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Condições gerais para obtenção de Financiamento e/ou FGTS 

 
 
1 – ENQUADRAMENTO PARA O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 
 
O enquadramento varia de instituição financeira ou Banco repasse. Para seu empreendimento as condições 
de enquadramento estão descritas no Anexo - Enquadramento e Encargos, a ser enviado pela MSFI. 
 
2 – COMPROVAÇÃO DE RENDA  
 
Na maioria dos bancos, o comprometimento de renda familiar é limitado a até 30% da renda bruta ou líquida, 
a critério do agente financeiro de opção do comprador, do mês anterior ao da assinatura do contrato. 
Entende-se por renda bruta aquela habitualmente recebida pelo proponente, NÃO sendo considerados como 
rendimentos o 13º, 14º e/ou 15º salários, bônus e/ou gratificações habituais. 
As comissões habituais serão consideradas pela média dos últimos 6 meses. 
Será aceita a composição de renda entre pessoas que vivam sob união estável, entre outras possibilidades, 
conforme o banco de opção para o financiamento.  
Serão consideradas/descontadas outras dívidas no comprometimento de renda: empréstimo(s), pensão 
judicial, financiamentos (carros, empréstimos pessoais, imóveis, etc.), entre outras. 
Para a compra de imóvel residencial, a concessão de credito está disponível apena para Pessoa Física. 
Para a compra de imóvel comercial, a concessão de crédito normalmente é disponível para Pessoa Física. 
Para pessoa jurídica deve ser consultada a assessoria na ocasião da tomada do empréstimo, sobre  a 
disponibilidade.  
 
3 – RESTRIÇÕES PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CREDITO IMOBILIARIO 
 
Além das restrições previstas na legislação aplicável a este informativo, serão observados os seguintes 
limitadores aplicados às operações de financiamento habitacional para imóvel residencial: 
 

1) Emissão do “Habite-se” pela Prefeitura do Município Local: documento que, com o término da obra, 
libera a entrega do empreendimento. 

2) Após a expedição da CND INSS da Obra (Certidão Negativa de Débitos) promove-se o registro do 
“Habite-se”; Especificação e Instituição do Condomínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
competente.Concluído este ato, é gerada a emissão das matrículas individualizadas das unidades 
autônomas. 
 
O prazo para a conclusão de cada etapa é de responsabilidade da vendedora do imóvel junto aos 
órgãos públicos competentes. 

 
4 – ENCARGOS - Custos do Comprador do Imóvel  
 
Serão informados conforme o empreendimento. 
 
Importante salientar que o processo, quando tramitado pelo Banco repasse é consideravelmente mais rápido 
e menos oneroso. O cliente ao optar por trabalhar por outro agente financeiro, seja por taxa oferecida por este 
outro e/ou por relacionamento que já possui, deverá também considerar que até a efetiva quitação junto à 
Incorporadora, que ocorrerá com a assinatura do contrato de financiamento, seu saldo devedor será corrigido 
pelos índices pactuados no Compromisso de Venda e Compra, firmado na aquisição do imóvel, normalmente 
IGPM mais os Juros, atualizados pelo Sistema de Amortização Price.  
 



Se o financiamento for destinado à imóvel comercial, deverá arcar com o custo de IOF e não é possível a 
utilização do FGTS. 
 
5 – ITBI e REGISTRO – Custos do Comprador do Imóvel  
 
Em toda transação imobiliária, há custos que, contratualmente e/ou legalmente, são arcados pelo comprador, 
independentemente da forma de pagamento utilizada na concretização do negócio. Destacamos abaixo a 
estimativa desses custos uma vez que a MSFI Serviços Financeiros estará lhe acompanhando até o final do 
processo, auxiliando na emissão de guias e no recolhimento dessas taxas e impostos. 
 
Honorários da Assessoria MSFI: consultar a MSFI conforme o empreendimento e tipo de processo.  
 
ITBI: varia conforme a Prefeitura Local, em São Paulo Capital é de 2% sobre o valor da compra e venda ou 
valor de referência atribuído pela PM, o que for maior. O Imposto de Transmissão é recolhido à Prefeitura do 
Município Local em cheque administrativo ou pela Internet do banco do correntista, no ato da assinatura do 
contrato de Financiamento.  
 
Registro do Contrato: aproximadamente 1,5% sobre o valor da compra e venda ou valor de referência 
atribuído pela PM. A taxa será recolhida ao Cartório de Imóveis competente de acordo com a tabela vigente. 
 
OBS.: Alguns bancos financiam estas custas. Consulte-nos. 
 
6 – PROCEDIMENTOS E PRAZOS 
 
Início Processo / Contratação 
 
O proponente/comprador do imóvel com financiamento encaminhará à MSFI Serviços Financeiros a Ficha 
Cadastral devidamente preenchida, cujos dados serão utilizados para preenchimento de formulários, 
enquadramento de renda e cadastraremos as informações. Enquanto o cliente providencia os documentos 
solicitados, encaminharemos os formulários do Banco para assinatura.  
 
Quando a documentação estiver pronta, o cliente deverá entrar em contato para agendar a retirada pelo 
nosso moto boy ou providenciar a entrega em nosso escritório. O preenchimento da ficha cadastral deve ser 
completo contendo todas as informações solicitadas. 
 
Análise de documentos pela MSFI 
 
Uma vez recebido todos os documentos solicitados e formulários do Banco, a MSFI Serviços Financeiros, 
em até 3 (três) dias úteis*, irá analisá-los para enquadramento de renda e especificações do agente 
financeiro. Em caso de pendências a MSFI Serviços Financeiros informará por e-mail quais documentos 
devem ser providenciadas pelo comprador com urgência para a montagem final do processo. 
 
Fechamento de valores 
 
A re-analise de documentos acontece em 1 (um) dia útil. Cumpridas todas as exigências é elaborado o 
fechamento dos valores de compra e venda, financiamento e/ou prazo, que serão encaminhados por e-mail 
ao cliente para ciência e concordância no prazo de até 2 (dois) dias úteis. Aqui poderá fazer sua opção de 
financiamento quanto a valor e prazo de financiamento, conforme o seu comprometimento de renda.  
 
 
 
 



Montagem da pasta para envio da pasta ao banco 
 
Após o retorno do cliente quanto a proposta que será feita ao banco, em até 1 (um) dia útil, toda a 
documentação é montada em uma pasta, e de acordo com as especificações do agente financeiro é enviada 
para a análise de crédito**. 
 
Análise de Crédito / Análise Jurídica da Documentação junto ao Banco 
 
O prazo de retorno da análise de crédito é de em média 03 a 10 dias úteis*. Documentos complementares 
poderão ser solicitados. 
 
Ao ter o crédito aprovado pelo banco é obrigatória a abertura da conta corrente pelo comprador em uma 
das agencias da rede bancária. Informar os dados para a MSFI. 
 
Uma vez analisado o crédito e se aprovado, o processo com a documentação do comprador será enviado 
para o Departamento do Banco que promove a análise jurídica dos mesmos. Esta análise tem prazo médio de 
5 dias úteis, após o processo chegar ao departamento. 
 
Se a documentação do imóvel, da vendedora e do comprador estiver e ordem (sem pendências), é solicitado 
pelo banco a Confirmação de Valores para a finalização do processo. Se houver pendências, as mesmas 
devem ser entregues para análise e conclusão da analise jurídica e então apresentada a Confirmação de 
Valores. 
 
Se houver utilização do FGTS o banco envia para a Caixa Econômica Federal o pedido de bloqueio do FGTS 
que normalmente é acatado em 4 (quatro) dias úteis, caso não haja pendência para o efetivo bloqueio. 
 
O banco passa a finalizar o processo promovendo a emissão do contrato. 
 
O prazo para recebimento do contrato é de 5 (cinco) dias úteis. Caso não haja utilização do FGTS no 
processo, desconsiderar o prazo para o bloqueio do FGTS. 
 
* Para contagem do prazo considera-se o primeiro dia útil seguinte à data do evento. 
** Somente o banco tem autonomia para aprovar ou negar o crédito do cliente. Os prazos junto aos agentes financeiros 
não são de responsabilidade da MSFI. Os prazos estimados podem variar conforme o banco. 
 
Recebimento do Contrato e Assinatura  
 
Ao receber o contrato do banco a MSFI fará a conferencia do mesmo e solicitara a vendedora o saldo 
devedor para a quitação da dívida para promover o agendamento da assinatura com o comprador nas 
dependências da MSFI. Será enviado email ao cliente com o valor das despesas a pagar no ato da assinatura 
do contrato e eventual diferença a pagar com recursos próprios a vendedora. 
 
Após a assinatura com a MSFI, o contrato é enviado para coleta da assinatura dos representantes da 
vendedora que após assinar devolve  
 
Importante: 
 
Os prazos informados da tramitação do processo dentro do banco repasse ou outros bancos, não são de 
responsabilidade da MSFI Serviços Financeiros, que apenas configura como intermediadora e não 
responsável pelo trâmite interno dos bancos. 
 



Se o comprador optar pelo Financiamento em outro banco que não seja o Banco repasse deverá consultar a 
MSFI Serviços Financeiros a fim de verificar se esta dará atendimento ao seu processo e para verificar as 
condições estabelecidas pelo banco.  
 
A MSFI Serviços Financeiros, oferece o atendimento limitado como assessoria junto a bancos que atuam no 
mercado imobiliário, consulte nossas condições. 
 
Atendemos os principais bancos (Bradesco, Grupo Santander, Citibank, HSBC, Grupo Itaú - Unibanco e 
Caixa Econômica Federal).  
 
Qualquer dúvida nos consulte principalmente quanto às taxas adicionais com o processo não tramitado pelo 
Banco de Repasse. 
 
7 – CONDIÇÕES PARA O USO DO FGTS PARA IMOVEL RESIDENCIAL (consultar outras regras no 
Manual a disposição no site da MSFI). 
 

1) O proponente não pode ser proprietário, comprador, promitente comprador, cessionário ou promitente 
cessionário de outro imóvel residencial, concluído ou em construção: 

 
a. Financiado pelo SFH em qualquer parte do território nacional. 
b. No município onde pretenda efetuar a compra, nos municípios limítrofes e na região 

metropolitana. 
c. No município de residência, nos municípios limítrofes e na região metropolitana. 
d. No município onde exerça sua ocupação principal, nos municípios limítrofes e na região 

metropolitana. 
 

2) O imóvel deverá ser adquirido para residência principal do proponente. 
 

3) O FGTS poderá ser usado como parte de pagamento, desde que atendidas as condições acima, e 
ainda: 

 
a. O proponente deverá ser optante pelo regime de FGTS há mais de três anos. 
b. O imóvel objeto da operação não deve ter sido adquirido com recursos do FGTS nos últimos 

36 meses. 
c. O valor do FGTS, acrescido da parcela financiada e mais recursos próprios, se for o caso, 

não deverá ultrapassar o menor valor entre os valores de venda e compra, avaliação ou R$ 
500.000,00. 

d. O imóvel deverá estar localizado no município onde o adquirente exerça sua ocupação 
principal, salvo quando se tratar de município limítrofe ou integrante da região metropolitana 
ou, ainda, quando o adquirente comprovar que já reside há pelo menos um ano no município 
onde está localizado o imóvel. 

e. Não poderá ser alterado o valor do saque na conta vinculada do FGTS, após aprovado pela 
CEF. 

f. Se houver desistência da operação, tendo o fundo já sido liberado pela CEF, somente poderá 
haver nova solicitação após a devolução desse valor à conta vinculada. 

g. Caso o FGTS esteja aplicado em ações da Petrobrás, o mutuário deverá solicitar o 
desbloqueio anteriormente a 20 dias do início do processo de saque para aquisição do 
imóvel. 

 
 
 
 



8 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Caso haja o cancelamento do processo a MSFI Serviços Financeiros não fará a devolução dos honorários. 
 
Caso a opção do cliente seja em tramitar seu processo de Financiamento por banco que não seja o de repasse, deverá 
estar ciente de que se o seu processo não for concluído em até 3 (três) meses após a expedição da documentação da 
pasta mãe, por falta de documentos dos compradores, vendedor ou imóvel, o processo será devolvido pela assessoria 
sem perdas para as partes. 
 
A MSFI Serviços Financeiros apenas ficará com o processo para continuidade se em até 3 (três) meses, o processo 
estiver em meios de ser concluído para a emissão do contrato. 
 
Os prazos informados da tramitação do processo dentro do banco, não são de responsabilidade da MSFI Serviços 
Financeiros, que apenas configura como intermediadora e não responsável pelo trâmite interno dos bancos. 
 
Não incluso nos honorários os serviços de cartório, autenticações, xerox, etc., ficando por conta do mutuário (cliente) a 
entrega dos documentos devidamente autenticados e com o devido reconhecimento de firmas das assinaturas, quando 
solicitados. 
 
O serviço de retirada de documentos está disponível na Cidade de São Paulo e Grande São Paulo e desde que 
agendado com 48 horas de antecedência através da nossa central de atendimento: (11) 3371-1800. 
 
MSFI Serviços Financeiros apenas faz uma pré-análise da documentação de renda. Faremos pré-enquadramento de 
valores com indicação de financiamento, prazo e renda. A não aprovação ou redução de valor de financiamento 
solicitado ou de prazo é critério do agente financeiro que tem meios de consulta diretamente ligados a órgãos de crédito 
além dos critérios internos de análise de renda. 
 
Mesmo com o crédito aprovado, antes da emissão do contrato é necessário que o cliente mantenha sua situação 
cadastral inicial, bem como sua condição de comprovação de renda, pois a mesma deverá estar atualizada até a 
emissão do contrato, se solicitada pelo Agente Financeiro. 
 
O bom andamento do processo também vai depender da entrega de toda documentação solicitada. 
 
As fichas assinadas para o agente financeiro têm validade. Se necessário estaremos efetivando a atualização das 
mesmas, bem como da comprovação de renda, se exigido pelo banco. 
 
Em regra o Agente Financeiro oferece o crédito imobiliário para correntistas, sendo assim, alguns exigem a abertura de 
conta-corrente posterior à aprovação de crédito, outros a abertura deverá ser efetuada para entrada da proposta de 
crédito. Consulte-nos caso a caso. 
 
Os processos tramitados por agente financeiro diverso do Banco repasse terá seus contratos emitidos posteriormente 
ao Banco repasse. Normalmente este tempo é de no mínimo 45 a 60 dias. Esta é uma previsão podendo não ser exata 
e desde que toda a documentação jurídica seja aprovada pelo banco de opção. Prazos e procedimentos serão 
informados no decorrer do processo. 
 
Todo o atendimento ao processo, quando pessoalmente, inclusive assinatura do contrato, será feito em São Paulo, na 
MSFI Serviços Financeiros com hora marcada. 
 
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que possa surgir através do email: repasse@msfi.com.br. 

 
Avenida Paulista, 453 – 15º andar – Bela Vista – (11) 3371-1800 


