaração do Imposto de Renda
(último ano)*

Extrato bancário 
(últimos 6 meses)*

* Estes itens podem variar de acordo com a instituição financeira escolhida.

Documentos Básicos

CAPÍTULO II

A COMPRA

Caso você queira utilizar o FGTS como subsídio, são necessários os seguintes documentos:

Estes são os documentos básicos que 
toda instituição financeira precisa 
para começar o processo da compra 
de um imóvel.
Porém, é importante ficar atento e 
consultar a listagem exata de docu-
mentos nesta etapa.

Caso você opte por realizar um financiamento, os documentos 
necessários são os mesmos acima.

1

2

3

4

Cópia da Carteira de Trabalho

Extrato de cada conta do FGTS 
com registro nos últimos dois anos*

Autorização para movimentação
de conta vinculada ao FGTS*

Declaração comprovando que é a
primeira aquisição de imóvel
residencial financiado pelo
SFH (Sistema Financeiro
de Habitação)*

Clique no ícone para voltar ao índice.

* Consulte junto à Caixa Econômica Federal como emitir estes documentos.



ITBI

CAPÍTULO II

A COMPRA

   O ITBI é um tributo municipal, o Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis, que deve ser 
pago toda vez que ocorrer uma transferência 
imobiliária. Através do pagamento desta taxa 
é oficializado o processo de compra e venda 
do imóvel.

Quanto custa o ITBI?   

   Este imposto varia de município para muni-
cípio e não há valor fixo. O cálculo é feito de 
acordo sobre o valor da transação, ou seja, o 
valor do imóvel.

Como é calculado?   

   A base de cálculo do ITBI é o valor do título 
do imóvel, seja da escritura ou do contrato. 
Para apartamentos comprados na planta o 
valor utilizado é aquele que consta no con-
trato entre o comprador e a construtora. Para 
financiamentos será o valor de venda ou o va-
lor declarado no contrato de compra e venda.

Quem paga?   

   Geralmente o ITBI é pago pelo comprador 
do imóvel. Alguns imóveis, como os vincula-
dos ao programa “Minha Casa, Minha Vida” e 
outros similares, podem ser isentos deste im-
posto. E em alguns casos de compras finan-
ciadas pelo SFH (Sistema Financeiro de Habi-
tação) também poderá haver um abatimento 
quando a compra for do primeiro apartamen-
to do adquirinte.

Quando pagar?   

   O ITBI deverá ser pago antes da transmis-
são de propriedade no Cartório de Registro 
de Imóveis.

Este imposto deverá ser quitado no momento 
da assinatura do contrato, em casos de finan-
ciamentos, ou da lavratura da escritura.

Exemplificando: se você comprou 
um apartamento por R$ 200 mil 
e a alíquota era de 2%, você 
deverá pagar R$ 4 mil de ITBI.

Clique no ícone para voltar ao índice.



Escritura Pública

Registro de Imóvel

CAPÍTULO II

A COMPRA

   Você já escutou a frase “quem não registra, 
não é dono?” Pois é. O contrato de compra 
e venda sozinho não garante ao comprador 
posse do imóvel. É apenas um acordo que 
obriga as partes a honrarem os compromis-
sos estabelecidos enquanto a escritura públi-
ca oficializa a transferência. O processo só é 
oficializado no registro de imóvel.

   Após a assinatura da escritura (ou contrato, 
no caso de financiamentos) e com o ITBI pago, 
é necessário encaminhar este documento ao 
cartório de Registros de Imóveis. Lá, a proprie-
dade será devidamente registrada na matrí-
cula do imóvel.

   Neste número de matrícula, estarão presen-
tes toda a história, dados dos proprietários 
e do imóvel. Quanto ao valor pago, deve ser 
consultado previamente no cartório.

   A escritura pública do imóvel é o documento 
oficial que valida o acordoentre partes. É ela-
borada no cartório e é o primeiro passo após 
a assinatura do contrato. É utilizada principal-
mente nas compras à vista.

   Já nas compras feitas através de financiamen-
to, o contrato emitido pelos bancos substitui 
a escritura.

Por fim, vale ressaltar que apenas o registro 
de escritura garante a propriedade definitiva 
ao comprador. Caso este registro não seja fei-
to, o comprador terá apenas posse e uso do 
imóvel, ou seja, estará morando em um apar-
tamento que não é oficialmente seu.

Clique no ícone para voltar ao índice.



CAPÍTULO III

FORMAS DE PAGAMENTO



   As opções são muitas e vemos tanta infor-
mação por aí que não podemos ficar confu-
sos. Porém, fique tranquilo. Vamos destrin-
char todos os detalhes nas próximas páginas!

Financiamento: como funciona?

   O financiamento de um imóvel fun-
ciona de forma mais simples do que se 
imagina. Assim que é aprovado, a ins-
tituição financeira ou banco paga ao 
vendedor do imóvel o valor financiado, 
podendo ser total ou parcial.

   Após isso, o comprador deve pagar ao 
banco, de forma parcelada, as quantias 
necessárias até quitar todo o crédito 
emprestado pela instituição financeira 
ou banco.

Agora que você já sabe onde vai morar e 
todos os documentos e taxas necessárias 
para que isso aconteça, vamos falar so-
bre as formas de pagamento disponíveis.

CAPÍTULO III

FORMAS DE PAGAMENTO

À Vista

Financiamentos

   Esta é a opção mais tranquila e rápida. Além, 
é claro, de ser a que mais garante descontos 
e condições especiais.

   Portanto, se você tem uma boa quantidade 
de dinheiro guardada, pense em usá-la.

   As opções de financiamento são muitas! 
E sabendo escolher de forma precisa, fica mais 
fácil se aproximar do sonho da casa própria.

   E o que é, exatamente, um financiamento 
imobiliário?

   É uma linha de crédito de longo prazo, ofe-
recida por instituições financeiras, bancos pú-
blicos ou privados, destinada a aquisição de 
imóveis novos ou usados, na planta, em cons-
trução ou até mesmo lotes para fins habita-
cionais para qualquer pessoa ou de comércio 
para qualquer pessoa que seja maior de 18 
anos, sem restrição ao crédito e com capaci-
dade financeira de pagamento.

Traduzindo: desta forma, o comprador, além 
de ser reconhecido legalmente como dono do 
imóvel, também pode utilizar o bem. 
E para começar o processo de financiamento, é 
preciso atender a alguns pré-requisitos, como:

• maioridade civil;
• comprovação de renda suficiente (para indi-

car sua capacidade de quitação das futuras 
parcelas);

• e não possuir nome incluído em órgãos de 
proteção ao crédito, como o SPC e SERASA.

Clique no ícone para voltar ao índice.

Fique atento, pois as instituições 
financeiras não costumam 
financiar 100% do imóvel. 
Por isso, essa questão deverá ser 
negociada diretamente com o 
vendedor.
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   Após isso, você pode solicitar simulações 
de financiamento. Nesta etapa, você deverá 
realizar o máximo de simulações possíveis a 
fim de obter as melhores taxas e valores mais 
baixos nas parcelas. Depois compareça ao 
banco ou ao seu despachante e realize o ca-
dastramento.

   Será feita, então, a análise de crédito. Quando 
aprovada, será realizada a avaliação do imó-
vel (para verificar se está tudo certo e dentro 
do valor informado), e então, a assinatura do 
contrato.

   Você seguirá pagando as parcelas, até o dia 
em que as quitará e deverá registrar o termo 
de quitação (emitido pelo banco, e que ga-
rante que você concluiu o contrato).

Juros pré-fixados ou pós-fixados?

   Ao fazer o financiamento imobiliário, o cliente deverá escolher en-
tre os juros pré-fixados ou pós-fixados.

Qual a diferença entre eles?

   Estes termos são relacionados a correção monetária do financia-
mento, existindo, portanto, duas formas de calcular a taxa de juros 
que incidirá em seu parcelamento.

Juros pré-fixados
As taxas serão definidas previamente 
no contrato, ou seja, o comprador sa-
berá exatamente a quantia que paga-
rá em cada parcela.

Juros pós-fixados
Já nos juros pós-fixados, as taxas
durante o contrato variam de
acordo com os índices de
inflação ou outro à ele
vinculado.

Clique no ícone para voltar ao índice.



FGTS

E como funciona?

   O FGTS é um fundo de garantia adquirido 
por todo trabalhador de carteira assinada. No 
começo de todo mês, justamente com o sa-
lário, o empregador deposita um valor refe-
rente a 8% do salário em uma conta na Caixa 
Econômica Federal. Este valor é inteiramente 
do trabalhador, seu pagamento é obrigatório 
e não pode ser descontado do salário. Com 
isso, as quantias vão sendo somadas mês a 
mês e o trabalhador poderá sacar este mon-
tante apenas eventualmente, em casos de 
demissão ou problemas de saúde.

   Além disso, o trabalhador também poderá 
utilizar este dinheiro em financiamentos imo-
biliários.

   Parte deste crédito é liberado para a entrada 
do imóvel ou então para amortizar o valor das 
parcelas. O valor é depositado diretamente 
na conta do vendedor, sem a necessidade de 
preocupação do comprador com esta quan-
tia.

Alguns requisitos, tanto da parte do compra-
dor quanto do vendedor, precisam ser cum-
pridos.

Entre eles, podemos destacar:

O trabalhador deverá ter, no mínimo, 36 de-
pósitos no fundo de garantia (ou seja, 3 anos 
de trabalho).

   Além disso, o comprador precisa ficar aten-
to aos imóveis que já possui, para se ater aos 
critérios do financiamento e da instituição fi-
nanceira escolhida.

   Para finalizar, o imóvel em questão deve se 
enquadrar nos termos do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH), ou seja, o valor não pode 
passar de R$ 1,5 milhão. E além disso, o uso 
do imóvel deve ser único e exclusivo para re-
sidência do comprador, que deve ser na cida-
de em que trabalha.

Amortização do valor do imóvel

   Através do FGTS, você também pode amorti-
zar o valor do seu financiamento! Assim, você 
pode quitar as dívidas em sua totalidade ou 
então parcialmente.

   Para isso, o contrato de financiamento de-
verá ser assinado no âmbido do SFH.

   Para realizar a amortização, você deverá pro-
curar o banco responsável pelo financiamen-
to. O gerente poderá te orientar em relação a 
qual a melhor forma para amortizar, seja atra-
vés das parcelas, prestações ou do contrato 
em si.

   Para quem não está passando por muitos 
apertos financeiros, o mais indicado é anteci-
par parcelas. Isso porque, caso os juros sejam 
cobrados sobre o saldo devedor, se garante 
uma ótima economia ao eliminar essas taxas 
e ainda é possível diminuir o tempo de finan-
ciamento.

   Porém, se você estiver passando por alguns 
problemas financeiros, o mais indicado é di-
minuir o valor das prestações. Neste caso, o 
tempo de financiamento não será diminuí-
do, porém, é possível garantir uma “folga” nos 
gastos do mês. De qualquer forma, antes de 
tomar qualquer decisão, é importante estu-
dar todo o cenário e as oportunidades.

CAPÍTULO III

FORMAS DE PAGAMENTO

   Você sabia que é possível utilizar o seu FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 
complementar o financiamento? Através dessa 
opção, o valor financiado poderá ser mais bai-
xo e, consequentemente, as parcelas e o tempo 
de quitação também serão.

Clique no ícone para voltar ao índice.



Composição de Renda

CAPÍTULO III

FORMAS DE PAGAMENTO

Financiamento direto
com a Construtora

  Além das opções acima, também é possível 
compor renda para o seu financiamento imo-
biliário. A composição de renda é definida 
pela associação entre dois ou mais compra-
dores para adquirir um bem de valor.

   Tradicionalmente, este método era permi-
tido apenas para cônjuges, porém esta práti-
ca mudou e em alguns bancos, este financia-
mento é permitido para até três pessoas, que 
devem ter algum parentesco ou afinidade.

   Algumas construtoras também possuem fi-
nanciamento próprio, o que pode viabilizar a 
compra do imóvel. Este processo costuma ser 
menos burocrático e mais flexível, e a nego-
ciação é bem parecida com a das instituições 
financeiras. 
   Além disso, possui mais benefícios, como: 
condições facilitadas, negociação direta e 
planos mais atrativos. Não deixe de consultar 
a sua construtora sobre esta opção!

   É importante destacar alguns detalhes: a 
análise de crédito é feita de forma individu-
al e todos os participantes podem utilizar o 
FGTS para compor a entrada ou amortizar 
parcelas. O valor das prestações não poderá 
ultrapassar 30% de cada salário, porém esta 
porcentagem poderá ser acumulada. Desta 
forma, os valores das prestações poderão ser 
mais altos.

   Ao optar pela composição de renda, muito 
cuidado! O participante deste financiamento 
será coproprietário deste imóvel, por isso, é 
imprescindível que se tenha harmonia e uma 
boa relação com esta pessoa.

Clique no ícone para voltar ao índice.



Minha Casa Minha Vida

Este programa, como já explicado antes, não é para todos.
Existem três faixas que são atendidas pelo governo.
Continue a leitura para conferir todas.

CAPÍTULO III

FORMAS DE PAGAMENTO

Pagando parte da entrada
do imóvel, que deve ser novo.

Diminuindo consideravelmente 
o valor das taxas de juros1

Barateando os valores dos seguros 
embutidos nos financiamentos3

2

FAIXA 1

Renda mensal bruta  até R$ 1.800,00

Nesta faixa, o subsídio que o beneficiá-
rio tem direito pode ser até 90% custe-
ado e, com isso, o pagamento será feito 
em até 120 parcelas de R$ 270,00 sem 
juros.

FAIXA 2

Renda mensal bruta  entre 
R$ 2.600,00 e R$ 4.000,00

Nesta faixa, são oferecidos subsídios de 
até R$ 29.000,00 e taxas de juros de 5% 
a 7% ao ano.
E os fatores da faixa 1,5 também podem 
influenciar bastante na negociação. 

FAIXA 1,5

Renda mensal bruta  até R$ 2.600,00

Já nesta faixa, os subsídios oferecidos 
são os de R$ 47.500,00 para financia-
mentos de imóveis com valor de até R$ 
135.000,00 com 5% de taxas de juros 
anuais. 
Fatores como a localização do imóvel, 
renda e FGTS podem fazer diferença.

FAIXA 3

Renda mensal bruta  acima de 
R$ 7.000,00 e até R$ 9.000,00

E para finalizar, na última faixa são ofe-
recidas taxas de juros de 8,16% a 9,16% 
ao ano.
E os mesmos fatores já citados anterior-
mente podem influenciar essa negocia-
ção.

FAIXAS

O programa Minha Casa Minha Vida é oferecido pelo governo e ofe-
rece condições atrativas para o financiamento de moradias nas áre-
as urbanas para famílias de baixa renda. O governo pode ajudar de 
três maneiras diferentes:

Clique no ícone para voltar ao índice.

Fonte: http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx. Último acesso em: 03/12/2019.

Sempre consulte um agente financeiro para confirmar todas as informações.



Minha Casa Minha Vida

CAPÍTULO III

FORMAS DE PAGAMENTO

Principais requisitos para participar do
Minha Casa Minha Vida:

E como participar?

Existem duas maneiras de participar do programa, sendo elas:

• Para famílias na Faixa 1, é preciso ir até a prefeitura da sua cidade 
(ou órgão responsável pelo sistema habitacional do município) e 
realizar a inscrição para o processo seletivo. Estes imóveis são cons-
truídos pelo Governo Federal e repassados às prefeituras para a en-
trega aos contemplados.

• Para as famílias das Faixas 2 e 3 é possível escolher um imóvel que 
se enquadre nas condições do programa. Após isso, é preciso en-
tregar a documentação necessária diretamente na instituição ban-
cária para análise de concessão do subsídio.

Outro fator importante e que faz diferença na aprovação do finan-
ciamento do Minha Casa Minha Vida é já participar de outros pro-
gramas oferecidos pelo governo, como o Bolsa Família. 

• Não possuir imóveis;
• Comprovar renda;
• Não possuir restrições de crédito;
• Não comprometer mais de 30% da renda mensal;
• O imóvel deverá ser na mesma localidade da residência e trabalho;
• O somatório de idade do proponente não poderá passar de 80 anos;
• Não é permitido financiar o imóvel para fins de locação;
• O imóvel não poderá ser vendido antes da quitação do financiamento.

Clique no ícone para voltar ao índice.



CONCLUSÃO



   Comprar um imóvel é um bom desafio!

   Com muita pesquisa, disposição e uma pita-
da de sorte, é possível realizar uma excelente 
aquisição. E o melhor de tudo: sem arrepen-
dimentos!

   Esperamos que com esse ebook novas es-
peranças tenham surgido em você, para que 
o sonho da casa própria se realize. Lembre-se 
sempre: tudo é possível quando colocamos 
toda a nossa vontade e coração naquilo que 
queremos.

   Caso ainda fiquem dúvidas, sugestões ou 
comentários, nos envie uma mensagem atra-
vés das nossas redes sociais: @fontesesenra!

   E se você gostou do ebook, compartilhe com 
a sua família, amigos e todos aqueles que es-
tejam precisando de ajuda ou incentivo para 
realizar o sonho do imóvel próprio.

   Sair do aluguel está mais próximo do que 
você imagina!

   Boa sorte!

   Vai dar certo!

CONCLUSÃO

Clique no ícone para voltar ao índice.
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