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REGULAMENTO BÁSICO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
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1. FINALIDADE 

1.1. Este financiamento imobiliário, de concessão não obrigatória, 

com pacto adjeto de alienação fiduciária, visa conceder 

financiamento exclusivamente para aquisição de unidade 

residencial construído em perímetro urbano, de Belo 

Horizonte/MG, ou em sua região metropolitana, ao participante 

ativo com vínculo empregatício com o patrocinador e ao 

participante assistido vitalício em gozo de benefício de prestação 

continuada inscritos no Plano de Benefício Previdenciário BDMG, 

administrado pela DESBAN. 

1.1.1. Esta modalidade de financiamento não será 

disponibilizada para os participantes autopatrocinados, 

remidos e pensionista.  

1.2. Aplicam ao financiamento imobiliário da DESBAN as disposições 

legais previstas para esta modalidade de financiamento. 

1.3. Ficam excluídos do objeto deste financiamento a concessão de 

empréstimo para aquisição de lote urbanizado, para construção e 

reforma de imóvel residencial de propriedade do participante. 

2. SOLICITAÇÃO 

2.1. A solicitação do financiamento deverá ser feita através de: 

a) preenchimento do formulário “Solicitação de Financiamento 

Imobiliário”, a ser fornecido pela DESBAN; 

b) preenchimento do formulário “Declaração Pessoal de Saúde”, a 

ser  fornecido pela DESBAN. 

3. HABILITAÇÃO 

3.1. Poderá habilitar-se ao financiamento, objeto deste Regulamento, 

o participante que esteja em dia com suas obrigações perante 

DESBAN e possuir margem consignável. É condição para 

habilitação deste financiamento autorização pela respectiva 
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Seguradora para cobertura dos eventos de morte, invalidez 

permanente total por acidente e invalidez funcional permanente 

total por doença do participante interessado.  

3.2. Participantes Ativos: 

3.2.1. Margem Consignável = [(Remuneração Bruta – 

descontos de consignações compulsórias (exceto 

descontos sobre férias)) * 0,40)] – descontos de 

consignações voluntárias  – 50% do valor das prestações 

dos empréstimos simples e saúde contratados na 

DESBAN nos quais figure como avalista. 

3.2.2. Consignações compulsórias = contribuição para a 

previdência; Social; pensão alimentícia; imposto de 

renda; decisão judicial ou administrativa que determine 

algum desconto mensal sobre a remuneração percebida 

pelo participante; mensalidade ou contribuição para 

entidades sindicais, outros descontos compulsórios 

instituídos por lei ou decorrentes de contrato de 

trabalho. 

3.2.3. Consignações voluntárias = as prestações de 

empréstimos simples e saúde já contratados na DESBAN 

e todas aquelas  autorizadas pelo empregado e não 

relacionadas como consignações compulsórias. 

3.2.4. Remuneração Bruta = Salário + Gratificação 25% + 

Gratificação de Função + Anuênio + Anuênio Negociado 

+ Salário Maternidade + Valor Fixo por Comissionamento 

(VFC) + Complementação Temporária de Ajuste de 

Convenção Coletiva (CTAC) + Complementação 

Temporária de Valor de Referência de Função (CTVF) + 

Adicional de Instrução 115. 

3.2.5. No demonstrativo de pagamento que constar verba 

referente a férias todas as rubricas da remuneração 
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bruta serão recalculadas para o valor correspondente a 

30 dias e aos descontos quando se aplicar. 

3.3. Participantes Assistidos: 

3.3.1. Margem Consignável = [((Benefício do INSS pago pela 

DESBAN + Complementação DESBAN) – descontos de 

consignações compulsórias)) * 0,40 )] – descontos de 

consignações voluntárias  – 50% do valor das prestações 

dos empréstimos simples e saúde contratados na 

DESBAN nos quais figure como avalista. 

3.3.2. Consignações compulsórias = pensão alimentícia; 

imposto de renda; decisão judicial ou administrativa  

que determine algum desconto mensal sobre a 

remuneração percebida pelo participante; outros 

descontos compulsórios instituídos por lei. 

3.3.3. Consignações voluntárias = as prestações de 

empréstimos simples e saúde já contratados na DESBAN 

e todas aquelas autorizadas pelo empregado e não 

relacionadas como consignações compulsórias. 

4. RECURSOS FINANCEIROS E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

4.1. O total de recursos disponíveis para o financiamento imobiliário 

ficará condicionado aos limites fixados pela legislação vigente e à 

disponibilidade de recursos da DESBAN.  

4.2. A concessão de financiamento imobiliário obedecerá à ordem 

cronológica de inscrição dos habilitados. 

4.2.1. A classificação será por ordem de solicitação. 

4.3. O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, suspender, 

encerrar ou reabrir as concessões do financiamento imobiliário 

do Plano Previdenciário BDMG. 

5. CARTA DE HABILITAÇÃO AO CRÉDITO 

5.1. Estando o participante habilitado ao financiamento, a Diretoria 

da DESBAN emitirá em favor do participante uma “Carta de 
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Habilitação ao Crédito”, informando o valor do financiamento 

aprovado em caráter preliminar. 

5.1.1. A Carta de Habilitação de Crédito terá um prazo de 90 

(noventa) dias contatos a partir da entrega desta ao 

participante. 

5.2. A concessão do financiamento habitacional fica condicionada ao 

atendimento pelo participante a todas as condições e exigências 

estipuladas neste Regulamento, em especial as constantes dos 

itens 6, 7, 8 e 9. 

6. DOCUMENTAÇÃO INICIAL 

6.1. O participante, após definido o imóvel a ser financiado, deverá 

protocolar a documentação abaixo no local estipulado pela 

DESBAN: 

a) Promessa de Compra e Venda; 

b) Título definitivo de propriedade do imóvel, transcrito no 

Registro Geral de Imóveis, em nome do(s) vendedor(es);  

c) Planta-baixa do imóvel;  

d) Certidão de Baixa e Habite-se, no caso de não haver menção à 

mesma no Registro do Imóvel;  

e) Escritura de Convenção de Condomínio, com o respectivo 

registro, quando se tratar de apartamento; 

f) Seguro obrigatório do prédio, quando se tratar de 

apartamento. 

6.2. O participante dará à DESBAN, de acordo com a conveniência 

desta, a autorização expressa e irrevogável para averbação, em 

folha de pagamento ou folha de benefícios de prestação 

continuada, do desconto correspondente ao valor das 

prestações, taxa de administração e todas as despesas 

decorrentes do mútuo a ser pactuado. 
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6.3. Caso o participante deixe de cumprir no prazo de 90 (noventa) 

dias as exigências dos itens 6.1 ao 6.2, esta omissão poderá ser 

considerada como desistência do financiamento, que a critério da 

DESBAN, poderá ser encerrado. 

7. AVALIAÇÃO 

7.1. Recebida a documentação mencionada no item 6, a DESBAN 

promoverá a avaliação do imóvel, que servirá de parâmetro para 

o valor máximo do financiamento a que poderá fazer jus, cuja 

concessão fica condicionada a aprovação da documentação 

consignada no item 8 e ao limite de financiamento estipulado no 

item 9.  

7.1.1. O serviço de avaliação técnica do imóvel será feito por 

profissional contratado pela DESBAN, sendo este custo 

de responsabilidade do participante. 

7.2. A DESBAN poderá aceitar avaliações promovidas por instituições 

financeiras pertencentes ao Sistema Financeiro da Habitação-

SFH. 

7.3. O valor do financiamento não poderá exceder ao valor de 

avaliação do imóvel e o limite previsto no item 9. 

8. DOCUMENTAÇÃO FINAL 

8.1. Realizada a avaliação e anuindo o participante com o valor fixado 

para o financiamento, deverá o mesmo apresentar à Fundação, 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data 

de sua expressa concordância, os documentos elencados no 

ANEXO1 – DOCUMENTOS, parte integrante deste regulamento. 

8.2. O prazo de validade dos documentos relacionados nos itens 1 e 2 

do ANEXO 1 – DOCUMENTOS, deste regulamento, será o 

expressamente estabelecido pelo órgão expedidor e, na ausência 

dessa referência, será de 30 (trinta) dias, contados da data de 

expedição do documento. 
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8.3. Na hipótese de o participante deixar de dar entrada no protocolo 

de todos os documentos mencionados nos itens 1 e 2 do ANEXO1 

– DOCUMENTOS, no prazo estipulado neste regulamento e no 

local definido pela Fundação, poderá o mesmo requerer à 

Diretoria da DESBAN dilatação do prazo. 

8.3.1.  Caso a prorrogação seja deferida e o participante deixe 

de cumprir, no novo prazo estipulado, qualquer das 

exigências contidas nos itens precedentes, esta omissão 

será considerada como desistência do financiamento. 

8.4. O custo referente à contratação dos serviços de despachante, a 

ser contratado pela DESBAN, será de responsabilidade do 

participante e deverá ser pago juntamente com a primeira 

prestação. 

8.4.1. O participante, a seu critério, poderá optar por contratar 

os serviços do despachante de sua confiança, devendo 

arcar com os custos de sua contratação. 

8.5. No serviço do despachante deverá ser incluído a obtenção  da 

certidão comprobatória do registro da escritura de compra e 

venda com o gravame de alienação fiduciária na respectiva 

matrícula do imóvel financiado em favor da DESBAN. 

9. LIMITES DO FINANCIAMENTO 

9.1. O limite individual máximo do financiamento é R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), ficando a critério da Diretoria da DESBAN 

alterar este valor em função de mudanças econômicas e será o 

correspondente ao menor dos seguintes valores: 

a) 80% (oitenta por cento) do preço de venda do imóvel ajustado 

entre o(s) vendedor(es) e o participante; 

b) 80% (oitenta por cento) do valor correspondente à avaliação do 

imóvel.  

 

 



 

  

Página 8 de 13 

10. PRAZOS 

10.1. O financiamento será concedido pelo prazo MÍNIMO de 1 (um) 

mês e MÁXIMO de 30 anos, observados o prazo e as condições 

abaixo: 

10.1.1. O prazo máximo de 30 (trinta) anos, somado à idade do 

participante, à época da contratação do financiamento, 

não poderá exceder 75 (setenta e cinco) anos. 

10.1.2. Ocorrerá o vencimento antecipado, independentemente 

de notificação judicial e/ou extrajudicial, do total das 

parcelas de empréstimos ainda não quitadas pelo 

participante, quando este completar 75 (setenta e cinco) 

anos de idade.  

10.1.3. O financiamento deverá estar integralmente quitado, no 

mês em que o participante completar 75 (setenta e 

cinco) anos de idade. 

11. GARANTIAS 

11.1. O financiamento imobiliário será garantido por meio de alienação 

fiduciária, sem concorrência, em favor da DESBAN - Fundação 

BDMG de Seguridade Social, do imóvel financiado ao participante. 

12. SEGUROS  

12.1. Será aberta pela DESBAN uma apólice de seguro junto a uma 

seguradora, tendo a DESBAN como única beneficiária, para 

quitação do saldo devedor do financiamento obtido, no caso de 

evento morte, invalidez permanente total por acidente e invalidez 

funcional permanente total por doença do participante-mutuário. 

12.1.1. O mutuário autorizará expressamente a DESBAN a 

contratar no mercado, em seu nome, seguro previsto no 

caput, cujo prêmio será mensal e cobrado juntamente 

com o valor da prestação. 
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12.1.2. A apólice de seguro deverá conter cláusula beneficiária 

em favor da DESBAN e importância segurada no valor do 

saldo devedor. 

12.2.  O mutuário autorizará expressamente a DESBAN a contratar, 

durante todo o período de financiamento, seguro do imóvel, cuja 

cobertura contemple danos físicos do imóvel.  

12.2.1. A apólice de seguro deverá conter cláusula beneficiária 

em favor da DESBAN e a importância segurada não 

poderá ser inferior ao valor do imóvel. 

12.2.2. A DESBAN não se responsabilizará por danos causados 

ao imóvel em decorrência de riscos não cobertos pelo 

seguro contratado. 

13. PAGAMENTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO 

13.1. A entrega ao(s) vendedor(es), pela DESBAN da importância 

mutuada, se fará contra o recebimento das certidões 

comprobatórias do registro da escritura de compra e venda e do 

gravame de alienação fiduciária na respectiva matrícula do 

imóvel em favor da DESBAN. 

14. AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO 

14.1. O empréstimo será amortizado durante o prazo de 

financiamento, em prestações mensais e sucessivas, a serem 

descontadas em folha de pagamento ou folha de benefícios de 

prestação continuada. 

14.2. Compõe a prestação: a cota de amortização do principal 

mutuado, o valor relativo aos juros de 7,5% (sete vírgula cinco) ao 

ano, (calculado pelo sistema de amortização constate - SAC) e 

taxa de administração mensal de 0,10% (zero vírgula dez por 

cento) incidente sobre o saldo devedor.  

14.3. As prestações e o saldo devedor serão atualizados 

monetariamente, mensalmente, na mesma proporção da 

variação acumulada do Índice Preços ao Consumidor Amplo - 
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IPCA, calculado pelo IBGE. Na hipótese de extinção deste índice, 

será aplicado, desde então, o que vier a substituí-lo conforme 

cláusula contratual pertinente.   

14.3.1. O primeiro reajustamento será calculado “pro rata 

temporis” entre a data de assinatura deste instrumento 

e a data do 1º (primeiro) reajustamento.  

14.4. Juntamente com as prestações mensais amortizantes, o 

participante-mutuário pagará um prêmio de seguro, em apólice 

aberta pela DESBAN junto à seguradora, visando à quitação do 

saldo devedor do financiamento obtido, no caso de evento morte 

ou invalidez permanente total por acidente e invalidez funcional 

permanente total por doença do participante-mutuário. 

14.5. Juntamente com a prestação mensal amortizante, o participante-

mutuário pagará anualmente um prêmio de seguro de danos 

físicos no imóvel, em apólice aberta pela DESBAN junto à 

seguradora, visando à quitação do saldo devedor do 

financiamento, devendo ser contratado pelo valor de mercado do 

imóvel, não podendo ser inferior ao saldo devedor do 

financiamento no mês da contratação. 

15. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA TOTAL OU PARCIAL DO FINANCIAMENTO 

15.1. O participante-mutuário poderá, em qualquer tempo, liquidar 

total ou parcialmente o débito do financiamento, apurado à data 

de sua liquidação. Do mesmo modo, poderá renegociar o prazo 

do financiamento, respeitado os itens 3.3. e 10.1 deste 

instrumento. Em todas as hipóteses o saldo devedor 

corresponderá ao valor da dívida por amortizar, atualizada 

monetariamente nos termos do contrato, no período 

correspondente. 

15.2. No caso de liquidação antecipada da dívida total ou parcial, o 

saldo devedor será atualizado até o dia de sua liquidação, “Pro 

Rata Die”, pela variação acumulada do Índice Preço ao 
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Consumidor Amplo – IPCA observada entre o dia do último 

reajuste do financiamento e o último índice apurado.  

15.2.1. Na hipótese de extinção deste índice, será aplicado, 

desde então, o que vier a substituí-lo conforme cláusula 

contratual pertinente.   

16. PENALIDADE E EXECUÇÃO 

16.1. O atraso no pagamento de qualquer prestação acarretará a 

atualização monetária diária do débito, calculada de forma “pro-

rata-die”, na mesma proporção da variação acumulada do 

IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a 

partir do 1º (primeiro) dia imediatamente posterior ao do 

vencimento da prestação, tendo por base o índice utilizado para 

atualização do saldo devedor no mês em referência, acrescido de 

juros moratórios diários de 0,034% (zero vírgula zero trinta e 

quatro por cento), limitado a 1% (um por cento) ao mês, e multa 

diária de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), limitada ao 

máximo de 2,00% (dois por cento) ao mês, independentemente 

de notificação judicial e/ou extrajudicial. 

16.2. Se ocorrer atraso no pagamento de 3 (três) prestações, a 

Fundação tomará as providencias cabíveis para notificação do 

participante-mutuário para que este, no prazo de 15(quinze) dias, 

promova a quitação de seu débito, sob pena de ocorrer o 

vencimento antecipado de toda a dívida.  

16.2.1. Não atendida à notificação para pagamento, a Fundação 

poderá consolidar a propriedade do imóvel em seu 

nome, ou propor medida judicial cabível para o caso. 

Correrão, às expensas exclusivas do participante-

mutuário, as despesas decorrentes do cartório e/ou das 

custas e honorários advocatícios em que a Fundação for 

obrigada a incorrer na defesa e resguardo de seus 

direitos. 
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16.2.2. No caso da DESBAN promover a ação competente para 

desocupação do imóvel financiado pelo participante 

inadimplente, todas as despesas que a DESBAN incorrer 

na propositura desta ação serão de responsabilidade do 

participante inadimplente.  

16.3. Considerar-se-á vencido, antecipadamente, de pleno direito, o 

saldo da dívida, independente de qualquer notificação 

extrajudicial se o mutuário, por qualquer forma, alienar o imóvel 

ou prometer aliená-lo, mesmo por instrumento particular, ainda 

que a outro participante. 

16.3.1. Será admitida a alienação do imóvel para outro 

participante do Plano de Benefícios Previdenciários 

BDMG com a transferência do financiamento contratado 

desde que atendida todas as condições previstas neste 

regulamento.  

16.4. Quando houver prova de que o participante-mutuário ocultou 

fato, fez declaração não verdadeira ou praticou ato jurídico 

simulado, com o fim de alcançar o financiamento, tal ocorrência 

constituirá motivo para o vencimento antecipado, de pleno 

direito, do saldo da dívida ou execução da alienação fiduciária. 

17. QUITAÇÃO POR FALECIMENTO DO PARTICIPANTE-MUTUÁRIO 

17.1. Tendo em vista o disposto no item 14.4, se falecer o participante-

mutuário, a Fundação quitará o mútuo, desonerando o cônjuge 

e/ou herdeiros das obrigações do contrato firmado. Todas as 

despesas e encargos oriundos do cancelamento da alienação 

fiduciária serão de exclusiva responsabilidade dos sucessores do 

participante-mutuário falecido. 

18. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE - MUTUÁRIO 

18.1. No caso do participante se desligar do Plano de Benefícios 

Previdenciários BDMG o pagamento do encargo mensal deverá 

ser efetuado mediante recolhimento junto à tesouraria da 

DESBAN ou depósito em conta definida pela DESBAN até o 5º 
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(quinto) dia útil do mês subsequente ao do vencimento da 

prestação. Na ocorrência de atraso no pagamento do encargo 

mensal serão aplicados os termos do item 16. 

19. DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO E CARTÓRIO 

19.1. Correrão por conta do participante-mutuário todas as despesas 

inerentes aos serviços de cartório e à obtenção de documentos 

referidos nos itens 6,7 e 8 do presente Regulamento, incluindo o 

avaliador do imóvel. 

19.2. Os atos e contratos referentes à transação serão lavrados no 

Cartório competente provados pela DESBAN. 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Com o pagamento da dívida e seus encargos a propriedade será 

consolidada em nome do participante mutuário. 

20.2. No prazo de trinta dias, a contar da data de liquidação da dívida, 

a DESBAN fornecerá o respectivo termo de quitação ao 

Participante Mutuário. 

21. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO 

21.1. Este Regulamento integra o contrato de financiamento em todos 

os seus termos e condições.  

21.2. Todas as situações não previstas neste Regulamento serão 

dirimidas pelo Conselho Deliberativo da Fundação. 


