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APRESENTAÇÃO

O objetivo principal deste trabalho é propor critério alternati-
financei

ros dos agentes integrantes do Sistema Financeiro da Hab i t ação,
sob o enfoque da Contabilidade Gerencial.

Capítulo I, apresentamos a caracterizaçãoNo Contab i1i dadeda
Gestão

Econôm i ca.

No Cap ítulo II, gestão do Banco Nacional da Habita
ção - BNH.

No Capítulo III, que
demonstram a evolução do Sistema Financeiro da Habitação.

ção atual do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.

No Capítulo V, refletir a situação atual doobjet i vamos ajuste
patrimonial dos Agentes Financeiros do SFH, efetivado através da

normas
editadas pelo Banco Central do Brasil.

vo para o ajustamento dos desequilíbrios económicos e

o arcabouço teórico conceituai de Sistema de

anali samos a

preparamos um resumo das principais normas

Gerenc i al e

Dividimos este trabalho em seis capítulos, como segue:

apropriação da receita de correção monetária, segundo as

No Capítulo IV, analisamos em profundidade a finalidade e situa-



complementar o processo de ajustamento dos desequilíbrios patri
moniais dos Agentes Financeiros do Sistmea Financeiro da Habita
ção .
Os pontos básicos dessa contribuição são:

a) Avali ação dos financiamentos habitacionais com cobertura do
FCVS pelo valor de realização, com reconhecimento da rece i ta
de correção monetária pelo valor presente das prestações fu-
t uras» e

b) Alteração do critério atual de reconhecimento da receita de
Juros mensais dos financiamentos habitacionais, (reconhec i-

integral) para o critério de reconhecimento n ívelment o ao
das parcelas de Juros efetivamente pagas pelos mutuários. ho
je reduzidas em função dos significativos subsídios conced i-
dos pelo Governo Federal.

apresentamos nossa contribuição paraFinal mente, no Capítulo VI,



ABSTRACT

The principal object ive of t h i s work is t o propose an
alternat ive cr i ter i on for the adjustment of f i nane i al and
econom i c unbalance of t he financial agents who make theup
Nat i onal Housi ng F i nance System, focus i ng Managementon

Accounti ng•

We have divided this work into six chapters, as follow’-

In chapter I, we have characterized the Management Account i ng
and theoret i cal and conceptual out1i ne of the Econom i c
Administration System.

In chapter II» we analyse the administration of the Nat i onal
Housing Banking (BNH).

rules wh i chIn chapter III»
tell us about the development of the Housing Finance System.

In chapter IV, s i t uat i onwe analise the purpose and the present
of the "Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS".

we prepare a summary of the main



In chapter V, we have carefully considered the present 5 i t uati on
of the pat r i monial settlement of the financial agents done
through the appropriation of the monetary correct i on revenue,
according to the rules determined by Central Bank of Brazil.

F i nally, contribution to add to theour
adjustment process of the patrimonial unbalance of the financial
agents of the Housing Finance System. The main points of t h i s
contribution are:

a) Evaluation of the housing loans, with the support of the FCVS
by the ainount of the deal, considering the monetary correct ion

and the future installments payments by their presentrevenue
values, and

b) Alterat i on of the present criterion of recognition of the
monthly < integrali nterest of the hous i ng loansrevenue
appropriation), to the criterion of appropriating i nt erestthe

borrower *s,the effective levei of payment by theParcel on
s i gn i f i cantwh i ch t oday reduced as a conseguence t heis of

subsidies permitted by the Federal Government.

in chapter VI we present
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I_N_I_R_Q_Q_U_G_3_Q

I) QajEII!2Q_QQ_IRâaâLHD

Os desequilíbrios do Sistema Financeiro da Habitação (SFH),
grande parte, Foram gerados por normas operac iona i sem e

procedimentos contábeis inadequados, Fruto, pr i nc i palmente,
da ausência de qualquer quantificação dos efeitos destas me-

7 didas a serem adotadas no equilíbrio patrimonial dos agentes
Financeiros e dos fundos criados no âmbito do Sistema Finan
ceiro da Habitação (SFH>.

Este trabalho tem como objetivo maior analisar
que Já alter-novas

desequilíbrios económicosnativas para o ajustamento dos e
financeiros das empresas que compoem o Sistema Financeiro da
Habitação, sob o enfoque da Contabilidade Gerencial.

foram introduzidas desde 1986 e propor
as alterações
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II) QESCRIGãQ_QQ_ERQQLEtíâ

0 Sistema Financeiro da Habitação - SFH,
Banco Nacional da Habitação - BNH,exti nto deixou de atuar

apresentava grandescomo
desajustes estruturais e patrimoniais de seus Agentes Finan
ceiros.

tocante aos desajustes patrimoniais, háNo a
atuação Banco Central do Brasildo que a part i r de 1986,
iniciou o processo de ajustamento destes desequilíbrios com

mudança na apropriação da receita de correção monet ár i aa
dos financiamentos habitacionais.

1.397,A Circular BACEN n? de 22.12.88, apresenta dois as-
importantíssimos no processo depect os ajust es. Pr i me i ro,

consc i ent i za Agentes Financeiros do SFH a iniciaremos o
de ajustamento através da mensuração do n ível deprocesso

seus desequilíbrios patrimoniais. A seguir, oferece alterna
tivas de ajuste para chegar-se ao reconhecimento da receita
de correção monetária pelo princípio da competência (Cr i té-

‘Pro Rata’ at ravésDia)r io e,
"Critério Alternativo"do denominado (inciso VI).

carro chefe da área habitacional,

que se louvar

ingressa no campo gerencial

no momento em que o
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"Critério AlternatiSobre o

de equilíbrio, embaca qSq ss fiQauadce cqdq Ecotedi-med i da

à luz dos ecíqcíeíqsmenta adeauado eantábels aecalaente
aoeltoi» a Circular n± a
faculdade de os Agentes Financeiros optarem (embora não ex-
p 1 í c i t a sua utilização i n-
flação) por apropriação de mone-
tár ia equivalente à inflação do trimestre corrente, permi
tindo uma flexibi1ização em seus resultados*.(grifo nosso)

contr i buí u
Na época, não poderiapara o SFH. de

exigir um excessivo nível de ajustamento.

Nossa contribuição, vem complementar este processo de ajus-
no momento que a mentalidade gerencial atingiut amento, seu

máximo no SFH,ponto descontosa ponto de oferecer grandes
aos mutuários para liquidação antecipada dos saldos devedo-

de realização desses créditos.

"Contribuição à Avaliação do N ível(1) NIYAMA, Jorge Katsumi
Qualidade de Evidenciação Contábil das Empresas Perten-de

ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH" Tese decentes
1989 - Pág. 168Doutorament o FEA/USP

vo", Niyama (1) entende que "como

na hipótese de queda da taxa de
uma receita de atualização

res de seus financiamentos habitacionais, dado o baixo valor

avançar mais, sob pena
Entendemos que a atuação do Banco Central, muito

1.397/88 estabeleceu, no inciso VI,
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Num breve resumo propomos:

a) &£G.QQheQÍm£ntQ-.ílÃ._ReG.£ÍLa.-ílÊ_CQCt.££.ãQ_tíQQetát.ÍB

a.i - Apropr iação segundo o valor de realização dos f i-
nanc i amentos hab i tac i ona is. de acordo com o valor
presente das prestações futuras. A parcela de res
ponsabilidade do Fundo de Compensação de Mar iações

" RendasSal ar i a i s FCVS, contapermanece na a
atéImobi1i ár i os',Apropr iar de F i nane i amentos

aquele fundo reiniciar o ressarcimento efetivo dos
saldos residuais»

a.2 - Estender este critério proposto F inane iamentosaos
Cobertura do FCVS assinados póster iormentecom a

que também já apresentam28.02.86, s i gn i f i cat ivos
saldos residuais.

b ) RÊ£QQhÊQÍmÊUtQ_dà_&££ÊÍta_ÍÍÊ_J'Jt.Qfi

b.i - Partir do critério vigente (reconhecimento do valor
integral como receita efetiva) para o reconhecimen-

1 imitado à parcela efetivamenteto mensal receb ida
mantendo-se na conta “Rendas dedos mutuários, Ju

ros a Apropr iar *
face aos enormes subsídios concedi -vem sendo paga,

dos pelo governo aos mutuários»

a parcela que» historicamente, não
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"Rendasb.2 Reconhecimento da parcela contabilizada em
part e

Sal ar i a i s FCVS.

ser
d i feren-

t es al
ternativas e prazos para completarem o processo de ajus-
t ament o.

III - aEIQQQLQGlâ_QE_EESQUISâ

Ill.í - QadQã_aásitQ5

Para fundamentação dos estudos vamos utilizar:

un i versoa) informações
de todos os agentes financeiros, disponíveis na

Créd i toAssociação Brasileira das Entidades de
Imobiliário e Poupança - ABECIPj

do mutuário ou do Fundo de Compensação de Variações

porém que qualquer ajuste a
implantado no SFH deve levar em consideração os

importante mencionar,

gerenciais, abrangendo o

perfis dos seus Agentes Financeiros, dando-lhes

de Juros a Apropriar’ conforme pagamento por
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b) demonstrações contábeis de empresas do S i stema
Financeiro da Habitação previamente seiec i ona-
das de

instituições: bancos muit i p1 os »destas soc i eda-
crédi to i mobi1i ár i o,des de ligadas a conglome-

econom i cas,rados pr i vados e estaduais, ca i xas
associações de poupança e empréstimo e ainda as
sociedades de crédito imobiliário repassadoras.

do SFH Jác) estudos efetivados pelo dout orando,

r at a"o reconhecimento ‘prodestaque paracom
de correção monetária dod i a das receitas e

perfil dos Agentes Financeiros do SFH no t ocan-
te ao valor da realização da carteira de finan
ciamentos trimestrais assinados até 28.02.86.

■Forma a representar os diferentes perfis
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XC â E I I

â____ C_Q_N_I_â_a_I_L_I_Q_â_Q_E____ Q_E_R_E_N_C_I_â_L.

E____ â____ Q_E_S_I_§_Q____ E_G_Q_N_Q_tí_I_C_ô
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â_GQNIâaiLIQâQE_6EBEHGlâL_E_â_BESl8Q_EGQHfiMIGô

1.1 - â_GâBâGIEBIZâG8Q-Qâ_GQNIâBILlQôQE_GEBEtiGIâL

toda contabilidade é gerencial. To-No sentido mais amplo,
da informação financeira

prát ica,de certo
Contabilidade Gerencial difere da Contabilidade F i nan-a

Orçamentár i oContab i1 idade de Custo, Controle e
ECQEÍaií-fi e não

sobre as técnicas.

Conforme Sérgio de ludícibus *a contab i1i dadeCl) , geren
cial pode ser caracterizada, súperficialmente.
foque especial conferido a várias técnicas e procedimentoi
contábeis Já conhecidos e tratados na contabilidade finan-

na contabilidade de custos,
d i ferente.balanços etc., colocados numa perspect ivade

c1ass i fi cação d i ferenc i ada,numa
dec i só-

rio.

Sérgio de - Contabilidade Gerencial, São P au1o,(1) IUDiCIBUS,
1987Editora Atlas, P.15.

forma de apresentação e

na análise financeira e

Planejamento Financeiro, na ênfase sobre o

como um en—

e de custo gerada pelo contador é

de maneira a auxiliar os gerentes em seu processo

interesse para a administração. Mas, na
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es-
e exclusivamente para da

"enca ixem"empresa,

de maneira válida e efetiva no modelo decisório adm i -do
ni strador.

Neste particular,
leva em conta cursos de ação futuros;mini strador i n formes

sobre situações passadas ou presentes somente serão i nsu-
mos de valor para o modelo decisório à medida que o passa
do e po-

jáderá acontecer no futuro.
ocorr i das'•

José Car1 os Mar i on (2) estabelece a seguinte d i ferenc i a-
ção:

‘Contabilidade Financeira:
sária a todas as empresas. Fornece informações básicas aos

é obrigatória para fins fiscais.

áreaContab i1i dade Financeira, de acordo com aA aou
denom i nações:que é ap1 içada, recebe vár i asat i v i dade em

(aplicada às empresas agrícolas);Contabilidade Agrícola

Contabilidade Empresarial, São Paulo,(2) MARION, José Carlos
Ed i t ora Atlas, 1986 P.31.

tá voltada única

em situações comparáveis
o presente sejam estimadores válidos daquilo que

seus usuários e

a adm i n i stração
procurando suprir informações que se

considere-se que modelo decisório do ad-

A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo,

é a contabilidade geral, neces-
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Contabilidade Bancária (aplicada aos Bancos); Contab i1i da-
de Comerc i al (aplicada às empresas comerciais);••. Cont a-
bil idade de Custos*. i nter-a
pret ação comerc i ali za-
dos, ou de serviços prestados pela empresa.

Contabilidade Gercncial: voltada para fins i nt ernos, pro
cura suprir os gerentes de um elenco maior de informações.

dec isoes.exc1us i vament e para a tomada de D i ferenc i a-se
das prende aos
p r i n c í p i o s tradicionais aceitos pelos contadores. 0 pro-

tambémf i ss i onal que exerce a Contabilidade Gerencial

conhecido como CQttttQllec*•

1-2 - SISIEtíâ_QE_GESIãQ„ECQNâtíICâ

s istemasno BrasilSegundo Guerre iro (3),
i nformaçoes contábeis é caótica. ’Em grande part ede o

problema reside a nível da administração, ou seja, os res-

Conce i —(3) GUERREIRO, Reinaldo ModeloTese de Doutoramento
tual de Sistema de Informação de Gestão Económica: Uma con
tribuição à Teoria da Comunicação da Contabilidade Pag.10 e

11.

contabilidades Já abordadas, pois não se

está voltada para o cálculo e

a situação dos

dos custos dos bens fabricados ou
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ponsáve i s pelo processo de gerenciamento at i v i dadesdas
mode-

as suas necessidades informativas. pore
nível do próprio de-outro lado,

dos sistemas de informações contábe i s,senvolvi mento ou
os responsáveis pelo desenvolvimentoseja, dos s i st emas

não estão aparelhados conceitualmente para a implementação
de sistemas de informações eficazes.

i= nas últimas décadas o mundoimportante observar e,que
revoluçãopart icularmente, o Brasil viveu uma verdadeira

tecnológica da informática. Esta revolução criou condições
implementação das maist écn i cas avan

çadas soluções a nível de processamento eletrónico de da-
Entendemos que a Contabilidade, tanto a nível teóricodos.
prático, tem se utilizado de uma forma mu i t o pobrecomo

dos recursos disponíveis da informática para
implementação dos seus sistemas de informações*.

1.2.1 - UQdelQ.dfi.QcstiQ

Para situarmos o modelo de gestão, devemos visualizar a
subs istemasempresa como um sistema composto por alguns

empresariais assim classificados conforme Guerreiro:

pr inc í-Subsistema Institucional
pios.

los dec i sór i os e
o problema localiza-se no

a concepção e

e económicas para a

empresariais não caracterizam adequadamente os seus

crenças, valores e
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Subsistema de Gestão processo de administração.
- Subsistema de Informação processo de geração de i n-

formações.
Subsistema Social pessoas.
Subsistema Físico t ecno-

lógi cos.
Subsistema Formal : estrutura de organização.

i n formaçõesAlgumas importantes entre subs i stemasos
descr i t os são '■

processo de condicionamento daum
entre três subsistemas empresariais: S i st emaempresa,

Sistema de Gestão e Sistema de Informa-Inst i tuc i onal,

ção.

- o Sistema de Informação é impactado e condicionado pe-
valores e convicções do Sistemalas crenças, Inst i tix-

bem como pelas características do Sistemac i onal, de
Gestão.

no Sistema Institucional destaca-se o subsistema que
caracterizamos como modelo de Gestão, correspondeque

derelativas ao processo
gestão empresarial.
a um conjunto de definições

a partir da missão

elementos físicos e
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subsistema de Gestão
Econôm i ca, que diz respeito ao atingimento de obJ et i-
vos económicos, com base no processo de tomada de de
cisões voltado ao aspecto da rentabilidade das ativi
dades empresariais.

Sistema de Informação destaca-se subs i stema deno o
Processamento métodode Dados, que diz respeito ao

sistema de informaçãout i1i zado pelo obterpar a e
transformar dados em informações.

A gestão se caracteriza pela atuação a nível i nt erno da
empresa recursos
operação - produtos/serviços, considerando nesse esforço

comportamento das variáveis dos ambientes externoo e
os atributos dos recur-

possuídos. Considera-se que a administração eficazsos
tem condições de conseguir a longo prazo, desenvolv i-o
mento resultados,da empresa e seus
quaisquer que sejam as circunstâncias i nfluenc i emque o
seu desempenho hoje e no futuro.

Analisando-se o modo de operação características de
adm i n i stração ma i sde diversas empresas, observamos as
d i ferenc i adas element os e
var i áve i s encontram-seempresariais. Algumas empresas
ser i ament e empenhadas na capacitação gerencial de seus

enquanto outras encontram-se às voltasrecursos humanos,

a otimização dos

interno que impactam a empresa e

e as

preocupações em relação aos

- no Sistema de Gestão destaca-se o

no sentido de otimizar as relações
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seus problemas decorrentes da alta rotatividade decom
pessoalt m i n i m izaçãoa
da folha de pagamento.

Segundo ludícibus (4) um dos desenvolvimentos mais acen-
tuados consiste
no emprego cada vez mais crescente da matemática e esta
tística, bem como de outras metodologias mais avançadas

aplicar métodos
quantitativos. Aplicações de programação linear na solu
ção de problemas de transporte ot i m i zação de resulta-e
dos têm sido tradicionais na literatura. Na adm i n i stra
ção e especificamente> na contabilidade e finanças. as

são imensas. Algumas das aplicaçõesposs i b ili dades que
podem ser utilizadas:

- Decisões entre alternativas de fluxos ut i-de caixa,
lizando-se do ferramental da matemática financeira.

- Orçamentos probabi1ísticos
- Análise de variações entre orçado e real
- Análise de diferentes mix entre os produtos
- Aplicação de análise de regressão para projeções.

(4) IUDÍCI0US, Sérgio - Op. Cit.- Pág. 283/284

notados na gestão moderna das empresas

na solução de problemas cmpresariais•

devido à grande preocupação com

A engenharia é uma das primeiras áreas a
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Ainda conforme ludícibus. à medida que uti-
métodos, dentro de limites1i zamos tais razoáve i s de

t einpo e de custo, obtendo melhores informações apara
administração, vale a pena utilizá-los. Alguém dentro da

fazê-lo. Grande parte dos problemas enfrentados pelos
gerenc i a i s ’

é que eles frequentemente apontam informações mat emat i-
camente tais

numéricos. Falta o uso adequado daexemp1 os s i mbolog i a
matemática para maior força e generalidade a certos cál-

i n-as
formações prestadas de
mais rudimentares.

(5) discorrendo sobre a má observaMar ion com
pr inc i palmente as

têm falido ou enfrentam sérios deprob1emaspequenas,
sobrevivência. Ouvimos empresários que criticam cargaa

encargos sociais, a
Juros altos. contr ibuem

descendo a fundopara
constatamos que, muitas vezes,

"célula cancerosa’ não repousa naquelas criticas,a mas

(5) MARION, José Carlos - Contabilidade Empresarial AtlasEd.
Págs. 29 e 30.

certa frequência que várias empresas,

em nossas investigações,

e os métodos utilizados são por

empresa possuirá habilidade suficiente e necessária para

corretas e não sabem generalizar o uso de

o fato é que

culos realizados pelos contadores. Outras vezes,

tr i but ár i a, os

debilitar a empresa. Entretanto,
fatores estes que, sem dúvida,

falta de recursos, os

contadores perante os demais "profissionais
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má gerênci a, nas decisões tomadas sem respaldo,na sem
dados confiáveis. Por fim observamos, nestes casos, uma
contabilidade irreal/ distorcida/ em consequência de ter

elaborada única e exclusivamente para àss i do atender
exigências fiscais.

Continua ainda Marion observando, que
* ap 1 i c ar máx ima
ef i các i a, econômi cas,t ornou-se, dadas as dificuldades

"feeling’tarefa nada fácil. A experiência e doouma
quadroadm i n i st rador

atual; exige-se um elenco de informações reais, que nor
teiem tais decisões. E essas informações estão cont idas
nos relatórios elaborados pela contabilidade-.

escassos disponíveis com a

não são mais fatores decisivos no

os recursos
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□_BNH_E_âS_EâLHâS_Nâ_GESIãQ_EGQNâtíICô

2.1 - Q_ERQaLEtíâ^UâBIIâCIQNâL_NQ_BRâSIL

Até fins da 2s Guerra Mundial, o problema habitacional não
apresentava de forma aguda devido a relativase escassez

das populações urbanas. Do total, essa constituía aprox i-
nãoe

possu iam, respe i to da
quest ão demográf i cahabitacional. A baixa densidade das

localidades contribuía para a diluição dasma I ores defi
ciências habitacionais. sat i sf a-

estabilidade habitacional de então,tór ia se deviaa ae
uma série de fatores económicos, soc i a i s
êxodo rural se realizava de forma pouco acentuada. Nossos

i ndust r i ali zados, sendocentros urbanos
exigências de conforto, por parte da população eramque,

padrõesreduz i das, talvez pelo desconhecimento total dos
de habitabi1idade que vigoravam em outros países. Por ou
tro lado, parte
de certas camadas sociais limitavam as aspirações soc ia is

mat ér i a de instalações habitacionais. Acrescenta-se,em
a maior integração familiar, envolvendo váriasainda, ge

rações, traduzindo-se pela existência da família extensa,
casa-

consciência clara a

e demográficos. 0

eram bem menos

as exíguas possibilidades de ascensão por

A situação mais ou menos

construída por várias famílias nucleares vivendo em

madamente 30X. Os outros 70X residiam em zona rural
em geral, uma
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roes , que reduzia a procura de residências por parte deo
recém-casados.

2.1.1 - â-Cdse-HabítatÍQQal

bras i 1 e i -
início dar o,

década de 1940, agravou-se permanentemente por força do
processo de urbanização dali por diante,que,

industrialização acelerada no pós-guerra.a

décadas de 40 e 50 transcorreram sobAs coordenadasas
da urbanização que deslocavam pa-

a área das cidades popuIara
ção rural. Ao mesmo tempo, ritmo de construção de mo-o

ficava para trás,rad i as diante das necessidades cres-
cent es.

e que a política de congelamento de alugueis não se es
tendia a outros preços enquanto o custo de vi-ass i m,e,

as rendas de aluguéis representavam perdas pa-da subia,
que foram deixando de aplicar pou

pança na construção de novas casas para aluguel.

tuar-se com

iria acen-

iniciado com o congelamento de aluguéis no

e da industrialização,

ra os proprietários,

uma parcela ponderável da

0 aumento progressivo do déficit habitacional
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A velocidade da inflação aumentando a cada ano, acelera-
qualquerva

solução. Os programas habitacionais desenvolvidos prin
cipalmente pelas Caixas Económicas e Institutos de Pre
vi dênc ia, i nd i spen-
sável à solução do problema,
paternalista, então vigente, que não se mostrava sens í~

crescimento da inflaçãovel os ca
pitais aplicados retornavam com um valor real muito me
nor .

grande transformação, ainda em est áA 1 onge decurso,
perder ímpeto e dinamismo. As estatísticas oficiais re-

que em 1940 cerca de 30% da populaçãovelam bras ileira
demogr áf i coc i dades e vilas. dehab i tavam 0 censoem

que a população urbana atingiria 56%1970 ev i denc i ou do
de habitantes. As atividades agropastoristotal ocupa-

54% da população economicamente ativa cm 1960, masvam
apenas 44% em 1970.

Na década passada, a população urbana aumentou de 21 mi-
populaçãoIhões r ur a 1ou seja, de 65%. Ade pessoas,

isto é, menos de 7%.

paí-indica que este processo, similar em todos osTudo
continuará em ritmo acelerado. A populaçãoses do mundo,

é da ordem de 40 milhõesrural, 1980, de pessoas,em
significando que todo crescimento demográfico, prat i ca-

além de carecerem do esquema global
estavam marcadjís pelo cunho

cresceu apenas 2 milhões e 600 mil,

com o

os efeitos sociais negativos e dificultava

ao fato de que,



21

mente, vi —cidades e
A migração rural,1 as. de aproximadamente 1 milhão

m i 1 constituiu parcela i mportant e do
avaliado em 3 milhões,crescimento urbano, segundo dados

de fins de 1975.

A atividade económica vem concentrando-se nas áreas me-
tropoli tanas, de tal de 80
estas áreas abrangiam as
dema i s cidades e vilas outro terço, terçoo
rest ante.

gravesos
problemas dele decorrentes, poder iam ser, talvez, s i nt e-
tizados na questão de como abrigar condignamente um con-
tigente cada vez maior de famílias que dispõem de 1 imi
tados recursos financeiros. Todav i a, abr igar cond igna-
mente não significa apenas propiciar habitação. 0 abrigo
do homem nos tempos modernos requer todo um complexo de

desde sistemas adequados de transporte,serviços que vai
comunicação atéabastecimento d'água,

aqueles prestados pela superestrutura urbana envolvendo
de alimentação, educação, saúde enecess i dades recrea

ção .

0 processo de crescimento urbano brasileiro e

um terço da população do Paísi

energia elétrica e

e o campo,

ocorreu nas áreas metropolitanas,
e 300

forma que no fim da década

pessoas por ano,
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BNH-.z_GRIâGãQ_E_£yQLUGãQ2.2

2.2.1 - Gcia£ãQ_dQ_aNH

criação do BNH,Com foi montado todo um s i st ema dea
captação e aplicações. A correção monetária foi introdu
zida para garant i r giroem no
Sistema e através dessa estrutura montada deu tníci àso
suas operaçoes.

Utilizando recursos, provenientes da poupança privada, e
dos depósitos feitos pelas empresas no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, aplicados segundo critérios que de
vem levar em conta a rentabilidade financeira e o efeito
soc i al, de forma a poder garantir, o atendi-de um lado,
mento dos objetivos dos seus programas, e de outro lado,

devolução aos trabalhadores do fundo,d i nhe i ro doa
acrescido de Juros e correção monetária, o BNH fo i sed i-
ment ando-se.

regulamentado Junto com a sua criaçãoEsse mecanismo, e
ac i onado posteriormente com o advento do FGTS, alterou

dedinamizando o processo
construções, aquisições, etc.f i nane i amentos,

totalmente o sistema vigente,

e preservar os recursos
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Exercendo a gestão de Sistemas Financeiros, coube ao BNH
ficando acoordenar e orientar

parte executiva a cargo de seus agentes. Fazem parte do
SBPE Emprést i mo) as
Caixas Económicas, Sociedades de Crédito Imobiliário, e

Empréstimo. Além dos recursos
•Fornecidos pelo BNH, os agentes dispunham de outros re~

captados do público poupador Sãoi nvest i dor.cursos e
Letras Imobiliárias e Cadernetas de Poupança.eles:

passar de curto período,No paralelamente aos recursos
provenientes do FGTS, provenientes dos pou-os recursos

i nvest i dores, ■Foram se elevando assust adora-padores e
Depó-Adquirindo Letras Imobiliárias, ou fazendomente.

demons-s i t os em Cadernetas de Poupança, essas pessoas
início. sua confiança no Sistema implan-t raram, desde o

pode-que de outra format ado. Esses elevados recursos,
riam estar sendo utilizados na faixa dos bens de consumo
supér f1uo infla
ção, passaram a ser canalizados para a área do i nvest i-

do desenvolvimento.ment o, ou seja,

Associações de Poupança e

(Sistema Brasileiro de Poupança e

e consequentemente contribuído para a

as funções de comandar,
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2.2.2 - â_GeãtãQ_dQ_aNH

a) âNQ_QE_1264

Cr ia-se pela Lei ns 4380, de 21.06.64, o Banco Nac io-
inicial de 1 mi

lhão de cruzeiros (910 mil dólares da épo-
fundo perd ido, de-a

pos i t ado pelo empregador, da folha de pagamento dos
salár i os de todos empregados sujeitos ao reg i me da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, além de 4%
pagos pelos proprietários dos aluguéis recebidos. mas
estes serem reembolsados no vintea
anos.

A f i-mesma Lei
compra e venda ou construção denane i amento, h ab i -

t ações.

Estabelece-se ainda, pela Lei n± 4380, i nst i tutoo
correção monetária nos contratos i mob i1i ár i os.da

Fi-cons i derado pedra angular do BNH e do Sistema
nanceiro da Habitação, como único meio de evitar a

àdet er i oração do valor aquisitivo da moeda, face
inflação dominante.

ao câmbi o

prazo máximo de

veda ao BNH operar diretamente em

ca) e receita proveniente de IX,

nal da Habitação- BNH, com capital
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permissibilidade de emissão deCr i a-se n a Le i Le-
capt açãotras Imobiliárias, instrumentos daum dos

de quandocomo promessa de pagamento;recursos,
emitida pelo BNH é garantida pelo Governo Federal,

ée
pelo BNH.

b) ÔNQ-QE-Í2Ó5

Instaia-se o BNH.

implantação do SistemaIn i c i a-se F i nance i ro daa

mento da construção da casa própria:

mercado popular
3 salários mínimos;

mercado económico - para famílias com renda entreo
6 salários mínimos;3 e e

mercado médio 6
salários mínimos.

Compa-Cr i am-se instalam-se as primeiras COHABse
de Hab i tação,nh i as

abaixo de 3 salários mínimos,nham dentro do pro
grama do mercado popular.

quando por Sociedade de Crédito Imobiliário o

Habitação com três programas básicos para finaneia-

para famílias com renda acima de

para famílias com renda entre í e

para financiamento aos que ga-
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Cr i am-se instalam-se pr i me i ras Cooperat ivase as
Habi t ac i ona i s, assoe i ações
de c1 asse, ga-

entre 3 e 6 salários mínimos,nhain dentro do pro-

grama do mercado económico.

c> âNQ_QE_12áó

instrumentação legal do BNH.Comp1 ementa-se

Todos os adquirentes, em qualquer dos programas ha-
apóliceb i t ac i ona i s, ■Ficam obr i gados a contra i r

compreensi va especial de seguro que cobre r i scos
do imóvel e da renda.pessoa i s,

dede 14.09.66, cria-se o FundoCom a Le i ns 5107,
FGTS, cu j aGarant ia Tempo Serv i çodo de

de■Final idade
valor aposent ador ia, deatualizado quando de sua

de inden ização tempo dereg imevez que poro
serviço da CLT não satisfazia plenamente.

- 0 FGTS é constituído por 87. dos salários pagos men-
desalment e pelo empregador, depositados no nome

bancar ia,cada empregado em conta vinculada com
remuneração de juros

o trabalhador com pecúlio

através de sindicatos e

e correção monetária.

é amparar

para financiamento às famílias que
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Cr i a-se efetivamente o SI3PE Brasi1e i roS i st ema
de Poupança e Empréstimo, pela regulamentação das

de Crédito ImobiliáriSociedades Cadernet asdaso»

Econôrni cas,Hab i t ac iona i s das Ca i xas peloe,
Decret o-Le i 70/66, Poupança e
Empréstimo.

Amp1ia-se a escala de
dades.

condições gerais do Sistema F i nance i ro
Hab i tação, const i t u ído conjunto depeloda

de
defi nane i amentocaptar popular para opoupança

programas habitacionais.

de
Hipotecas, dentro do programa do mercado médio ha-

b i tac i onal.

Permite-se a aquisição de terrenos de Institutos de

Prev i dência, concorrênc i a de parapreço,sem
construção de moradias populares.

dicial de Hipotecas, 70/66.pelo Decreto-lei

- Criam-se a Cédula Hipotecária e a Execução Extraju-

entidades financeiras privadas, cuja função é a

Fixam-se as

Definem-se as condições de operações do Mercado

as Associações de

seus recursos e responsabi1i-
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d) ANQ_QE_126Z

Est rutura-se Em
préstimo com a regulamentação de Associações de Pou
pança e Empréstimo, depós i t osde garantia do BNH aos

das Letras Imobiliárias.

Através Resoluçãoda do Conselho 25/67, den 2

Fundo de Compensação de Va
riações Salariais FCVS.

Dá-se início à opção dos assalariados pelo FGTS, em
* est ab i1i dade apósdo antigo sistema de dezvez

anos de tempo de serviço".

Incrementa-se, ass im, a receita do BNH.

- Aprova-se o programa de financiamento de mater i a i s
de construção, executado através dos seguintes sub-
programas:

consum i dorfinanciamento ou refinanciamento doa
de materiais de construção;

financiamento ou refinanciamento do capital deb
giro do produtor de materiais de construção»

em cadernetas de poupança e

16-06.67 fica criado o

o Sistema Brasileiro de Poupança e
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financiamento ou refinanciamento do investimen-c
to no ativo fixo das empresas produtoras e d i s-
tribuidoras de materiais de construção.

refinanciamento de ’underwriting' de aumento ded
cap i tal de empresas produtoras e consum i doras
de materiais de construção. e

financiamento ou refinanciamento de projetose e
ass i st ênc i a t écn i cade para as empresas

produt oras distribuidoras de mater i a i s dee
const rução, públi casou ainda para entidades,
ou privadas, cujos propósitos sejam a pesquisa

normalização àde i n i c i at ivas t endent ese
redução de custos dos materiais de construção.

At uam Soc i edades
inst ituiçõessãoCréd i to dede

créd i to especializado, organizadas sob a forma de
sociedade anónima de ações nominativas, conforme a

legislação que a rege.

e) ÔNQ_QE_12é8

Sa-regulamenta-se o Sistema Financeiro do
sob gestão do BNH, para executar o Programaneamento,

de Financiamento para Saneamento.

Cr i a-se e

Imob i1i ár i o que
no mercado médio habitacional as
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- Destina-se o Programa de Financiamento para Sanea-

ass i st ênci a à i mplantação dose/ou melhor i a
s i st emas de águaesgotos e abastecimento de nos
centros urbanos.

- Os recursos a ele destinados têm origem no Fundo de
F i nane i amento para Saneamento do BNH e nos Fundos

Financiamento para Agua e Esgotos,de i nt e-est es
gralizados nas áreas estaduais.

Desenvolve-se o financiamento no planejamento local
integrado. tendo como agente o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo - SERFHAU, estreitamente 1 i —
gado ao BNH.

Integra-se Em-o Sistema Brasileiro de Poupança e
instalação de 27 Associações de Pou-prestimo com a

civis, depança
âmbito regional restrito. prop i —com o objetivo de
c i ar ou f ac i1i t ar aos

incentivar e disseminar a pou-associados e captar.
pança.

São características essenciais das Associações de
Poupança e Empréstimo:

a aquisição de casa própria

e Empréstimo, que são sociedades

mento a -Financiar ou refinanciar estudos, projetos,
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a

em d i nhe i-efeitos legais»

i interessadasro
em delas participar; e

como dividendos»
da totalidade dos resultados líquidos operacio-

i mportânci asna i s, uma vez deduzidas dest i-as

à participação da administração.

JáEm o BNH aparece
reservas de

ativo de 2 bilhões333 o e
400 milhões de cruzeiros. equ i valente, respect i va-

750 milhões de dólaresmente, ao
câmbio da época.

f> âNQ_QE_12ó2

Desenvolvem-se os programas do BNH.

Plano de Equivalência Salarial (PES)
atravé da Resolução do Conselho de Administração do
BNH ns 36/69.

através de depósitos

emergência e

- e instituído o

nadas à constituição dos fundos de reserva e de

milhões de cruzeiros e

b - a distribuição aos associados.

como 3s banco do País,

para todos os

seu 42 exercício financeiro,

a 104 milhões e

a formação de vínculo societário,

efetuados por pessoas físicas

com um cap i tal e
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exercício financeiro,Em seu 52
banco do País, í bilhão de dó
lares.

9) ÔNQ_DE_i2Z0

Entra em funcionamento o Plano de Equivalência Sal a-
que garante ao adquirente de casa própriar ial PES,

número certo de prestações reaj ust e anualum com
equivalente ao do salário mínimo.

Elabora-se o Plano Nacional de Saneamento PLANA-
após mais de dois anos de aplicação do S i st emaSA,

Financeiro do Saneamento com seu Programa de Finan
ciamento para Saneamento.

h) âNQ_QE_12Zl

Sistema de Amortização Constante, que
juros dospermite diminuir osaumentar os

n2 5705/71, un i -f i nane i ament os com base na Lei que
remuneração em termos reaisform i zou a

dos depósitos do FGTS.
em 3% ao ano

prazos e

o BNH torna-se o 22

Estabelece-se o

com ativo superior a
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- Os Juros pagos nos financiamentos imobiliários. re
gidos pela tabela Price,

0 BNH, transforma-se pela Le i 5.762, de
14.12.71, ganhando maior flexi-
b i1 idade operacional como banco de segunda 1i nha.
Os Agentes Financeiros repassam os créditos e se
responsabilizam pelas operações realizadas.

Resolução_ Através doda Conselho 11/71 dens
26.05.71 é criado o FIEL Fundo para Pagamento de
Prestações no caso de perda de renda por desemprego

invalidade temporária.e

i> âNQ_Q£_12Z2
D

Com a adesáo de 16 Estados, PLANASA,
iria beneficiar 2239 Municípios,até 1980,que, com

atendimento a 80X da população urbana.

Lança-se o Projeto CURA Comun idade Urbana para
Recuperação falta depor
utilização, são um fator de encarecimento dos ser-

urbanos de que estão dotadosv i ços respect i vosos
proporçãoloteamentos;

□-

em várias regiões do País a

em empresa pública.

incrementa-se o

ma de Amortizações Constantes.
passam a vigir pelo Siste-

Acelerada dos lotes que,
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desses terrenos baldios oscila entre 30 a Ó0% da
área útil da comunidade, reiat i vament edeapesar

dotados de infra-estrutura comunitária e urbana.

J) êNQ_DE_12Z3

Cri a-se Popular PLA-

NHAP , com o objetivo de, eli m i -

i nfra-estruturanar com
das famílias com renda entre 1

50dee
deou em outras de alta taxa

crescimento demográfico.

- Concomitantemente, dacria-se o Sistema Financeiro
Hab i t ação SIFHAP,Popular es
forços e recursos do BNH e dos Governos estaduais e

viabilização do PLANHAP com financia
mentos a juros de í

Institui-se em cada Unidade Federativa um Fundo Es
tadual da Habitação Popular f i n a-FUNDHAP,
1 idade de garantir permanentemente recursos i nd i s-
pensáve i s à oferta cont ínua e adequada de hab i ta-
çoes populares.

no prazo de 10 anos,

com a

o Plano Nacional da Habitação

urbana e comunitária.
3 salários mínimos e residentes em cidades

mun i c i pa i s na
a 67. ao ano.

para congregar os

mil ou mais habitantes,

o déficit de casa própria,
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Instituem-se três Fundos de Desenvolvimento Urbano,
o Bancoconveniados entre o BNH e, respect ivamente,

do Nordeste; o Banco do Brasil Econôm i cae a Caixa
Federal; para ap1i cação de

infra-estrutura e desenvolv i-
mento urbano no Nordeste; Cent ro-Oest eno Leste, e
Sul ;

urban i zaçãoCr i a-se o programa -Financiamento para
àsde conjuntos habitacionais para atenderFINC,

decorrentes da execução denecess idades obras de
infra-estrutura comunitária em conjuntos habitacio

nais -Financiados pelo BNH.

Aut or i za-se F i nan-o credenciamento, nos Sistemas
da Habitação e do Saneamento,ce i ros Agentescomo

de companhias especializadas queGarant i dores, se
destinem a -Fiscalizar obras e garantir créditos.

Aprova-se o subprograma FIDREN - -Financiamento para
implantação ou melhoria de sistema de drenagem que
visem ao controle de inundações em núcleos urbanos.

Cria-se dentro do PLANHAP, o programa -Financiamento
equipamentos comunitários de conjuntos habi ta-de

f i-c i ona i s a fim de assegurar coberturaFINEC,
instalação de equipa-nanceira para a

e na Amazônia Legal.

construção e

recursos em obras de
e o Banco da Amazônia,
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h ab i -

tacionais -Financiados pelo BNH.

Aprova-se pelo Decreto-lei 75.512/73 estatuto
do BNH como empresa pública.

o Programa de Complementarão Urbana,Lança-se nos
Sistemas Financeiros da Habitação e do Saneamento,

executado através dos projetos CURA - Comuni
dade Urbana para Recuperação Acelerada.

Completa-se o programa TREINAT para treinamento e
ass i st ênc i a técnica com o subprograma ASSISTEC
para assistência técnica às COHABs e entidades vin
culadas à execução do PLANHAP.
Regulamenta-se o programa ESPES estudospara e
pesqu i sas.

- Disciplina-se o -Financiamento de habitações em ter

no PLANHAP.

l<> âNQ_QE_12Z4

ResoluçãoAt ravés dedo Conselho 18/74,da ns
àcriado o FAL - Fundo de Assistência31.06.74, foi

constituído por depósitos compulsórios dosLiquidez,

renos dos próprios mutuários finais,

e o

a ser

mentos comunitários essenciais aos conjuntos
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própr i os Agentes Financeiros e destinado supr i ra

1> âNQ_QE_12Z5

Instituído através da Resolução do Conselho n£ 04/75,
de 03.03.75, o Programa de Apoio ao Desenvolvi mento
de Polos Económicos destinado à realizaçãoPRODEPO,
de empreendimentos de polarização regional, med i ante
ass i st ênc i a ■Financeira complementar a i nvesti mentos

implantaçãoequipamentos urbanos e necessários àem
de referidos empreendimentos.

m) âNQ_QE_12ZÓ

Criado o Programa Habitacional Empresa (PROHEMP) pela
Resolução 05.04.76,09/76, dedo Conselho ns que
destinava-se à produção e comercialização de hab i t a-
çoes para empregados de entidades públicas ou pr i va-
das.

At ravés Resolução de32/76,da do Conselho n±
instituído o PROEC - Programa de Equ i -07.10.76, foi

pamentos Comunitários,

eventuais deficiências financeiras.

com a finalidade de promover a
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construção imob i 1 i á-de empreendimentos ou unidades
r i as dest i nemque a
abri gar:

escolas e creches
- clínicas médicas, dentárias ou postos de saúde;

lojas para pequeno comércio de interesse da comuni
dade 1ocal, etc .

n) ANQ_QE_12ZZ

A Resolução da Diretória n± 17/77 de 23.08.77 autori-
f i nane i aremzou os os

funci onár i os não•Feder a i s , estaduais e mun i c i pa i s
à CLT na compra de terrenos e construçãov ineulados

casa própria ou reforma desta. serãoda Os recursos
fornecidos aos Institutos através de ref i nane i amento
a taxas de juros de 0 a 10% a.a.

o> ANQ_DE_1284

Resolução de05/84,Cr i ado Conselhopela do ns
Autoconstrução24.04.84, Programa Nacional deo

Projeto João de Barro, aocom

Institutos de Previdência a

o objetivo de permitir

pelas suas características se
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vi-13NH estimular as iniciativas de seus Agentes que
sem benefi c i ar comunidades de baixa renda i nteressa-
das em participar de projetos habitacionais que ii t i —
lizem processos de autoconstruçâo.

Inst ituido pela Resolução do Conselho ns 13/84, de
Ampli ação27.09.84, o Programa de Financiamento para

e/ou Melhoria de Imóvel Destinado a Uso Hab i tac i onal
melhor i aPROFINAM,

habitação através da concessão de f inane iamentosda
destinados à reforma, ampliação e conservação de imó
veis.

financiados dos Planos A e C e PES,Concedeu aos nova
opção de reajuste das prestações com base na variação
do maior salário mínimo, sendo que aqueles que ocor-

partir de 01.07.84 até 30.06.85 seriam limi
tados a 80X desta variação.

incentivo financeiro aos adquirentes de mo-Inst ttuiu
radia própria através do Sistema Financeiro da Hab i -

proporcional aos valores das prestaçõestação, men-
efetivamente pagas no período de 1± de out ubrosa i s

de setembro de 1985.de 1984 a 30

ressem a

cuja finalidade era propiciar a
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- Para contratos firmados a partir de 01.01.81 e até
a data da publicação deste decreto, quando não hou-

reajus-
das prestações limitadost es do

a 25% do valor das prestações.
- Para aqueles assinados após a publicação do decre-

t o, em méd i a,corresponder i a, a 15%.

Permitiu aos mutuários detentores de financiamentos
no PCM - Plano de Correção Monetária,

não existiria31.10.84, onde res i dual,saldoe
exercerem opção pelo Plano de Equivalência Salarial
Categoria Profissional (PES/CP).

até 31.12.84,Prorrogou da
opção por índice parcial de reajustamento das pres-

80% da variação do salário mí
nimo. previsto no Decreto Lei na 2.164.

e datados até

vessem sido beneficiados anteriormente com

o prazo para exercício

taçoes equivalente a

a 80% da variação

pond ia, em méd ia,
salário mínimo, receberiam um incentivo que corres-
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P> âNQ_QE_1285

construção e aquisição de unida-
habitacionais aos servidores públicos em geral,des

da Administração Direta e Indiretacivis e militares,
dos Estados e dos MunicípiosUn i ão, cri adoda f o i

através Resoluçãoda do Conselho de33/85,n s
28.01.85,
Púb 1i co PRONHASP.

atrasoPerrai ti u ao
saldo devedor de financiamentos habitacionais.

RC_3áZ85a._de_11^03^8S

Além de outras regulamentações, permitiu para os con-
prestra-

que optassem pelo reajustamento semestral.çoes uma

redução permanente de 8% no valor das prestações vin—
aplicadopartir do primeiro reajustamentocendastf

Pro-

f i ss i onal.

tratos que estabeleciam reajuste5 anua i s das

a
/

com base na Equivalência Salarial por Categoria

o Programa Nacional de Habitação do Serviço

Visando propiciar a

a incorporação de prestações em
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Em vista das dificuldades dos mutuários saldarem
compromissos com o pagamento da própr i a,seus casa

perm i t ia,
tratos firmados até 30.06.8'5, por opção, ap1i cab i1i-
dade ano

50Z da variação do1985,de INPC

2.2.3 - CQNGLUSãQ

análise dos atos do BNH verificamos a preocupaçãoPela
hab i tac i onal

hab i t a-
do saneamento básico. Na verdade foram construídos

recur-
fruto da mentali dade deda caderneta de poupança,sos

induzida a população.foique

ção e

de reajuste anual de 112X às prestações no

centenas de milhares de novas residências com os

Foram criados infindáveis programas no campo da

em nosso país.

em período idêntico.

de seus dirigentes em estruturar o sistema

o que representou,

para aqueles financiados detentores de con-

poupar a
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análise dos atos.Pela BNHano,
preocupou-se, progra-

(que muitas vezes não saíram do papel) f i scali zarmas e
os Agentes Financeiros, do que controlar e acompanhar o
comportamento dos f inane i amentos._.Já conced i dos com a -Fi-

0 modelo de financiamento habitacional, conceb ido pelo0
BNH, Coefi c i ent e

Equiparação Salarial (CES) ajustando a diferençade de
periodicidade do reajuste do saldo devedor (t r i mestral)

das prestações (mensal) cobr indo event ua i se
saldos residuais.

Contudo,

este modelo habitacional -Ficou está—•Foram alterando-se,

tico até gerando con-
1986.sequentemente, a

í

1p

ano a
muito ma i s com a criação de novos

Pr ópria ext i n ção do BNH em

nalidade de corrigir eventuais desvios no percurso.

a princípio estava sob controle com o

e o FCVS

a sua total exaustão nos anos 80,

à medida em que as condições económicas do país

percebe-se que o
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â_£yQLUC8Q_DQ_SEH-QaSERyôQâ_âIRâ2ÉS_QQS_âIQS-.yQRtíâIiyQS

3.i - INIBQQUCãQ

0 BNH é exti nt o.Novembro de 1986 :

Pouco ext i nto. Teria s ido
uma açao modernizante?

responsáve i sr i or ■Foram pelose os

grandes erros cometidos no período 1983/1985 quando as de
cisões fcram tomadas politicamente quant i —
ficação de seus resultados .

As reclamações de alguns mutuários quanto ao elevado com-
própr iade sua renda pela prestação dapromet i mento casa

foram atendidas através de subsídios indiscriminados
nenhuma reposição -Futura.

março/86 com o plano cruzado,Em uma
"rombo". Bastava transformar

inequação ativo < pass i-
poupança)corrigir o passivo (cadernetas deOu seja,vo.
106,40)ORTN plena de 01.03.86 (valor nominal depela e

a equação ativo = passivo em uma

e sem

o governo encontrou

e sem qualquer

fórmula mágica de eliminar o

o BNH, na verdade,
sim. 0 Ministério do Inte-Em lato senso podemos dizer que

se comentou por que o BNH foi
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corrigir o ativo pela ORTN plena de 01.01.86 (valor nom i -
Na prát i ca,nal de 80,04). a não correção do ativo em

32,96Z (106,40 / 80,04) eliminava o déficit do Fundo de
FCVS, restabelec ía a

situação económica do BNH e quebrava todos os agentes f i-
Já que este efeito significava anance i ros do SFH, perda

2 a 3 patrimónios líquidos de i nst i tui çõesde de grande
porte.

período de grandes debates o gover
no tomou duas decisões. A primeira foi at ivos

determ i-
a correção monetária dos ativos pela ORTN de 106,40)nou e

segunda 2.291 den±a
passar suas funções administrativas21.11.86) e para a

Caixa Económica Federal, normatização para o Conselho Mo
netário e Banco Central, fiscalização para o Banco Central

Ministério do Bem Estar So
cial.

ext i nçãoAss i m, dodesde
/

responsávelBNH,
pela normatização (por delegação do CMN), controle e fis
calização do Sistema Financeiro da Habitação que ingressou
em um amplo processo de ajustamento»
hoje. Além da desregulamentação e da

0
simplificação, muito

Compensação de Variações Salariais

Em novembro/86 após um

o qual se estende até

corr i g i r os

e política habitacional para o

o Banco Central do Brasil passou a ser o

foi extinguir o BNH (Decreto-Lei

pela mesma ORTN do passivo ( o Decreto n± 93.598

o final do ano de 1986, com a



A7

esforço vem sendo dispendido pelo governo (Ministério da
Economi a) por

imob i-
1 i ár i o.

enfoque dos atos normativos destacaráNosso aqueles que
mais de perto dos financiamentos com cláusulatratam de

at uai i zação monetária em UPC assinados até 28.02.86, que
respondiam em set/90, cerca de 90% do saldo das ap 1 i -por
caçoes imobiliárias.

estabelecermos este retrospecto dasAo ed i t adas,normas
nítidas quatro fases bem definidas da evoluçãoficam do

Sistema Financeiro da Habitação:

12_EÔSE_DQ_SEti •

Per íodo: 06/64 a 02/86
Gest or Pr i nc i pal: BNH
ênfase: Criação de Novos Programas Habitacionais e pouca

dedicação à gestão dos créditos concedidos.

que passa o segmento que se dedica ao financiamento

e agentes financeiros para afastar a crise
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2â_EôSE.DQ.SEH

Per íodo' 02/86 a 11/86
Gestor Principal: BNH e Banco Central
ênfase: Edição do Plano Cruzado, transição da gestão do

SFH do BNH para o Banco Central congelament oe
temporário da UPC.

3È„EêSE.-QQ...SEH

Per íodo: 11/86 a 02/90
Gestor Principal: Banco Central
ênfase Eliminação daAjustes Estruturais do Modelo, An

tecipação da Receita de Correção Monetária e ten
tativa de otimizar ser con-

i nduz í-1 o 1i qu i daçãoced ido
antecipada do financiamento.

4Ê„EÔSE.DQ.SEH

Per íodo: 02/90 a 02/91
Ministério da EconomiaGest or Pr i nc i pal:

ênfase: Liquida-Estabelecer
çoes reduz i rAnt ec i padas, as
garantias do FCVS.

'a

condições propícias para as

ao mutuário para
o nível de desconto a

mas ao mesmo tempo



49

3.2 - ll_EâSE_QQ_SEU

Abrange o período desde criação do BNH (21.06.64) atea a
edição do Plano Cruzado (28.02.86).

período onde a ênfase cr i açãoFoi cont ínua deum

programas habitacionais. sem todavia analisar quanti tat i-

resultados que vinham sendovament e obt i dosos com as
ap1i caçoes (operações de longo pr inc ipalmenteprazo),
quanto ao retorno dos recursos emprcst ados.

Foi
tavam do reconhecimento das receitas e despesas.

3.2.1. - Cictulac_aNtíZSâE_22ZZ2J._d£«ôá*12*Z2

monetá—Anteriormente a esta norma,
civilr i a

ass i natura.independentemente da data desegu i nte, sua
conforme a Lei n± 4.380 de 21.08.64.

antec i paçãoedição desta circular foiApós facultada aa
receita de correção monetária tr i mestreda mesmo

civil da assinatura do contrato.

um período de muitos normativos,

a receita de correção

para o

era a

mas pouquíssimos tra

dos financiamentos era apropriada no trimestre
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que
poder i a próx imona verdade. estava ma i s
da e-Fetiva competência pois, h i s-

tr i —
mestre ma i orsua
par t e t r i mestre civil
seguinte ao da assinatura do contrato.

CcitécÍQ: ■Facultar a antecipação da receita correçãode
monet ária, a tentativa errónea de "casar" a receita com o

as
sinatura do contrato.

ânálise- cr itér io ’pro-rat a"

além de perm i t i rdia, da receita.

Confronta-se frontalmente com os princípios da competência

3.2.2 - Cicculat_aNU_SâE_3ÚZZÚJ._de_2^12*Z4

monetár i acorreçãoObr i ga

para o mesmo trimestre da assinatura do contrato.

a maioria dos contratos

a pr i me i ra vista

trimestre civil de competência do índice de correção mone-

não leva em consideração o

a antecipação da receita de

a antecipação errónea

•Fato gerador é a

dos exercícios e do bom senso.

toricamente eram assinados no -Final do último mês do

deveria ser apropriada somente no

tária sem levar em consideração que o

0 critério anterior a este normativo,
parecer erróneo,

e por esse motivo a receita gerada, na
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âúálise: além das observações Já efetivadas anteri omen-
t e, cabe ressaltar
mento da receita de correção monetária, de tal forma que

contrato Já gerava esta receita antes mesmo deo
s i nado I

Exemp1 o:
Contrato assinado em 31.12.XO no valor de 51.000.000

Valor Financiado 5 1.000.000
C.M. de 01.10.X0 a 31.12.X0 30%
Receita pela competência o
Receita de acordo com a Circ. SAF 34/74 $ 300.000

3.3 - 21_EâSE_QQ_SEH

Abrange o período que vai desde a edição do Plano Cruzado
extinção do BNH (21.11.86).

Nesta fase o modelo habitacional implantado pelo BNH come-
gradat i va-ça timidamente a ser reestruturado, aparecendo

□ reconhec i-

(28.02.86) até a

que este critério exigia

ser as-

mente o Banco Central no comando da gestão do SFH.
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3.3.1 - Qecc£tQzLÊÍ-Q2-2Ji284u._de.lôAô3A8á

Trata-se de um normativo referente à i mplantação do
plano cruzado.

pressão inflacionária verificada nosA do i s pr i me i ros
meses de 1986 foi interrompida com o Plano Cruzado,cul
minando também com uma regra de correção monetária
mestral prat içada até então há quase 22
tinta a utilização da UPC para contratações ini-novas,

fase de correção mensal dos contratos v i ncula-
dos Nac i onalTesouro
(OTN).

3.3.2 - Q£QcetQ_Ql_22^422A_de_25^ô3A8á

d i spos i çoesTrata-se de um normativo que regulamenta as
do Decreto-Lei nt 2.284, especialmente dirigido ao SFH.

Através sinaisdeste normativo começaram a aparecer os
colocação em prática pelos agente financeiros dospara

descontos nas liquidações antecipadas de contratos tr i —
mestrais (assinados até 28.02.86).

a partir de então à Obrigação do
c i a-se a

anos. Estava ex-
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que os ganhos auferidos pelos agentes finan
ceiros monet ár i aun i dadecom a

é questionada. 0 propósito é demonstradoi ndexadora no
artigo 3£.

Em seu artigo 6 a substituição da UPC
para OTN para os contratos novos (assinados a partir de
01.03.86).

3.3.3 - Resolução dQ_CQQselho_íle_âcimÍQÍstcatãQ_dQ_BNtí_z BC Q1
SóZ8âx^dfi_22Aô4Aaó

Trata-se de um normativo no qual o BNH ratifica o Decre

to ns 92.492.

3.4 - 32_EâSE_QQ_SEH

exti nçãoper íodo BNHdesde doAbrange va ique ao
Provi sór iaaté ed ição 133(21.11.86) da Med ida nsa

esta medida provisória marca, n i -(14.02.90), que
início da 4a Fase do SFH.t i damente, o

uma vez

É a fase em
utilização da UPC como

fica sacramentad^ a
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É peloimp1antado
BNH é completamente reestruturado, que tange às condi-no
çoes os financiamentos e principalmente quantopara ao
ajuste do reconhecimento da correção monetária dos f i nan-

que nesta épocac i amentos indexados pela UPC, representa-

3.4.1 - Re5Ql!l£ãQ_CtíÈCQl_lA2iaJ._íÍ£_24AllA8á

0 governo e os agentes financeiros, ao tomarem conhec i-
mento da verdadeira posição do FCUS, assum i r

ainda que tímidas,perdas,

liquidassem antecipadamente ou transferissem o saldo de-
desconto con formeintegral de seus contratos,vedor a

fórmula:

._UP_G2) »SD (1 onde temos:Ualor do Desconto =
106,40

tomando-se como parâmetro o diaUPC'® valor em cruzados.
mês da liquidaçãoe

saldo devedor contábil atualizado "pro rata* dia.SD :=

passaram a

ou transferência.

vam 100% das aplicações habitacionais.

uma fase em que o modelo habitacional

assegurando aos mutuários que



35

A cobertura do FCVS abrange da UPC' até a UPC de 93,41.
□ Agente Financeiro bancava da UPC de 93,41 até 106,40.

prevaleceu no per iodoEst e mecani smo 25.11-A6de a
Na prática representava, em médi a,05.01.88. um desconto

25% ao mutuário,de cabendo ao agente financeiro arcar
com 13,9%.

3.4.2 -

As alterações introduzidas por esta resolução represen-
marco divisório no SFH. é extinta UPCtaram a

indexador de contratos novos,como que
(como as prestações) i n-Juste mensal do saldo devedor e

pela Letra do Banco Central. Do ponto de vistadexados
dos agentes financeiros a mudança representa um corte no

A correção trimestral do saldo, i nde-fluxo de recursos.
pendentemente do dia em que o contrato fosse assinado no

termina e não permitetr i mestre, par-
celas referentes ao retorno dos financiamentos já ass i -

indexados pela UPC), dentro da mesma(a i ndanados regra

vigente até então.

como um

a reapli cação das

passam a ter rea-



56

3.4.3 - Carta~Cict‘Jilac_aâCE^_Q2^1A542J._dg_láAôl*8Z

Após doze anos sem alteração do critério de apropri ação
da que

iniciado a normatização do SFH no final de 1986,houvera
adequar o critério anterior à Lei 6.404/76 eprocurou

base
no vencimento mensal das parcelas.

introduzir o critério de vencimento mensalôúáliãg• ao
parcelas, não se determinou que fosse obedec idadas a

data de assinatura do contrato no trimestre. Desta forma
mês de assinatura não tinha influência sobre a apro-o

priação desta receita, como podemos observar pelos exem
plos a segu i r:

presta
ção dia 10.
Apropriação conforme CC-1549: 81/91 da cor
reção monetária do trimestre.

prest a-
ção dia 10.
Apropriação conforme CC-1549*. 81/91 da cor
reção monetária do trimestre.

aos princípios contábeis.

Contrato 1: assinado em 10.04.80. Vencimento da

Contrato 2*. assinado em 10.06.80. Vencimento da

receita de correção monetária, o Banco Central,

CE..LLÉE.ÍQ ’• considerar o cálculo *pro rata’ dia, com
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3.4.4 - CiCQ!ilac_aâCEN_Ql_lAlála.-de-2âJ.ôâ*8Z

no
estendeu a proibição pa-

território nacional.

3.4.5 - CÍCQulac_aâGEN_Ql_lA22'5J._íÍ£_ô2AÔZ^8Z

Esta circular não alterou corrigiu as -Falhas da Car—nem

-Foi reforçar,t a

"cr ité-que os agentes financeiros deveriam abandonar o
BNH’ a i ndar io que

não diferenciava se contrato fora celebrado em primei-o
segundo ou terceiro mês do trimestre.r o,

■Fato de reforçar com uma circular, hierarqui-âuálise- o
não criou as con

dições necessárias para a mudança do critério. A ma i or i a
dos agentes financeiros não conseguiria fazê-lo sob pena

apresentar balancete e balanços com prejuízo. Ser i ade
"dosar"necessár i o veremoscomo

quando da análise da Circular Bacen 1.397.

Até a edição deste normativo

a mudança de critério

não era permitido a conces-

ra todo o

uma carta-circular,

são de mais de um financiamento nas condiçoes do SFH

camente superior a

mesmo município. Esta circular

Circular Bacen 1.549. Sua finalidade

e adotar o critério *pro rata’ dia,



58

3.4.6 - ReâQl!itãQ_CtíN_Q2_l.*3álu._cÍ£_3aA2ZAaZ

data da resolução, o FCVS cobria o saldo residual
de qualquer financiamento habitacional

financiamento máximo a ser obtido era delembrando que o
5.000 VRF.

d i m i nui çãonormativo abre o caminho da paulat i naEst e
das garantias do FCVS ao restringir a cobertura do saldo

dos financiamentos habitacionais no âmbitores i dual do
SFH somente até 2.500 VRF.

3.4.7 - QECEÊtQ_Lei_Ql-.2^4ôáJ._

Estabelece os procedimentos para apuração do saldo deve-
de responsabilidade do Fundo de Compensação de Va-dor

ri ações Salariais no caso do contrato extinguir-(FCUS),
pa-se por

gamento dos saldos residuais.

No capítulo IV onde trataremos exclusivamente do assunto
faremos análise detalhada deste Decreto-Lei.FCUS ,

no âmbi t o do SFH,
At é a

fim do prazo contratual, bem como a forma de
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3.4.8 - R2SQlUQãQ_CtíN_QÊ_lAâ48x_íl£_a5Aai.a88

resolução reflete a tentativa de atrairEsta mutua-os
para liquidação antecipada,r i os aumentando paulat i na-

A Resolução CMN nsmente o percentual de desconto. 1.218
resultava para
a 25% do saldo devedor.

Esta resolução fixou, o descon
to em 25% do saldo devedor contábil atualizado até a da
ta da quitação. A responsabilidade pelo desconto foi d i —
vidida igualmente entre os agentes financeiros e o FCVS,
cabendo 50% para cada parte.

3.4.9 - Q£ÇcetQ_Q*_2Z^222A_Cl£_14J.12Aa8

finalidade deste decreto é definir proced imentosA os
de

Decreto-Leiresponsab i1 idade

n£ 2.406.

este normativo será analisado detalhadamenteTambém no
Cap ítulo IV.

para todos os mutuários,

operacionais para apuração do valor de ressarcimento

o mutuário em desconto que variava de 10%

do FCVS a que se refere o
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3.4.10- Cicculat.JlâCEN_Ql_l.*32Zx_ílÊ_22xl2*8a

Editada pelo Banco Central do Brasil em 22.12.88, esta-
cr i t ér i o "pro rata’belecendo o reconheci mento

da receita dos financiamentos trimestrais indexados pela
UPC.

No Cap í t ulo U, onde tratamos do reconhecimento da recei
ta da correção monetária, analisamos esta circular deta-
1hadament e.

3.4.11 - CaLta=CÍL£!ÀlaL_BâCEN_Q2_l^aaZ^_de^lZ^ôl Jua2_

Sua finalidade foi F inance i-
"pro rata’ dia,ros

devem, obrigatoriamente reduzir 5% a cada semestre o
nível de apropriação de receita efetiva de correçãoseu

monet ária, 10forma a atingir seu enquadramento emde
anos.

cria várias contas f i-Por outro lado, no COSIF,
nalidade de segregar a parcela dos saldos devedores dos
mut uár i os não coberta pelo FCVS, conforme determina o
Decreto 97.222 de 14.12.88.

ainda não enquadrados no critério

com a

dia para

esclarecer que os Agentes
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3.4.12 - CactazCiE.culac-.aâCEM-.Qi_l*2S2x-.de_3ô*ôó*82

finalidade foi criar umSua alternat i voproced i mento
os t r i mestres que ocorresse redução brusca dopara em

nível de correção monetária. ut i 1 i —
zação do critério 'pro rata’ definido pela Circu-puro,
lar 1.397 provoca uma apropriação de receita de corre
ção monetária muito superior à despesa de correção mo
netária das cadernetas de poupança, face ao descasamen-
to entre o ativo e passivo. Os financiamentos são rea-

tr imestralmenteJustados de poupança
No capítulo V analisamos em detalhemensalment e. este

critério alternativo.

3.4.13 -

normativo tem a finalidade de restringir a cobertura do
saldo residual do FCVS dos financiamentos habitacionais
no âmbito do SFH.

r es-
dSqpassou a ser ao QÍ^el_dQ_yalQl2_dQ.-ilDQ*21 etr ição

ÍQaQciamgQtQ.

e os depósitos

Desta vez a redução foi mais profunda visto que a

Nestas ocasioes, a

Na mesma linha da Resolução CNN 1.361 de 10.07.87, este
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0 FCVS passa, então, a dar cobertura somente para con-
i móvel,tratos cujo valor de venda ou avaliação do o

3.4.14 - CactazCit2Qulac„aâCEN-Q2_2a.ô42J._d£_ô4J.2!iJ.22

Prorroga prazo para os Agentes finan-
ce i ros en quadrarem-se d i a da
Circular 1.397 tanto para as despesas geradas pelos re
cursos tomados na forma de repasses e refinanciamentos,

imobiliários gerados pelaquanto para os financiamentos
aplicação destes recursos.

3.5 - 42_EâS£_QQ_SEH

o verdadeiro perfilCumprida a etapa de ajuste preliminar,
SFH ficou nítido: prestações baixíssimas, acarret andodo

1 ado,ret orno insignificante do saldo devedor. Por outro
obtençãotambém ficou evidenciado o problema do FCVS para

de fundos necessários para cobrir
resultante de longos anos de subsídios.

não ultrapasse 2.500 VRF's.

para 31.03.90 o

o enorme saldo residual.

que for ma i or,

no critério "pro rata’
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rápido quadro,Dentro deste que detalhamos decorrerno
não restou outra opção,deste trabalho,
senão em oferecer vantagens efetivas parates financeiros,

mutuário liquidar o financiamento ant ec i padament e. Aoo
tempo sinalizou claramente àqueles que não desejemmesmo

a eliminação de grande parteliquidar seus financiamentos:
dos subsídios iria elevar de modo significativo a presta
ção da casa própria, além de estabelecer a cobrança de i m-

mut uár i oposto de renda sobre o ganho de capital caso o
exercíc i out i1i zasse do FCVS, a part i r dedorecursos

para liquidação do saldo devedor1.992, de f i nane i amento

3.5.1 - tíedida-EcQyl5!2cla_Ql.i33u.-de-i4*ô2A2ô

Esta medida provisória representa uma grande mudança de
Seus pontos ma is importantes são:rumo do SFH.

a) Governo e Agentes Financeiros convenceram-se de que
é melhor receber antecipadamente o valor das presta
ções vincendas do que aguardar pague

suas prestações. Nasceu desta forma,mensalment e a

liquidação pelo valQE-das-BEÊâtacSes-yiQceQdas> mais

no âmbito do SFH.

que o mutuário

ao governo e agen-
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"PxN",popularmente chamado de mutuari os
aproximadamentepassaram

75% do saldo devedor atualizado;

Permitiu a t ran-Ferênc i a direta do financiamento,b) sem
recalculo da prestação,
da;

Elasteceu os prazos para pagamento do FCVS aos agen-c )
t es descontocom

*PxN’) é de dez(50% Saldo Devedor ou anos,
máx imo deenquanto anteriormente, ressarc i-o prazo

mento não passava de 5 anos.

d ) Mudou radicalmente a forma de reajuste das presta
ções, eliminando-se

rejuste à relação prestação/rendav i ncu1ando-se o
veri-Ficada na data da assinatura do contrato.

Capítulos IU e V analisamos este assunto comNos ma i s
profund i dade.

3.5.2 - Lei_Q2_SJ.ôô4J._de_14Aô3A2ô

desta lei resultou na adoçãopromulgação Med i dadaA
Provi sór ia n 2 133 pelo Congresso Nacional.

para mutuários de baixa ren-

a ter descontos médios de

o prazo

a vinculação prestação/salário e

financeiros. Para as liquidações

no qual os
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3.5.3 - tíediíla_LcQ^Í5!Ícia_Qi_12á-i._íi£_32x2>áJ.2ô

débitos vem
iniciar e 1 i min ar

um
saldo deysdQt remanescente por mutuáclQ ao fioal do £QQ-

inçluslye qs Já firmados dq âmbito dotrato# SEU# vem

do prazo contratual.

Banco Central i mp1ementa—

o
mutuari o tem somente uma cobertura do FCVS, agentesos
financeiros acabam entregando o termo de quitação da hi —

Já t iverpot eca
inst i tu i ção,contrato extinto por prazo em outraalgum

que fora assinado anteriormente, ser
mutuário e instituição que o financiou. Estaentre o a

questão poderá ir para pode-seo Judiciário. Desde Já,

a discusão passa a

no escuro’, pois se o 'seu' mutuário

0 parágrafo único do citado artigo determina ainda que o

paulatinamente as garantias de forma a reduzir ao mínimo

fica autorizado a coordenar a

restringir a cobertura do fundo quando ocorrer o decurso

uma nova linha de atuação do governo.

o déficit a ser coberto.

Que o FCVS não tem recursos suficientes para honrar seus

ção de um cadastro nacional de mutuários do SFH.

Como tal cadastro não saiu do papel, na prática, como

0 artigo 32 ao determinar que o FCVS guitaiíá 5QD1S0.Í.Ê

Já sabemos. Todavia esta Medida Provisória
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mutuá-

arcando o agente financeiro com

este prejuízo.

Outro efeito desta Medida Provisória foi rest abeiecer a
possibilidade do mutuário reclamar ao agente f i nance i ro

que seu salário náo fosse reajustadotoda vez no mesmo
n ível que o I3TN (indexador definido para reajustar as

salarial comprovado pelo mutuário.

3.5.4 - tí£dida-EM^Í5QCia-iiâ-2ôau._de_2ZAaZA2ô

permi ssãoi novação a
utilização de cruzados novos bloqueados Planonopara

Collor para a quitação da casa própria.

Esta permissão tem um duplo sentido:

a) facilitar a liquidação antecipada dos contratos assi-
at é consequentementereduz i ndo28.06.86,nados a

pressão sobre o FCUS» e

prestações), cabendo àquele ajustar a prestação ao nível

Esta Medida Provisória trazia uma

rio terá ganho de causa,
prever a sentença com grande probabilidade que o
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b ) os cruzados novos recebidos pelas instituições finan-
a deficiência mantida

Junto ao Banco Central. i nsti tu i çõesDesta forma, as
substituem o mutuário (pessoa física) quanto à devo-
1 ução dest es cruzados a partir do mês de setembro
pr óx i mo. e 1 i m i n a ass i m

pressão sobreparte da tambémpassa a
contar negoc i ação
que possui Junto aos agentes financeiros.

3.5.5 - tí£dida_EcQ^isícia_Ql_2a2J._íle_ôlAÔSA2ô

Insere-se de
reduzir paulatinamente as garantias do FCVS.

Reedita a Medida Provisória n£ 196, trazendo as seguin
tes novidades:

segundo financiamento do mesmo mutuário,a) qual -o em
locali dade, somente tem cobertura se for quitadoquer

desconto máximo de 50X do saldoantecipadamente e com
este financiamento não for qu i -devedor. Em suma: se

até o final de seu prazo contratual mutuár i ot ado o
perde a garantia de cobertura do saldo residual pelo
FCUS.

ceiras não servem para reduzir

o consumo e

na linha que Já discorremos anteriormente

Não há dúvida que o governo

com a vantagem de maior margem de
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co-
devedor em contrato celebrado anteriormente, não será
considerado como tendo mais de um financiamento.

3.5.6 - tíedida_Er.QVÍâ2CÍa_Q2_212J._de_22*ôaA2ô

Esta Medida Provisória pouco acrescenta em relação àque-
emitidas, é uma reediçãoanter iormentelas Med i dada

Provisória n* 200.

A única novidade foi permitir para
liquidação antecipada, através t itu-a

ou
co-proprietários do imóvel.

3.5.7 - Medida_ELQ^isória_QÂ_2iZJ._íi£_31JLÔaA2â

per iodoA
de grande turbulência em nosso país. 0 executivo edita
va e reeditava ana-

const i —lisadas pelo Congresso Nacional dentro do prazo
tucional de 30 dias.

edição desta Medida Provisória ocorreu em um

a utilização do FGTS 
transferência de

as medidas provisórias que não eram

b) ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como

laridade, tanto de contas vinculadas do proprietário
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Não apresenta novidade no tocante a liquidação antecipa
da de contratos no âmbito do SFH, sendo uma reedição da
Medi d a P r ovi sór i a n 2 202.

3.5.8

Medida Provisória n2 212 definiu a dataA de 13.09.90
"grande largada’ das liquidações antecipadasapara ao

perm i t ir cruzados novos,
FGTS e cruzeiros.

Falt ava, detalhar a Leicontudo, 8.004 quantons ao
‘PxN’ 50% do saldo devedor, ex i st i amou uma vez que

divergências de critérios entre os agentes f i-grandes
nanceiros. Esta Circular definiu então:

os contratos regidos pelo PES/CP cons i dera-se

último reajustamentodata do tocant ecomo aono

"PxN":

no caso da modalidade Parcial,a.i)
prestaçãoàsou

decorrente da última data-base da Categoria Pro

fissional do mutuário;

a utilização de três moedas:

a vigorar o reajuste aplicado

o mês em que pas-

a) para



a.2) no caso da modalidade Plena,
último reajuste aplicado à pr est a-a

ção, decorrente de data-base ou qualquer outro
acréscimo salarial. inclusive as antecipações e
compensações.

cont á-dia do saldo devedor
bil ou da prestação deverá ser efetivada com base nos
í n d ices atualização dos depósitosde de poupança,

índice que corrige

3.5.9 - tí£dlda_EE.QyisQE.ia-.nA-23ZJ.-de_28*ô2*2ô

Reedita a Medida Provisória ns 212 sem nada acrescentar.

3.5.10 - tíÊdlda_EcQidlsácla-.Ql-232a.-d2_ô2AlÔA2ô

res
trição ao assegurar

utilizando-se no mês de quitação o

a cobertura do FCVS para mutuários

vigorar o
o mês em que passou

tais depósitos no mês em que ocorrer o evento.

Reedita a Medida Provisória n± 217. Cria mais uma

b> a atualização ’pro rata’
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tenham contribuído a este fundo em mais de um fique
nane iament o, imóveis
na mesma localidade.

3.5.11 - Leí_Q2_a^ô88A_d£_31A12^22

permissão de utili
zação de cruzados novos ant e-
c i pada.

As medidas provisórias que precederam esta Lei foram:

. Medida Provisória ns 200 de 27.07.90

. Medida Provisória n± 212 de 29.08.90

. Medida Provisória ns 237 de 28.09.90.

3.5.12 - tí£dida_2LQyisÓLÍa_Q*_2á0^_de_0i^li^20

da Medida Provisória n2 239,Reed i ção sem nada acres-
centar.

A promulgação desta Lei consolida a

desde gUE naa asiaoi cefecentes a

e FGTS para a liquidação
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3.5.13 - Lei_Q2_2Aiaa^d£_a5*12A2a

Ao (sem
nada acrescentar), o Congresso Nacional colocou fim

que 1i st a~

. Medida Provisória n? 196 de 30.06.90

. Medida Provisória n2 202 de 01.03.90

. Medida Provisória ns 217 de 31.08.90

. Medida Provisória n£ 230 de 02.10.90

. Medida Provisória ns 260 de 01.11.90

3.5.14

Depois de tantas Medidas Provisórias reeditadas, o Ban-
1.811.

0 processo das liquidações antecipadas que fora detona-
mut uár i os , adesãodo em 13.09.90 teve» por parte dos

estat í st i casmu i t o ac i ma do esperado. As nac i ona i s
apontam que de 13.09.90 a 14.12.90 foram liquidadas an
tecipadamente cerca de 20% do total de financiamentos

a'
reedição de uma série de medidas provisórias
mos a seguir’.

co Central foi obrigado a reeditar a circular n±

transformar a Medida Provisória ní 260 em Lei



73

até 28.02.86,assinados ou seja, Le i

8.004 de 14.03.90 conferiu-lhes o desconto atravésn 2

d a qu i t aç ão " P xN" ou 50% do saldo devedor.

informações recebidas dos agentesCom base nas f inan-
ce i ros, do
FCUS determinando:

cobertura somente para o is financiamentoa) qual -em

qu it ação1ocali dade, no final dequer prazo, na

•PxN" mutuár ioou 50% do saldo devedor,

imóvelt enha vend ido, prazo de 180 meses, quÍXQno

habitacional ali acaso eossuído aQtSLiotmsats à sqd-
tratacão dQ-fíQaQcianjeoto;

para segundo e demais f i nane i amentoscoberturab ) em

localidade diferente do primeiro somente

tação for efetivada com desconto de 50% do saldo de

vedor .

do mutuário possuir mais de imóvel finan-c ) u m

c i ado o

agente financeiro deverá proceder da forma a seguir*.

no caso

nas condições do SFH em um mesmo município

desde que o

aqueles em que a

se sua qui-

o governo procurou restringir as garantias
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cont r ibu i çãosuspender, imed iat amente,c.i) aoa
(o mutuário contribuiFCVS 3%mensal mente com

i nte-
ressado;

considerar antecipadamente vencido o respectivoc.2)
contrato; e

facultar a renegociação fora do SFH.c.3)

declaração, firmada sob asde dapenas
lei > ser confrontada com o Cadastro Nac i onal dea

i móve i sMutuários do SFH, sobre os que eventualmente
possua, no
suas declarações, mutuário deverá apresentar, tam-o
bém, f i ns do

obr i gator ie-imposto de renda. quando sujeito a tal
dade.

e)
sem anuência do agente financeiro (contrato de gave-

saldoquitem antecipadamente com descontota) seu

desde em
cartório até 14.03.90.

do valor da prestação) mediante aviso ao

que a transferência tenha sido registrada

o artigo 7± permite que os compradores com contratos

cópia da sua declaração de bens para

município ou fora dele. Para ratificar as

d) exigência

devedor utilizando cruzeiros, cruzados novos ou FGTS
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3.5.15 - tjedida_EcQyiã!2CÍa_Q2_224A_Gle_31xôlx21

para
no seu bojo trouxe

profundas mudanças no SFH (principalmente nos contratos
vinculados ao PES/CP) que comentaremos a seguir'.

a) A!2.tl3Q_2í
prest ação/rendaRest abeiece

na data da assinatura do contrato, criado na Le i na
8.004 de 14.03.90 e posteriormente revogado pela Lei

contrato
esteja vinculado ao PES/CP, somente poderá rec1amar

comprometi-
mento de sua renda ultrapassar a relação ver i f i cada

si
tua-se normalmente entre 25% e 35%.

b ) âttl£lQL_22

incidência do Imposto de Renda, dea part i rCr i a a
sobre o ganho de capital auferido na liquida-1.992,

ção pelo FCUS de saldo devedor de contrato de finan-
instituição do SFH.ciamento firmado com

dos reajustes de sua prestação quando o

na data de assinatura do contrato. Esta relação

o princípio da relação

Esta norma tem a finalidade de estabelecer regras

Esta relação significa que o mutuário cujo

na 8.100 de 05.12.90.

a desindexação da economia. Contudo,
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3.5.16 - Lei.Q1^8JulZZ^íiC-ôl*Aa3x21

Tem origem na Medida Provisória na 294 com algumas al
terações. No tocante ao SFH os artigos mais importantes
são

a> ântíaQ_2â

0 caput deste artigo reflete o reestabeiecimento da
relação prestação/renda, 21identicamente ao artigo
da Medida Provisória n± 294.

alteração está no parágrafo 12, o qual determ i naA
que

ao valor da parcela de Juros, calculado à taxamo,
convencionada no contrato.

b) Im2QstQ_de_BÊDda
Med ida0 Congresso Nacional rejeitou o artigo 22 da

nãoProvi sór i a
devia tramitar por medida provisória. 0 governo ma
nifestou intenção de apresentar futuramente projeto

n2 294, entendendo que esta matéria

a prestação mensal deverá corresponder, no mini-

de Lei ao Congresso Nacional.
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Tr i banal Federal0 Supremo concedeu 1iminar em
aplicação desta lei até10.05.91 suspendendo a o

J ulgament o de const i tuc i onalidade, devesua que
Julgamentoocorrer

estarão em pauta assuntos de grande importância como
rei a-a

ção inicial prestação/renda ut i-
1i zação da Taxa Referencial (TR) para reajustar as
prestações e os saldos devedores dos fi nane i ament os
hab i taci ona is.

3.5.17 -

valor davinculados ao PES/CP,tratos
prestação (P)'não deve estar afetado pelo efeito da Lei

(convenc ionou -se denominar8.177 o112 sem
’ p e s i n h o ’ ) .n± 8.177 deefeito da Lei

qu i ta-finalidade deste normativo foi i ncent i varA as
çoes.

a cobrança de no mínimo a parcela de Juros,

no mês de agosto próximo. Neste

a prestação

e principalmente a

até 30.04.91 o
Define que para a liquidação pelo critério PxN dos con-
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3.5.18 - CQmu.QÍ£àciQ_aâGEN_QA_2^3á5J._cle_15^ô4t^21

explicar que o cálculo *PxN* é naFinali dade: verdade

ser concedido ao
mutuari o. nãoincluir a parcela deDeve seguro, se
const i t u i ndo, desse modo, pagamento de parcelas futuras
de seguro.

3.5.19 - Cit£Ulac_ftâCEH-Ql_iA232x-de«lZAôâA21

êcLiaQ_l£._z-.Eat.áacafQ_4Ê
incentivar as liquidaçõesNa t entat i va de ant ec i padas,

até 28.06.91 peloestende

mutuar i o*pes i nho',“PxN“, ut i1i zando desde que oo

intenção de fazê-lo até 30.04.91.tenha formalizado sua

âr.tÍQQ_Sâ

multi -

pios financiamentos. A novidade é que passa a perm i t ir

i móvelquitação antecipada com desconto de segundoa

financiado no mesmo município.

a possibilidade de quitação

uma fórmula para se obter o desconto a

Este artigo volta a tratar de mutuários que têm
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âl2tj.SQ_22

de

da declaração de bens do mutuárioapresentação quando
da quitação antecipada.

Passa a ser permitida a utilização de (cruze i-recursos
novos ou FGTS) de companhe iro (a)cruzados ouros,

aqueles bloqueados em nome de descendentes menor

3.5.20 - CitQUlai2_aâCEN_Ql_lJu24ôJ._íie_lZ*ô4*21

Dispõe o seguinte:

a) início elei t os da

dab) com base na Lei
carência nos reajustes mensais das prestações vincu-

mantendo a carência (30 ou 60 dias)ladas ao PES/CP,
ocasião do dissídio da categoria.somente por

da cobrança da prestação com os
Lei nt 8.177 ("pesão") a partir de 01.04.91.

Também a título de incentivo, elimina a necessidade

n± 8.177, determina a eliminação
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quandoc)
desocupado,imóvel objeto do financiamento est áo

mut ii á-ou for ocupado temporariamente peloalugado
rio.

’ press ionar’Na linha da Lei ns 8.177 procura-se o mu-
entãotuário para quitar o contrato antecipadamente ou

assumir maior encargo.

3.5.21 - Git£;ulai2_aâGEN_QÊ_ix25a-<._íl£-2áA04*21

A edição deste normativo teve a finalidade de esclare

cer

a) Elimina a quitação com desconto do segundo

émun i c í p i o, porém traz uma novidade oquemesmo
ns 8.004princípio da simultaneidade, a Le iou seja:

também(quitação antecipada com desconto) aplica-se
1ocal i dade oaos
imóvel, desdeseja proprietário de outromutuar i o

no seu artigo ós veda a revisão da prestação

a Circular ns 1.939 de 17.04.91.

que este último:

imóvel no

financiamentos do imóvel em cuja
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não âmb i to
do SFH;

tenha sido quitado
obtençãosem

do -Financiamento.

exigência de registro cartóri o atéb ) Elimina a em

ta* ( t i pOS
de comprovação para obter o desconto na quitação an-
t ec i pada.

âLtÍ9Q_22

prest açãoRevoga nos
da modalidade PES/CP quando o imóvel estejacontratos

ocupado, alugado ou ocupado temporariamente pelo mutuá
rio.

3.5.22 - tí£dida_ELQ*Í5ácia_n2_22Za._dÊ_2aAÔÓA21

Hab i t açãodaNo que
permite que cruzados novos depositados no Banco Cen—

tenha sido objeto de -Financiamento no

se refere ao Sistema Financeiro

se financiado no âmbito do SFH,
ónus para o FCVS em data anterior a

14.03.90 para a regularização de "contratos de gave-
podendo o "gaveteiro" apresentar outros

a impossibilidade de revisão da
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possam ser utilizados no pagamento totaltrai , parou
ciai dos saldos devedores de financiamentos hab i t ac i o-
nais enquadrados ou não nas condições do SFH. Permite,
t ambém, que os cruzados novos recebidos pelas i nst i t u i -
çóes sejam utilizados para liquidação def i c i ênc iade

3.5.23 - CiC£!41ai2_aâCEN_Q2-lx285^d£.Ô^ÔZA21

Regulamenta a Medida Provisória na 297.

mecanismos são os seguintes:

■Financiamentos nas condições do SFHa) ab r an g e os e
também os financiamentos habitacionais a taxa de Ju-

de mercado (denominada Carteira Hipotecária);r os

qu í -b )
tação total, amortização extraordinária ou pagamento

da prestação mensal»

c )
mediante transferência de titular idade djeterce i ros,

cruzados pes-

admite a utilização de cruzados novos pertencentes a

Para o SFH os novos

Junto ao Banco Central.

permite a utilização dos cruzados novos para a

soas físicas e Jurídicas.
novos entre pessoas físicas ou entre
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í I u L Qâ ,E 1 ¥C

E_C_y_S - E__I_H_â_L_I_Q_â_Q_E E

S_I_I_U_â_C_3_Q â_I_U_â_L
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EG«S-=_ElNâLIQâQE-E-SlIUâGãQ-âIUâL

4.1 - BQGoES-GERâlS

0 Sistema Financeiro da Habitação (SFH> foi cr i ado em 1964
construção e

aquisição da casa própria, especialmente pelas classesa
de menor renda da população (2).

desenvolvi daEm asua
operaçõesda introdução da correção monetária nasP ar t i r

tanto passivas (captação de depósitos emdos seus agentes,
quanto ativas (empréstimos desti-cadernetas de poupança),

aquisição de unidades res i denc i a i s).
0 que
tomavam empréstimos habitacionais,

mantendo-se, ass i m,da caderneta de poupança,
do Sistema.

(1) Lei

de 21.11.66,Decret o-lei n± 70, artigo 12.(2)

nados à construção e

mesmo reajuste monetário que era recebido daqueles

o equ i1íbr i o
era pago aos poupadores

n2 4.380 de 21.08.64, artigo 82.

(1) com o objetivo de facilitar e promover a

essência, a estrutura do SFH foi
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imob i1i ár i oIn ic ia1mente, os contratos de f i nane i amento
caracterizavam-se pela concessão de (mútuo)emprést i moum

qual o -Financiado (mutuário) se obrigava a devolverno a
(saldo devedor) em prestações mensaisquantia recebida que

representa um prazo longo (normalmente 12 a 15 anos). Para

neutralizar os e-Feitos da inflação, tais contratos previam

que periodicamente o saldo devedor sofre-
prest açoesde modo que as

sempre uma determinada proporção dorepresentavam saldo
qual ao finaldevedor, do prazo, f i cava i nt e i rament eo

reajust eE, dequ i tado.
prest açoes ciclos
de atualização monetária dos depósitos de poupança, f i cava
preservado aquele equilíbrio do Sistema, mediante o casa
mento de seus ativos e passivos

Ocorre que as classes de menor renda da população, be-em
cond i çoesnefício das quais fora criado o SFH não tiveram

de assumir os financiamentos nessas condiçoes,
ritmo da correção mone

tária aplicada às prestações. Procurando resolver essa di-
(depo i so BNH criou um plano de financiamentof i culdade,

denominado PES - Plano de Equivalência Salarial), que, sem
interferir na correção do saldo devedor previa o reajusta-

sal á-elevação dosmento das prestações coincidindo
rios.

como a periodicidade para esse

suas rendas não cresciam no mesmo

e as prestações

e saldo devedor era coincidente com os

com a

riam uma atualização monetária,

uma vez que
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manutenção daquela relação originalNesse entreP1 ano, a
saldo devedor era inviável, r ea-po i s, a cada

juste do saldo devedor surgia um diferencial positivo des
te sobre o valor da prestação,

or i g i nal-t er i a
mente contratado.

Essa sequência de dilatações verificadas no lapso de tempo
necessário ao pagamento da dívida - dependente que era da

dos índicesf1ut uação i n-t ornava
certo para os contratantes do financiamento o conhecimento
da sua posição jurídica quanto

quase totalidadenaque se
final do prazo

de amortização de seu financiamento apesar de ter ele pago
todas as prestações contratadas, ainda remanescia uma par
te da dívida que não pudera ser liquidada.

solução Fundo deencontrada para esse problema foiA o
Compensação das Variações Salariais - FCVS, criado em 1967
pelo BNH com um mecanismo destinado à cobertura desses dé
bitos remanescentes (resíduos) que eram quitados junto aos

liberação dos mutuá-agentes financeiros (credores),
rios.

prestação e

que o mutuário chegava ao

e épocas de reajuste

com a

a qual para poder quitá-lo,

a seus direitos e deveres.

verificava é que,

de prolongar-se por um prazo superior ao

dos casos, sempre
Na prática, o
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4.2 - REGULâtíEÈíIQ-QQ-ECyS

Este regulamento -Foi aprovado pela Portaria n2 271 do Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento de 25.04.91.

Nati4C£Zà-1._CQQãtit!4Í£ãQ_Ê_EÍQaliclade4.2.1

a) Hat’ic£za

FCUS é um fundo de natureza contábil, cr i ado0 pela
Resolução ns 25 do conselho de Administração do BNH,

transferido sucessivamente parade 16.06.67, Ca i xaa
M i n i sté-Econômica Federal, Banco Central do Brasil,

rio da Hab i t ação, Minis
tério pelo 2.291, deFazenda Decreto-Le ida n 2
21.11.86.

b > EiDalidad£_dQ_ECyS

amort i zação1 g aranti r a
das dívidas contraídas pelos adquirentes de uni-

no âmbito do SFH,hab i tac i ona i s,dades respon-

Urbanismo e Meio Ambiente e

o limite de prazo para

São as seguintes, conforme a Legislação pertinente:
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r es i dualpela cobertura do saldo devedordendo

2 - responder pelo ressarcimento dos descontos con-
pelos agentes financeiros doced i dos SFH, aos

mutuários finais cujos financiamentos tenham si
do firmados até 28.02.86,
pelas normas específicas;

3 - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, permanentemente

n í vel nacional.

4.2.2 - Qcaaaiza£ãQ_d£_CQm&etêcitia

A gestão do FCVS cabe ao Ministério da Economia, Fazenda
16.03.89,na 7.739, dePlanejamento, conforme a Leie

complementada pela Portaria nt 380 do Ministério da Eco-
i nt ermé-de 03.07.90,Fazenda e Planejamento,nom i a, por

dio do Conselho Curador.

e a

nas proporções fixadas

aos agentes financeiros;
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0 Conselho Curador é integrado por um representante dos
seguintes orgãos:

do Ministério da Economia Fazenda e Planejamento (pre
sidente)

- do Ministério da Ação Social
- do Banco Central do Brasil
- da Caixa Económica Federal
- da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imo

biliário e Poupança (ABECIP)
- Associação Brasileira de COHAB's (ABC)

Os membros do Conselho Curador at ravés■Foram designados

da Portaria ns 539 do Ministério da Economia, Fazenda e

sido criado pelo Decreto-LeiJá 2.408 dehouvera n 2

05.01.88, not adamas ser
mais recentemente.

A administração operacional do FCVS compete à Caixa Eco
nómica Federal,

tes atribuições:

administrar os recursos do FCVS;1

2 - recolher as contribuições devidas pelos adqui rentes
de habitações

sua e-Fetiva atuação só pode

as seguin-

e pelos agentes financeiros;

Planejamento, de 13.09.90. Na verdade o Conselho Curador

incumbindo-lhe, entre outras,
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documentação apresentada agentes3 anali sar pelosa
recebiment o

de cobertura oferecida pelo FCVS;

efetivar os pagamentos aos agentes financeiros,4 por
conta do FCVS;

aprec i ar5 inter
postos pelos agentes financeiros.

4.2.3 - Qs_R££U!25Qã—dQ—ECVS

São estas as principais fontes de recursos:

mensal dos mutuários1 - contribuição contratoscujos
sejam firmados no Plano de Equivalência Salarial por

(PES/CP) e tenham coberturaProfissionalCategor i a
FCVS,do men

sal i

cont r i bu i ção trimestral dos agentes financeiros do2
f i nane ia-1 imitada a 0,025% sobre o saldo dosSFH,

mentos imobiliários concedidos nas condições do SFHi

no total de 3% do valor da prestação

financeiros para fins de habilitação ao

em primeira instância os recursos
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3 - contribuição à vista realizada pelo mutuário
tratos assinados até 31.10.84»

4 - transferências recebidas do Fundo de Assistência Ha-
b i t ac i ona1 (FUNDHAB)i

5 - dotação orçamentaria.

4.2.4 - NQcmaã-QEÊcatiQQaiã

'Manual Normas e Procedimentos Operac i ona i sde do0
FCVS’ aprovado recentemente de acordo com a Resolufo i
ção n2 04 do Conselho Curador do FCVS, de 20.06.91.

manual agora aprovado é fruto de um trabalhoEste con-
CEF (gestora do FCVS)

Contémsendo discutido há cerca de dois anos.que vem
con-

habilitação ao recebimentot r i bu i çoes coberturadae
oferecida pelo FCVS.

Manual deseguir descrevemos os principais itens doA
Normas e Procedimentos.

dez capítulos e
oito anexos compostc^de mapas para

em con

junto dos agentes financeiros e|}à
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4.2.4.1 - SQteicQ.de-âQálise

que subsidiará a análise deInst rument o deprocessos
habilitação do FCVS,
rificação da correta aplicação da Legislação do FCVS e

contratação e gestão dos contratos de fi nan-SFH, na
(méd ia de 15ciamentos durante todo o prazo contratual

anos).
Observação: este 'pequeno' manual ainda está em elabo

ração, para posterior aprovação pelo Con
selho Curador.

4.2.4.2 - ftaQCQ.de-lQdlQes

índicesCons i st i rá deno resultado do cadastramento
transitórios determinados pelas políticas salariais e

que serãodec isoes governamenta i s, ut i1izados pelo
f i-FCVS

naneiamentos, quando da evolução do saldo devedor re-

subme
tido, pósteriormente, ao conselho Curador.

no reajuste das prestações dos contratos de

Observação: também está em elaboração para ser

si dual ou remanescente de sua responsabilidade.

com informações necessárias à ve-
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4.2.4.3 - CcQQQacamâ_íl2-.tíalill.Lta£ãQ

A habilitação dos contratos com cobertura do FCUS está
para 01.08.91,prevista fi nane i ament os

c orno par a a que1e s 1i-liquidados por decurso de prazo,
antecipadamente com desconto,qu i d ados dentro do se

guinte cronograma:

E.er.LodQ_de_tiab.Ll.lt açao GQQtr.atQS-Li.quiílaíiQã
até 31.12.8801.08.91 a 31.10.91

01.01.89 a 13.03.9001.11.91 a 31.01.92

14.03.90 a 30.09.9001.02.92 a 30.04.92

01.10.90 a 28.02.9101.05.92 a 31.08.92

01.03.91 a 30.04.9101.09.92 a 30.11.92

01.05.91 a 31.12.9101.12.92 a 28.02.93

01.01.92 a 31.12.9201.03.93 a 31-05.93

01.01.93 a 31.07.9301.06.93 a 31.08.93

Após estes períodos, a ser ana-
lotes mensais,lisados em

minada.

os contratos passarão

tanto para os

com metodologia a ser deter-
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4.2.4.4 - QQtumgQtatãQ-EâLa-HabllítaiãQ

I - DQCuiDeQtacãQ^aáâica

I.i - Carta de Habilitação

1.2 Contrato de Financiamento
de Evolução do Saldo Devedor,Plan ilha1.3 com

comentários sobre os fatos ocorridos durante
al —que

iniciais do contrato.teraram as bases

II- QQciimsQtaçãQ-CQiDElÊmsntat:

Eventual contrato anter i or , deII.1 no caso

transferênc ia»

alteraçõesAd i t i vos Contratuai sII.2 para as
operaçãocontratuais a partir do início da

incluídas as anterio-sob garantia do FCVS»
àquele momento, que digam respe i to ares

de retorno, taxa de juros e s i stemaprazo
de amortização;

II.3 - Declarações de categoria profissional/data-
salá-base e ou frequência dos aumentos de

rio;

o período de vigência da operação e
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InformaçãoII.4 dos aumentos de salário para

revisões de reajuste das prestaçõesas por
solicitação do mutuário, caso não esteja na
planilha;

Sentença JudicialII.5 para os reajustes fixa
dos por determinação Judicial;

1 i-

quidaçoes antecipadas com desconto.

Nos casos previstos nos itens II.3, II.5II.4, e

fica a critério da Caixa Econôm i caII.6 Federal

exigência desta(adm i n i st radora docu

mentação.

4.2.4.5 - tí&kQdQlQala_da_âQÍllsK_e_ôfscl£ãQ_ômQsti:al

Composto de duas fases:

Ix.EaãS

a) Os Agentes Financeiros apresentam a CEF a documen

tação básica em lotes.

CEF efetuará análise dos processos, ver if i candob> A

se os mesmos atendem a legislação do SFH e do FCVS.

II.6 - Termo de quitação definitiva - para as

do FCVS) e
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estes processos atendem à legislação doc) Se SFH e
que se refere a análise documental, serãoFCVS, no

incluírem o universo do serãoacat ados qualpara

selecionados aqueles que farão parte da amostra.

d) A CEF solicitará ao agente financeiro a documenta
ção esclarec imentos

para os processos cujos saldos não fo-ad i c i ona i s,
ram reconhecidos pelo FCVS com base na análise do-

sendo os mesmos passíveis de negativacumental, ou
inclusão em outro universo.

e) Dos processos pertencentes ao universo descrito no

amostra deitem

método a ser definido pela CEFacordo sercom
aprovado pelo Conselho Curador.

f) Constituída a amostra referente àquele universo, o
Agente Financeiro será comunicado pela CEF de quais

encarn i-processos pertencem a amostra, devendo ser
documentação complementar dos

mesmos.

"c" anterior, será constituída a
e a

complementar (item 4.2-4-4) e

nhada, neste caso, a
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g) Serão solicitados ao Agente Financeiro esclarec i-
af ér i cãoàsobre os processos submetidosmentos

amostrai e que apresentarem divergências referentes

à saldo devedor
residual ou remanescente.

h) Se após esclarecimentos for detectado que a amostra
está fora do intervalo de confiança sera

estabelecido no método de amostragem, os processos
agente financeiro, referentes aodo un iverso que

senão examinados e evoluídos naoriginou a amostra,

sua totalidade -

i) Os agentes financeiros que não cumprirem
cias perderão o direito a incidência de Juros con
tratuais da data da solicitação da documentação até

4.2.5 - Qdclâa£S£3-dQl_ÔS£Dtca^EÍDaQ0£ÍE.Qfi

a > 1 QdeQigaeãQ-ao JlCVS_£QL JlÊ£jAcSQã._lnV£ãtidQâ

administradora do FCVS CEF forSe compeli daa a
analisar os saldos devedores residuais ou remanescen-

Blàis dê Ulllà V.ex qq aOQ £ÍYÍ1» da totalidade dost es,

em exame

o cumprimento da exigência.

as exigên-

análise documental e evolução de
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processos em habilitação que formaram universos sub-

tivador desta bÍ£Ó.t£2Ê deverá ÍQdfiQizaE o FCVS pelos
f at ii r a-recursos

da processo em habilitação.

A CEF é remunerada pela gestão do FCVS
conforme o artigo 72 do capítulo II do Regulamento do
FCVS.

b ) âQU2_E.LD.aQC.£ÍCQ_Q£.asÍQiiadQ_aQ„ECyS

Agente Financeiro é responsável por qualquer ânus0
fiscali —acarretado ao FCVS constatado por entidades

quanto ao descumprimento de normas do SFHzadoras, e
não submetidos a amostra.FCVS, em processos

c ) R£latóc.LQ_ÍÍ£„AlÀÍÍ.LtQC£S_E'dt£EQQS

Semestralment e, apre-
sentar à CEF, relatório de auditores externos, in for
mando se a evolução dos saldos devedores residuais ou

estáremanescentes dos contratos submetidos ao Fundo
FCVS e os dispositi

vos legais pertinentes.

metidos à aferição amostrai, o Agente Financeiro mo-

os Agentes Financeiros deverão

mento o custo unitário para análise

de acordo com as normas do SFH e

e evolução de ca-
investidos, tendo como parâmetro de
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4.2.6 - ELazQ_de_R£5ãaL£ÍmgQtQ_ílQ_ECyS

São os seguintes:

a) à vista, no caso de contrato -Firmado após 21.09.84 e

cuja liquidação tenha ocorrido até 05.01.88 e de con

trato at ét enha ocorr idoem
20.09.84;

no caso de contrato -Firmado até 21.09.84em 48 meses,b )

até 05.01.88;

c )

contratual ocorridos a partir de 06.01.88;

at é 28.02.86,d) em
per iodoou transferidos com desconto1i qu i dados no

compreendido entre 24.11.86 e 15.02.90;

sendo 36 meses de carência e 84e) 120 meses,em meses
de amortização, para contratos firmados até 28.02.86,
liquidados antecipadamente com desconto, cujo evento

partir de 16.02.90;ocorra a

e cuja liquidação tenha ocorrido

em 60 meses para eventos relativos a término de prazo

que a habilitação já

60 meses, para contratos firmados
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f) para contratos assinados até96 meses, 28.02.86,em
transferidos com desconto, cujo evento ocorra a par-
t i r de 16.02.90;

60 meses, para contratos assinados atég ) em 28.02.86,
cauc i onados para garantia de refinanciamento deou
operações de outros Fundos geridos pelo extinto BNH,
liquidados ou transferidos com desconto, cujo evento
ocorra a partir de 16.02.90.

4.3- yâLQR_CQaERIQ_EELQ_ECyS_EtLLlâUlQâCãQ_EQR._QECURSQ_QE_ERâZQ
CQUIRôIUâL

término do prazo contratual.

São dois os normativos que determinam a cobertura do FCUS
para este tipo de evento como veremos a seguir.

s i dual, após o
Este tipo de evento ocorre quando existe saldo devedor re-
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4.3.1 - Qeçi2£tQzLgi-Qi-2A4ôúx-de-ô5xeix88

Introduz alteração substancial no FCUS.

‘0 reajuste monetário dosâCtiSLQ_ 31 '■ saldos devedores
dos contratos de financiamento, para efeito de apuração
do saldo devedor residual

í n d ice o saldo dosmesmo que
depósitos em cadernetas de poupança, QbãenyaQdQzse a eg-
riodi&idade ds atualização dos saldos de cada coutLato".

última sentença do citado artigo 32A (nosso égri fo)
induz a mudança. Antes deste normativo o FCVS cobriaque

"cheio"o saldo integral
no trimestre de assinatura e no trimestre de encerramen
to do contrato, ass i na—

Ao determinar reajuste conformetura. periodicidadea
de atualização do saldo devedor. este Decreto-Lei elimi-

distorção da regra anterior, mantendo a atuali za-
"entrada*ção no trimestre de (assinatura) e retirando-a

do trimestre de saída (término do contrato).

6^^

<0

.., será feito com base ...no

ou seja com correção monetária

nou a

independentemente do dia de sua

for utilizado para corrigir
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4.3.2 - QK«tQ_nlJ2Zx222x-de-i4xl2x0a

Durante todo o ano de 1988 os Agentes Financeiros nego-
governo a alteraçãociaram do Decret o-Le icom o

cr i tér i o:2.406. No final do ano ficou definido o novo
invés de perder a correção de saída, os agentes f i-ao

nanceiros preferiram perder a correção de entrada. 0 mo-
foi o fato de a inflação det i vo entrada

conhecida (a maioria dos contratos foram ass i nadosser
70, época do 'milagredécada bras i1e i ro',da de que

apresentou baixas taxas inflacionárias), enquanto o r i s-
inflação futura poderá ser bem maior. Jádaco que a
dos contratos indexados pela UPC terão suama i or i a ex-

t i nção num período de grande
incerteza da economia brasileira.

além da discussão sobre i nflação.Todav i a, a
"pro rata"de dia na en-

Este novo critério, resulta em saldo devedor de respon-
cont á-sabilidade do FCUS normalmente menor que o saldo

bil. 0 comportamento destes dois saldos. na data de ex-
var i á-t i nção vai depender dasdo contrato, segu i nt es

ve i s:

cálculo também evoluiu para o
o cr i t ér i o

nos próximos cinco anos,

trada (assinatura) e na saída (extinção).

desta 'troca'
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índice de correção monetária no trimestre de ass i na-a)
tura do contrato;

contratual.b) Cota 0de prazo

mestre de assinatura do contrato) reduz o saldo deve-
Esta redução implica no aumento dador . parcela de

prestação mensal considerada para
desenvolvi mento deste saldo de r esp on sabi1 idade do
FCVS é a mesma considerada no desenvolvimento do sal-

contábil. 0 efeito observado é mantermosdo
uma prestação maior do que

tabela price sobre o saldo FCVS, estamosfator man-
apenas o valor prestaçãot endo compo-

amortização e o juros. Assim, com a reduçãonentes: a
saldo devedor, dasde duas

parcelas que compõem

c) índice de correção monetária
de

(assinatura) pela correção de saída (ext in-ent rada

inflação futura for elevada, poderáção) , com-
perda da inflação de entrada efe i t oopensar a e

item "b" anterior.amortização discutido no

no trimestre de extinção
do contrato. Já que ocorreu uma troca da inflação

a prestação fica alterada.

se a

a obtida pela aplicação do

amortização, pois a

amortização durante o

e nao os seus

ocorre que a composição

que, ao

critério FCUS (pro rata de correção monetária no tri-



104

0 efeito é no sentido de diminuição da parcela de juros
queda do saldo devedor) consequen t ement e,(dev ido ea

aumento da parcela de amortização.

0 exemplo abaixo procura quantificar este efeito:

DadQâ_.dQ-£QDtiíatQ •

31.12.X0. Assinatura do Contrato
: $ 1.000,00. Valor do Financiamento

. Correção Monetária do período

10% ao trimestre0i.10.X0 a 31.12.X0
10% a.a.. Taxa de Juros
15 anos. Prazo Contratual
trimestralmente. Reajuste do Saldo Devedor
pela UPC

. Reajuste da Prestação : anualmente pela va-
r i ação da UPC.

CálLulQ_£la_Et2esta£ãQ_m2Qsal

S 1.000,00PU
180 mesesn
10% a.a.:=

PMT = ?
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primeira prestação vence em 31.01.XI,A é calculadae
sobre o saldo atualizado em 01.01.XI (51.000,00):

. primeira prestação mensal % 11,82

. parcela de juros 5 9,17

. parcela de amortização 5 2,65

a) Qe5£QXQlyim£QtQ_ÍÍQ_SàlíÍQ_Q£yÊílQC._CQQtátlil

S.DEV. S.DEU.

CONTARIL AMORTI- CONTABIL

-ZÔQãQ--INIQlâL CjlÈIQNEIj.Dâlô JURQS -EINâL-
1.000,0031.12.X0 1.000,00

01.01.XI 1.000,00 100,00 1.100,00
1.000,0031.01.XI 2,65 9,17 1.097,35

2,6828.01.XI 1.000,00 9,14 1.094,67
31.03.XI 1.000,00 2,70 9,12 1.091,97

b ) Q£5£Q^QlVÍm£QtQ_dQ_SaldQ_Q£y£ílQE_ÍÍ£__ R£SEQQSatliliílaíÍ£

dQ-ECUS

Inicialmente calculamos a nova composição da prest a-
(5 11,82) pois no critério FCUS não tere-ção inicial

01.01.XI,
já que o contrato foi assinado em 31.12.X0, i ns-e a

correçãot i t u i ção nenhuma
monetária no período 0i.10.X0 a 3i.12.X0.

mos correção monetária do saldo devedor em

financeira não fáz juz a



106

cálculo de JurosPara tanto, o
efetuado sobre o saldo nãode 5 1.000,00 sobree

1.100,00 como foi realizado no critério contáb i1.$
valor da prestação não se altera,Contudo, o

Decreto ns 97.222 determina uma apuração do saldo de
responsab i1 idade cr i t ér i o

atualização monetária que passade rata*pro
dia. A prestação que vinha pagando desde

justamen-
t e, va i gerar
em X15 o saldo residual de responsabilidade do fundo.
Altera-se somente a composição das parcelas da pres
tação (amortização e Juros) como vemos a seguir:

PREST. PREST.
CRITÉRIOBASE BASE SD.

SQxCQHIx __ SâLQQ-EGyS__ RESExEGUS

Mantém *p*11,821± Prest. (p) 11,82
9,17 JR c/ base Si.000,00Juros (J) 8,33

Nova amortizaçãoAmort iz.(p-J) 2,65 3,49

a ser

o ano de XI não pode ser alterada, pois é,
o mutuário

do FCVS trocando apenas o

e amortização deve ser

Já que o

o subsídio embutido nesta prestação que
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Q£â£Q^Ql^im£QtQ-dQ_SaldQ.Qe^£dQi2.dg R£s&QQãahilidad£
dQ.ECyS

SD FCVS AMORTI SD FCVS
-ZôGãQIBIGIÔL- -C^tíx JUBQS„I2ÔIÔ„ ÔIUÔLIZÔDQ

1.000,00 1.000,0031.12.X0
1.000,0001.01.XI 1.000,00
1.000,00 3,49 8,33 996,5131.01.XI
996,51 3,52 8,30 992,9928.02.XI
993,02 3,55 8,27 989,4431.03.XI

GQQ)8Qâl£àQ_SQtC£_QS_Crit£ClQS-CQ[ltátlil_e_EGyS

Saldo Devedor Contábil = Si.091,97em 31.03.XI
=15^.282^441(-)Saldo Devedor FCVS em 31.03.XI
= 5 102,53D i ferença

E'dBlÍG.a£ãQ-da_Qif£C£Q£a
% 100,00no trimestre de assinaturaC. M.
_5___ 2x53Efeito amortiz.(aprox.50,84 por 3 meses)
5 102,53Total
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4.4- ELÔ«ILHâ„DE_EyQLUGãQ_QQ_SâLQQ.BEâL-QQ.tíUIUáRIQ.E„RESEQN-

SâQILIQâQE-QQ-ECyS

Os quadros apresentados a seguir contêm simulações dos de
dos saldos devedores desenvolvi mentos f i nane i amentoum

valor
do débito do FCVS considerando dois exemplos:

-EíiemalQ ■

E.laQÍlba^^e__Eyolu£.ão_do_Saldo_Real^dQ_tí!ltuácÍQ

mesmas

épocas e pelos mesmos índices.

Este plano é denominado Plano de Correção Monetária (PCM).

21_E2í£Q)E1Q:
ElâQ.Llha_d£_EyQlu£.ãQ_ílQ_SàlílQ_R£al-ílQ_tl!ituáLlQ__ e_de__ Rês-

EQQãab.lliílaá£_dQ„ECyS

Equ i vaiênc i aprestações são corrigidas pelo Plano deAs
todasSalar i al

As prestações e o saldo devedor são corrigidos nas

as vantagens que -Foram oferecidas pela Legislação Federal.
(PES), tendo o mutuário se beneficiado de

padrão de 15 anos concedido em 1975, demonstrando o
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4.4.1 - De5£Q*QlyimeQtQ_íl£_um_CQQt.catQ_ResidQ_E21Q_E.GM

a> CacacteisístiGas•

todos os valores (Prestação,Neste plano, t a-seguro,
são atualizadose saldo devedor), monetar iamentexa

indexa-na
dor .

PCM não há participação do FCVS, ficando o saldoNo
devedor sob a responsabilidade exclusiva do mutuário.

b > Dados JJtiliaadQã_QQ._Q£âeQyQl*ini£QtQ

Data assinatura do contrato : 30.06.75
: CrS 392.875,00 (3.500Ualor do Financiamento
UPC *s)

: 80 mesesPrazo
Taxa de Juros Nominal 10X a.a

~ Sistema de amortização : TP (Tabela Pr ice)
- Reajustamento

. época t r i m.12 dia de cada
civil
Uar i ação t r i mest ral. Forma
da UPC

mesma periodicidade e com base num único
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c) 0 Exemplo 1 demonstra de
acordo esc 1àr e-
cer :

(A) Prestação

Nesta coluna estão os valores das prestações (a-
mort ização + Juros)

(B) Amortização

Nesta coluna encontram-se demonstrados os valores
mutuar io,apurados de acordo com o contrato de

sendo:

- Cotas de Amortização

Ocorre na data de vencimento da prestação (todo
30 de cada mês),d i a efet i vamenteabatendo o

saldo devedor.

- Atualização Monetária Trimestral do Saldo Deve
dor

Ocorre todo dia is de cada trimestre civil, com
base na variação da UPC.

a evolução do saldo devedor
com o contrato do mutuário, cabendo
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(C) Saldo Devedor

Esta coluna demonstra a evolução do saldo devedor
at uaii —

zação monetária.

Tomando como base o caso simulado no Exemplo 1, t emos

inicial em 30.06.75 : 392.875,001- Saldo devedor
2- Valor de atualização monetária integral

do saldo devedor em 01.07.75 (6,25338%) 24.569,99
3- Saldo com atualização monetária (1+2) 417.444,99
4- Amortização na la. prestação em 30.07.75

prestação (4.485,88) - juros (3.478,71) 1.007,17
5- Saldo devedor em 30.07.75 após atualiza

ção monetária e amortização (3-4) : 416.437,83

acima é uniforme durante todo0 proced i mento o prazo

cont rat uai.

d) CqdcIusíq

épocafunção do equilíbrio existente entre a formaEm e
reajustamento do saldo devedor e prestação, valorde o
financiamento (dívida) foi totalmente amortizadodo no

prazo contratua1.

considerando os efeitos da amortização e
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e) EXEtíELQ_i

ELâNILHâ_QE_EVQLUGãQ_QQ_SâLQQ_REâL_QQ_bUIUáRIQ

VENC: IA. PREST. 30/07/73

VCTO NO
30.06.75 ART

24.569,99 417.444,9901.07.75 1,062538COR
1,06253830.07.75 IRP

30.07.75 4.485,88 1.007,17 416.437,83001
415.422,264.485,88 1.015,5730.08.75 002

1.024,03 414.398,2330.09.75 4.485,88003
436.738,9722.340,741,05391101.10.75 COR

30.10.75 1,053911IRP
435.650,744.727,72 1.088,2330.10.75 004

1.097,29 434.553,4530.11.75 4.727,72005
433.447,004.727,72 1.106,4530.12.75 006
459.791,7526.344,7401.01.76 1,060779COR

30.01.76 1,060779IRP
458.608,281.183,4730.01.76 5.015,06007
457.414,951.193,335.015,0629.02.76 008
456.211,671.203,2830.03.76 5.015,06009
486.662,2730.450,6001.04.76 COR 1,066746

30.04.76 1,066746IRP

DATA ASS..30/06/75
PLANO... PCM/TP
PRAZO.....180

PRESTAÇÃO 
(A)

30/06/75
580.000,00

AMORTIZAÇÕES
(B)

29,47
40,02

SALDO DEVEDOR 
(C) 

392.875,00

PRESTAÇÃO. 4.221,85 JUROS 10,00002 
SEG-M.I.P.. 162,77 
SEG.C.I...
SEG.D.F...

DT. GARANTIA
VL. GARANTIA

UAL. FINANC. 392.875,00 
REAJUSTE... TR/U

NOME:JOÃO DA SILVA
END.IRUA A 00001

CONTA 110100 C0NJ.999 AGEN. 098.1 CONTRATO 000.021.825.1-1
CENTRO 0100 SÃO PAULO SP C.P.F. 999.999.999.99
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PRESTAÇÃO AMORTIZAÇoES SALDO DEUEDORVCTO NO

1.294,2930.04.76 5.349,80 485.367,98010
30.05.76 1.305,07 484.062,915.349,80011

1.315,9630.06.76 5.349,80012 482.746,95
41.948,48 524.695,431,08689501.07.76 COR

1,08689530.07.76 IRP
1.442,22 523.253,2130.07.76 5.814,68013
1.454,24 521.798,9730.08.76 5.814,68014
1.466,35 520.332,6230.09.76 5.814,68015

46.210,64 566.543,2601.10.76 1,088809COR
30.10.76 1,088809IRP

1.609,89 564.933,3830.10.76 6.331,08016
1.623,31 563.310,076.331,0830.11.76 017
1.636,83 561.673,246.331,0830.12.76 018

612.792,0751.118,8301.01.77 1,091011COR
1,09101130.01.77 IRP

1.800,68 610.991,3930.01.77 6.907,28019
1.815,70 609.175,6928.02.77 6.907,28020

607.344,871.830,8230.03.77 6.907,28021
644.318,0036.973,1201.04.77 1,060876COR

30.04.77 1,060876IRP
642.359,541.958,467.327,7730.04.77 022
640.384,761.974,767.327,7730.05.77 023
638.393,521.991,2430.06.77 7.327,77024
700.551,9362.158,4101.07.77 COR 1,097366

30.07.77 IRP 1,097366
698.348,602.203,3330.07.77 025 8.041,26
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PRESTAÇÃO AMORTIZAÇoESVCTO SALDO DEVEDORNO

30.08.77 8.041,26 2.221,69026 696.126,91
30.09.77 8.041,26 2.240,20027 693.886,71
01.10.77 COR 1,062441 43.327,34 737.214,05
30.10.77 IRP 1,062441
30.10.77 8.543,87 2.399,92028 734.814,14
30.11.77 8.543,37 2.419,92029 732.394,22
30.12.77 8.543,37 2.440,09030 729.954,13
01.01.78 1,049174 35.895,16COR 765.849,29
30.01.78 1,049174IRP

2.581,4130.01.78 031 8.963,48 763.267,89
28.02.78 8.963,48 2.602,92032 760.664,97
30.03.78 033 8.963,48 2.624,62 758.040,35

1,071710 54.359,3001.04.78 COR 812.399,65
30.04.78 1,071710IRP

9.606,26 2.836,27 809.563,3930.04.78 034
30.05.78 035 9.606,26 2.859,90 806.703,49

2.883,7330.06.78 036 9.606,26 803.819,76
01.07.78 COR 1,092517 74.367,72 878.187,48
30.07.78 IRP 1,092517
30.07.78 037 10.495,01 3.176,78 875.010,70

3.203,26 871.807,4430.08.78 038 10.495,01
868.577,4930.09.78 10.495,01 3.229,95039

1,086905 75.483,81 944.061,3001.10.78 COR
30.10.78 IRP 1,086905

940.521,4030.10.78 040 11.407,08 3.539,90
936.951,9930.11.78 11.407,08 3.569,41041
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PRESTAÇÃO AMORTIZAÇoESVCTO SALDO DEVEDORNO

30.12.78 11.407,08042 3.599,15 933.352,84
01.01.79 COR 1,077582 72.411,85 1.005.764,69
30.01.79 IRP 1,077582
30.01.79 12.292,07 3.910,71043 1.001.853,99
28.02.79 12.292,07 3.943,29044 997.910,70
30.03.79 12.292,07045 3.976,15 993.934,55
01.04.79 1,072486 72.046,71COR 1.065.981,27

1,07248630.04.79 IRP
13.183,08 4.299,9030.04.79 1.061.681,37046
13.183,08 4.335,7430.05.79 047 1.057.345,63
13.183,08 4.371,8730.06.79 048 1.052.973,76

118.933,0601.07.79 COR 1,112949 1.171.906,83
30.07.79 IRP 1,112949

14.672,10 4.906,2130.07.79 049 1.167.000,62
4.947,1130.08.79 14.672,10 1.162.053,51050

14.672,10 4.988,32 1.157.065,1930.09.79 051
1.271.852,221,099205 114.787,0301.10.79 COR

1,09920530.10.79 IRP
30.10.79 16.127,65 5.528,89 1.266.323,33052

1.260.748,3716.127,65 5.574,9630.11.79 053
5.621,42 1.255.126,9530.12.79 16.127,65054

1.427.911,79172.784,841,13766301.01.80 COR
1,13766330.01.80 IRP

1.421.463,216.448,5818.347,8405530.01.80
1.414.960,906.502,3129.02.80 056 18.347,84
1.408.404,396.556,5118.347,8430.03.80 057
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PRESTAC&O AMORTIZAÇÕESVCTO NO SALDO DEVEDOR

01.04.80 COR 1,120554 169.789,19 1.578.193,58
30.04.80 IRP 1,120554
30.04.80 20.559,75 7.408,14058 1.570.785,44
30.05.80 20.559,75 7.469,87059 1.563.315,57
30.06.80 7.532,13060 20.559,75 1.555.783,44
01.07.80 165.784,39COR 1,106560 1.721.567,84
30.07.80 1,106560IRP
30.07.80 22.750,60 8.404,20061 1.713.163,64
30.08.80 8.474,24062 22.750,60 1.704.689,40
30.09.80 8.544,86063 22.750,60 1.696.144,54

164.513,8701.10.80 1,096992 1.860.658,41COR
30.10.80 1,096992IRP

9.451,7630.10.80 24.957,24 1.851.206,65064
30.11.80 24.957,24 9.530,53 1.841.676,12065
30.12.80 9.609,9524.957,24 1.832.066,17066
01.01.81 206.906,74 2.038.972,911,112936COR
30.01.81 IRP 1,112936
30.01.81 10.784,39 2.028.188,53067 27.775,82

2.017.314,2728.02.81 10.874,26068 27.775,82
30.03.81 10.964,88069 27.775,82 2.006.349,39

2.384.961,2301.04.81 378.611,841,188706COR
30.04.81 IRP 1,188706
30.04.81 13.142,64 2.371.818,60070 33.017,31

13.252,16 2.338.566,4430.05.81 071 33.017,31
13.362,60 2.345.203,8430.06.81 072 33.017,31

2.793.161,11447.957,2701.07.81 COR 1,191009
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PRESTAÇÃO AMORTIZAÇÕESVCTO NO SALDO DEUEDOR

30.07.81 IRP 1,191009
30.07.81 39.323,95073 16.047,61 2.777.113,51
30.08.81 39.323,95 16.181,34074 2.760.932,17
30.09.81 39.323,95075 16.316,19 2.744.615,98
01.10.81 1,185406 508.869.86COR 3.253.485,85
30.10.81 1,185406IRP
30.10.81 46.614,87076 19.502,49 3.233.983,36
30.11.81 46.614,87 19.665,01077 3.214.318,35
30.12.81 46.614,87078 19.828,89 3.194.489,46
01.01.82 1,173125 553.047,54COR 3.747.537,00
30.01.82 1,173125IRP

54.685,09 23.455,62 3.724.081,3930.01.82 079
28.02.82 54.685,09 23.651,09 3.700.430,30080
30.03.82 23.848,1754.685,09 3.676.582,13081
01.04.82 579.520,12COR 1,157624 4.256.192,25
30.04.82 IRP 1,157624
30.04.82 082 63.304,81 27.837,30 4.228.264.96
30.05.82 63.384,81 28.069,28 4.200.195,68083
30.06.82 28.303,18 4.171.892,50084 63.304,81

726.909,76 4.898.842,2601.07.82 1,174239COR
30.07.82 IRP 1,174239
30.07.82 33.511,6b 4.865.290,58085 74.335,03

33.790,95 4.831.499,6330.08.82 74.335,03086
34.072,5430.09.82 087 74.335,03 4.797.427,09

1.024.679,02 5.822.106,1101.10.82 COR 1,213589
30.10.82 IRP 1,213589
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PRESTAÇ20 AMORTIZAÇÕESVCTO NO SALDO DEVEDOR

30.10.82 41.694,65088 90.212,20 5.780.411,46
30.11.82 089 90.212,20 42.042,11 5.738.369,35
30.12.82 090 90.212,20 42.392,46 5.695.976,89
01.01.83 1.216.778,73COR 1,213620 6.912.755,62
30.01.83 IRP 1,213620
30.01.83 51.877,10109.483,40091 6.860.878,52
28.02.83 52.309,41092 109.483,40 6.808.569,11
30.03.83 52.745,33093 109.483,40 6.755.823,78
01.04.83 1.572.838,15COR 1,232812 8.328.661,93
30.04.83 IRP 1,232812
30.04.83 65.566,96134.972,47 8.263.094,98094
30.05.83 66.113,34 8.196.981,64134.972,47095
30.06.83 66.664,29 8.130.317,35096 134.972,47

10.317.550,6201.07.83 2.187.233,27COR 1,269021
30.07.83 IRP 1,269021
30.07.83 85.303,43 10.232.247,19097 171.283,01
30.08.83 098 86.014,29 10.146.232,90171.283,01
30.09.83 86.731,0809 171.283,01 10.059.501,82
01.10.83 2.967.542,53 13.027.044,35COR .1,294998
30.10.83 IRP 1,294998
30.10.83 113.252,63 12.913.791,73221.811,33100

12.799.595,3330.11.83 114.196,40101 221.811,33
30.12.83 102 115.148,04 12.684.447,29221.811,33

16.230.054,7401.01.84 3.545.607,45COR 1,279524
30.01.84 IRP 1,279524
30.01.84 16.081.492,28103 148.562,47283.812,92
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PRESTAÇSOVCTO AMORTIZAÇÕES SALDO DEVEDORNO

29.02.84 104 283.812,92 149.800,48 15.931.691,80
30.03.84 283.812,92 151.048,83105 15.780.642,97
01.04.84 1,356360COR 5.623.599,47 21.404.242,44
30.04.84 IRP 1,356360
30.04.84 384.952,66106 206.583,98 21.197.658,47
30.05.84 384.952,66 208.305,51107 20.989.352,96
30.06.84 384.952,66 210.041,40 20.779.311,56108
01.07.84 6.130.413,281,295024 26.909.724,85COR
30.07.84 IRP 1,295024
30.07.84 498.523,26 274.275,56109 26.635.449,29
30.08.84 276.561,19110 498.523,26 26.358.888,10
30.09.84 111 498.523,26 278.865,87 26.080.022,23
01.10.84 9.076.093,36COR 1,348009 35.156.115,60
30.10.84 IRP 1,348009
30.10.84 672.014,06 379.046,43 34.777.069,17112
30.11.84 382.205,15 34.394.864,02672.014,06113
30.12.84 385.390,19 34.009.473,83114 672.014,06
01.01.85 12.495.365,98 46.504.839,81COR 1,367408
30.01.85 IRP 1,367408
30.01.85 918.917,66 531.377,33 45.973.462,48115
28.02.85 535.805,48 45.437.657,00116 918.917,66
30.03.85 540.270,52 44.897.386,48117 918.917,66

62.786.311,1601.04.85 17.888.914,68COR 1,398440
30.04.85 IRP 1,398440

62.024.469,1330.04.85 761.832,04118 1.285.051,21
61.256.288,4830.05.85 768.180,65119 1.285.051,21



120

PRESTAÇÃO AMORTIZAÇoESVCTO SALDO DEVEDORNO

30.06.85 1.285.051,21 774.582,15120 60.481.706,33
01.07.85 20.773.438,37COR 1,343466 81.255.144,70
30.07.85 IRP 1,343466
30.07.85 1.726.423,22 1.049.297,02121 80.205.847,69
30.08.85 1.726.423,22 1.058.041,17122 79.147.806,52
30.09.85 1.726.423,22 1.066.858,17123 78.080.948,35
01.10.85 21.089.977,32COR 1,270104 99.170.925,66
30.10.85 1,270104IRP
30.10.85 1.366.312,69 97.804.612,982.192.737,06124

1.377.698,62 96.426.914,3630.11.85 2.192.737,06125
30.12.85 2.192.737,06 1.389.179,45 95.037.734,91126
01.01.86 35.451.496,531,373025 130.489.231,44COR
30.01.86 IRP 1,373025
30.01.86 1.923.273,60 128.565.957,84127 3.010.683,86
28.02.86 1.939.300,97 126.626.656,973.010.683,86128

41.686,5201.03.86 168.313,18COR 1,329208
30.03.86 IRP 1,000000

1.608,0730.03.86 166.705,11129 3.010,68
30.04.86 1,037227IRP
30.04.86 1.733,55 164.971,56130 3.122,75
30.05.86 1.748,00 163.223,563.122,75131
30.06.86 1.762,56132 3.122,75 161.461,00

1.777,25 159.683,7530.07.86 133 3.122,75
1.792,07 157.891,6830.08.86 134 3.122,75

156.084,691.806,9930.09.86 135 3.122,75
154.262,631.822,0630.10.86 136 3.122,75
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PRESTAÇÃOVCTO AMORTIZAÇÕESNO SALDO DEVEDOR

30.11.86 137 3.122,75 1.837,23 152.425,40
30.12.86 138 3.122,75 1.852,55 150.572,85
30.01.87 139 3.122,75 1.867,99 148.704,86
28.02.87 3.122,75 1.883,55140 146.821,31
30.03.87 IRP 1,706860
30.03.87 141 5.330,11 4.106,61 142.714,70
01.04.87 COR 1,954605 136.236,29 278.950,90
30.04.87 IRP 1,145146
30.04.87 142 6.103,76 3.779,17 275.171,74
30.05.87 6.103,76 3.810,67 271.361,07143
30.06.87 6.103,76 3.842,42 267.518,65144
01.07.87 COR 1,762225 203.909,49 471.428,14
30.07.87 1,762225IRP
30.07.87 145 10.756,20 6.827,64 464.600,50
30.08.87 146 10.756,20 6.884,53 457.715,97
30.09.87 6.941,91147 10.756,20 450.774,06
01.10.87 113.711,32 564.485,38COR 1,252257
30.10.87 IRP 1,252257
30.10.87 8.765,49 555.719,89148 13.469,54
30.11.87 8.838,55149 13.469,54 546.881,34
30.12.87 150 8.912,2013.469,54 537.969,14
01.01.88 COR 218.521,39 756.490,531,406196
30.01.88 IRP 1,406196
30.01.88 12.636,74 743.853,79151 18.940,83

731.111,7429.02.88 12.742,05152 18.940,83
30.03.88 12.848,23 718.263,51153 18.940,83
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PRESTAÇÃO AMORTIZAÇÕESVCTO SALDO DEUEDORNO

01.04.88 1,594396 426.933,62COR 1.145.197,12
30.04.88 1,594396IRP
30.04.88 30.199,20 20.655,89154 1.124.541,24

20.828,0330.05.88 1.103.713,21155 30.199,20
30.06.88 21.001,5930.199,20156 1.082.711,62
01.07.88 735.430,731,679248 1.818.142,34COR
30.07.88 IRP 1,679248
30.07.88 35.560,79157 50.711,97 1.782.581,56
30.08.88 35.857,13158 50.711,97 1.746.724,43
30.09.88 36.155,95 1.710.568,48159 50.711,97
01.10.88 1.464.261,19 3.174.829,671,856008COR
30.10.88 1,856008IRP
30.10.88 67.664,95 3.107.164,7394.121,86160
30.11.88 68.228,82 3.038.935,91161 94.121,86
30.12.88 68.797,40162 94.121,86 2.970.138,51
01.01.89 3.207.835,90 6.177.974,41COR 2,080029
30.01.89 IRP 2,080029
30.01.89 6.033,68195,77 144,29163

3.888,1928.02.89 145,49195,77164
30.03.89 146,71 5.741,48165 195,77

9.962,1501.04.89 4.220,67COR 1,735120
30.04.89 IRP 1,000000

9.849,4030.04.89 112,76166 195,77
9.735,7030.05.89 113,70167 195,77

30.06.89 1,201646IRP
9.581,5830.06.89 154^12168 235,25



123

PRESTAÇÃO AMORTIZAC6ES SALDO DEVEDORVCTO NO

01.07.89 5.009,64 14.591,22COR 1,522841
30.07.89 1,829915IRP
30.07.89 430,49 308,90 14.282,32169
30.08.89 3,168970IRP

1.245,1930.08.89 1.364,21 13.037,13170
1.255,57 11.781,5630.09.89 171 1.364,21

01.10.89 14.882,09 26.663,652,263168COR
30.10.89 2,263168IRP
30.10.89 2.865,24 23.798,42172 3.087,43
30.11.89 2.889,123.087,43 20.909,30173

2.913,1930.12.89 17.996,11174 3.087,43
35.784,68 53.780,7901.01.90 COR 2,988468

30.01.90 2,988468IRP
8.778,54 45.002,2630.01.90 9.226,70175
8.851,69 36.150,5728.02.90 176 9.226,70

30.03.90 8.925,45 27.225,12177 9.226,70
108.128,55 135.353,6701.04.90 4,971646COR

30.04.90 IRP 4,971646
44.743,99 90.609,6930.04.90 178 45.871,93

45.492,8445.116,8530.05.90 179 45.871,93
45.492,83 0,0130.06.90 180 45.871,93

----  CONTRATO DESATIVADO POR DECURSO DE PRAZO



4.4.2 deDesenvolvi mento de um Contrato regido pelo Plano
Equ i valênc ia Salarial (PES)j Rea
justamento Determinadas pela Legislação e Outras Feitas
por Opção do Mutuário dentro de Benefícios que lhe foram
Oferecidos pela União.

a) Caractecíatiças

Neste plano não existe equilíbrio como no PCM, já que
há um descasamento tanto na periodicidade dos reajus-

(trimestral) e da prestaçãotamentos do saldo devedor
£indexadores. 0 saldo devedorf^nual), noscomo

atualizado pela UPC e a prestação pelo salário mínimo
hab i t ac i onal.

b) DadosJJtillzadQs_nQJtes£ayQ1.2Ím£Qt.Q

: 30.06.75Data assinatura contrato

: CrS 392.875,00 (3.500Valor do Financiamento
UPC *s>
180 mesesPrazo

Taxa de Juros Nominal 10% a.a.
- Sistema de Amortização : TP (Tabela Pr ice)
- Reajustamento saldo devedor

• época la dia de cada tr im.
civil

: Var i ação tr imestral. Forma
da UPC

com as Alterações no
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- Reajustamento prestação
’ 60 dias após. época aumento
do salário mínimo

: Salário mini mo hab i -. Forma
taci onal

o ôhi2£yiatm2a5-.Utilizadas

= Unidade Padrão de CapitalUPC
Equ ivaiência Salar i al/TabeladePES/TP = Plano

Pr ice
= Ficha de Informação de Financiamento (se-FIF

guradora)
Reajuste da Prestação 60 dias após divul-60/U
gação do Salário Mínimo

= Reajuste da Prestação Trimestral pela UPCTR/U
= Reajustamento da Prestação Anual (julho)A07S

pelo Salário Mínimo
Coeficiente de Equiparação SalarialCES 3

= Valor da Prestação InicialP0
» Valor da Razão de Decréscimo InicialR0

SEG.MIP = Seguro de Morte/Invalidez Permanente
= Seguro de CréditoSEG.CI
= Seguro de Danos Físicos do ImóvelSEG.DF
= Saldo Anter iorANT
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- índice e Valor da Correção do Saldo Deve-COR
dor

« índice de Reajustamento da PrestaçãoIRP
No./Pzo = Número da Prestação/Prazo Contratual
P/R Mês - Correção monetária integral (2 meses

abri1/ma io)
P/R Dia = Correção monetária pro-rata dia (29 d i as

junho >

d) ôltetaíSes-QcQcridas

RESOLUCZORESOLUÇZO CONSELHO n« 01/77» de 24.07.77 e
DIRETÓRIA ns 10/77» de 24.06.77 do BNH

Determina que os reajustamentos das prestações ocor
ridas a partir de 30.04.78 teriam como base a vari a-

Mínimoção Salár i o
Habitacional» permanecendo entretanto a diferenciação
na periodicidade em relação ao saldo devedor.

DECRETO LEI 2.065» DE 26.10.83

Permitiu a substituição da variação da UPC (130»42%)
variação integral do salário mínimo vigentepela no

País ocorr idoo reajustamento(109,39%), empara
enquanto o saldo devedor continuou sendo07/83, cor

rigido trimestralmente pela variação da UPC.

anual da UPC em substituição ao
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RESOLUÇSO DO CONSELHO m 04/84, de 21.03.84 do BNH

Permitiu a substituição da variação da UPC (191,05%)
(179,43%),ou

para
mantendo os crité-o reajustamento ocorrido em 07/84,

rios originais de atualização do saldo devedor.

RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA n± 47/85, de 01.07.85 do BNH

Permitiu a substituição da variação da UPC (246,30%)
variação integral do salário mínimo (242,80%),ou a

pelo índice determinado arbitrariamente pelo Governo
para o reajustamento da prestação(112%) 07/85,em

egu i va-com
lene i a salarial por Categoria Profissional, i n-que
plica nos futuros reajustamentos das prestações serem

índices de aumento salarial daefetuadas pelos mesmos
categoria de cada mutuário.

PLANO CRUZADO

Conversão das prestações pela média
seguida do congelamento para os 12 meses seguintes.

a obrigatoriedade do mutuário optar pela

a variação integral do salário mínimo

de até 12 meses.

por 80% da variação do salário mínimo (143,54%)
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PLANO BRESSER/PLANO VERSO

Determinou o congelamento das prestações pelo período
de 6 meses e retardou de
reajustamento das prestações, enquanto o saldo deve
dor continuou sendo corrigido regularmente pela va
riação trimestral da UPC.

PLANO BRASIL NOVO

IPC de marco (84,32%) aplicado nos saldos devedores,
enquanto as prestações foram reajustadas pela var i a-
ção do BTN (41,28%) somente por ocasião da data base

caso simuno
reajusta-que o prazo termine antes da data de1 ado,
poss ívelda prestação (Janeiro/91), não sendomento

efetuar nem o repasse dos 41,28%.

Mutuar io) EV0LUÇ20e) EV0LUC20 REAL (Saldo Devedor do
FCVS (Saldo de Responsabilidade do FCVS)

0 Exemplo 2 demonstra a evolução do saldo devedor do
saldomutuário apurado de acordo com o contrato e do

responsabilidade do FCVS apurado de acordo comde o

a aplicação de percentuais

de cada mutuário, podendo ocorrer, como

Decreto nt 97.222/88, cabendo esclarecer:
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(A) - Evolução Real

Evolução do saldo devedor do mutuário

<B > - Evolução do FCVS

Evolução do saldo de responsabilidade do FCVS

znd ice(C)

Nesta coluna estão
saldo devedor, prcs-
t ação atualização
do saldo de responsabilidade do FCVS.

locais aonde estiver o sinalNOTA : Nos *» a
planilha estará indicando apenas

aplicável ao saldo de responsabilida-ce
de do FCVS, sem prejuízo da correção da
prestação e/ou saldo devedor do mutuário

pelo índice contratado.

do mutuário e
os índices de correção da

os índices de atualização do

os índices de

o í n d i -
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(D) - Prestação

coluna estão os valores prest açoesNest a das
(amortização + juros), apurados de acordo cora o
contrato do mutuário.

(E) - Amortização

estão os valoresNest a coluna das cot as de
amortização apuradas de acordo cora o contrato e

efetivamente abateram o saldo devedor doque
mutuár i o.

(F) - Saldo Devedor

Esta coluna demonstra a evolução do saldo deve
dor de acordo com o contrato do mutuário.

(G) - Prestação

coluna estão os valores prestaçõesdasNest a
(amortização + Juros) apurados de acordo com o
Decreto 97.222/88. (idêntico ao item D).
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(H) - Amort ização

estão os valoresNest a coluna das cotas de
amort i zação apuradas de acordo com Decretoo
97.222/88.

(I) Saldo Devedor

coluna demonstra a evolução doEst a saldo de
responsabilidade do FCVS apurado de acordo com
o Decreto 97.222/88

Até isto é.todo o saldo residual,13.12.88, aquele
apurado de acordo com as cláusulas contratuais (saldo
contábil), era de responsabilidade do FCUS, sendo que

edição do Decreto 97.222/88 a forma de atuali
zação monetária (na entrada e na saída) foram altera
das conforme demonstrado a seguir.

após a
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- Na ENTRADA (is atualização monetária do saldo devedor)

Tomando como base o caso simulado no Exemplo 2 temos:

EVOLUÇÃO REAL (SALDO DEVEDOR DO MUTUÁRIO)
1- Saldo devedor em 30.06.75: 392.874,97
2- Valor da atualização monetária integral do

24.569.99saldo devedor em 01.07.75 (6,2538%)
monetár i aatuali zação3- Saldo emcom

417.444,9601.07.75 (1+2)
4- Amortização na 12 Prestação 30.07.75em

Prestação (4.724,26) (-) Juros (3.478,71) 1.245,55
5- Saldo Devedor em 30.07.75 após atualização

monetária e amortização 1± prestação (3-4) 416.199,41

EVOLUÇÃO FCVS (SALDO RESPONSABILIDADE DO FCVS)
392.874,97em 30.06.751- Saldo devedor

2- Valor da atualização monetária pro-rata do
saldo devedor em 01.07.75 (0,0666% - 1 dia) 261,98

monetár iaatualIzacão3- Saldo emcom
393.136,9501.07.75 (1+2)

4- Amortização da 12 parcela em 30.07.75 pres-
1.448,12tação (4.724,26) (-) juros (3.276,14)

5- Saldo de responsabilidade do FCVS em 30.07.75

após atualização monetária e amortização da

391.688,8312 parcela (3-4)
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- Na SAfDA (encerramento do prazo contratual)

EVOLUÇÃO REAL (SALDO DEVEDOR DO MUTUÁRIO)
saldo é atualizado até o 12 dia do trimestre0 civil do

encerramento do contrato, amort i zadoser
até

1- Saldo devedor em 30.03.90 459.088,99
2- Valor da atualização monetária integral

do Saldo Devedor em 01.04.90 (tr i mestre
do encerramento do contrato 397,1646% 1.823.339,25

atuali zação monet ár i a3- Saldo emcom
01.04.90 (1+2) 2.282.428,24

últ i mas4- Amortização das prest ações3
prestação(Abril / Maio / Junho)

(-) juros (57.460,57)(11.183,13) (46.277,44)
5- Saldo Devedor Final em 30.06.90 (data

(3-4)encerramento contrato 2.328.705,68

EVOLUÇÃO FCVS (SALDO RESPONSABILIDADE DO FCVS)
1— Saldo devedor em 30.06.90 (data do en

cerramento do contrato) 1.797.844,49
2- Valor atualização, sendo integral para

5,3799% e
d i as de Junho29pro-rata para os

272.450,1.49,2752%
3- Saldo de responsabilidade do FCVS em

30.06.90 2.070.294,63

o vencimento da última prestação (30/06).

os meses

mas continuando a

abril e maio
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Decreto,Consi derando doa
temos a seguinte posição*.

ITENS SALDO RESPONSASILI- RESPONSABILI-
CQNIáBIL DÔQE„âGEHIE_

2.328.705,682.328.705,68Antes Dec 97.222 o
Após 2.070.294,632.328.705,68 258.411,05Dec 97.222

QEtlQNSIRâQSQ_QQ_EEEIIQ-_QQ_QECREIQ_2Z^222

Saldo Contábil Atualizado até 01.04.90 = 2.328.705,68
Saldo Contábil Atualizado (SAF) até 30.06.90 = 2.681.599,99
Saldo de Responsabilidade do FCVS = 2.070.294,63

Ef2.LtQ_dQ_DecretQ_Q2_2ZA222
Saldo Contábil Atualizado (SAF> Saldo FCVS = 611.305,36
Relação X = 611.305,36 : 2.681.599,99 = 0,228%

na prát ica. redução0 efeito do Decreto 97.222 implicou. em
cart e irasdo saldo dos

Agentes Financeiros, este número atinge 20%.

f) CQQG.l!l&ãQ

As alterações acima mencionadas provenientes de op-

planos económicos, geraram expressivos saldos
residuais nos contratos regidos pelo PES, agravando a
responsabilidade do FCVS.

situação antes e após a edição

çoes e

atualizado em 22,8%. Na média das
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9) EXEBELQ.2

PLANILHA DE EVOLUUO DE SALDO REAL E DE RESPONSABILIDADE DO FCVS

Data
30/06/75
01/07/75 1.00066Ó» 417.444,96 393.136,95
30/07/75 001/180 1.245,55 416.199,414.724,26 4.724,26 1.448,12 391.688,83
30/08/75 002/180 414.943,48 4.724,26 1.460,264.724,26 1.255,93 390.228,64
30/09/75 003/180 413.677J084.724,26 1.266,40 4.724,26 1.472,35 388.756,29
01/10/75 435.978,951,053911 409.714,64
30/10/75 004/180 434.887,841.091,11 4.724,26 1.309,974.724,26 408.404,67
30/11/75 005/180 1.100,19 433.787,654.724,26 4.724,26 1.320,89 407.003,78
30/12/75 006/180 1.109,36 432.678,294.724,26 4.724,26 1.331,90 405.751,88
01/01/76 1,060779 458.976,31 430.413,33
30/01/76 007/180 . 899,45 458.076,86 4.724,26 1.137,484.724,26 429.275,85
29/02/76 008/180 457.169,90 4.724,26906,96 1.146,96 428.128,894.724,26
30/03/76 009/180 914,51 456.255,39 4.724,26 1.156,52 ■4.724,26 426.972,37
01/04/76 1,066746 486.708,92 455.471,35
30/04/76 010/180 486.040,56 928,674.724,26 668,36 4.724,26 454.542,68
30/05/76 011/180 673,92 485.366,64 4.724,26 936,404.724,26 453.606,28
01/07/76 012/180 484.687,10 4.724,264.724,26 679,54 949,21 452.662,07
01/07/76 1,086895 526.804,17 491.996,31
30/07/76 013/180 1,267172 525.207,76 5.986,45 1.886,485.986,45 1.596,41 490.109,83
30/08/76 014/180 1.902,20523.598,04 5.986,45 488.207,635.986,45 1.609,72

Plano: PES/TP 
Reaj.: 60/U

Saldo Devedor 
CF) 

392.874,97
Prestação 

(6)
Prestação 

(0)

(A)
Evolução Real 
Aaort izacão 

(E) Aaort izacão 
(H)

0,00 
0,00

392.875,00 P0:4.724,26
10,00007 RO:
180 CES: 1,119 FCVS:

CB) 
Evolução FCVS----------------

Saldo Devedo 
(I) 

392.874,97

No./Pzo índice 
(C)

Contrato: 00000.021.824.1-4 CPF:999999999.99 Data: 30/06/75 Valor: 
Noie : J020 0A SILVA Plano: PES/TP Juros: 
Agência : 0098.1 Conj: 0999.7 FIF: 00000000 Reaj.: 60/U Prazo:
Endereço: Rua A 1 CENTRO 01.000 SÍO PAULO -SP
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Data Ho./Pzo

39/99/76 015/180 1.623,13 521.974,91 3.986,455.986,45 1.918,45 486.289,58
91/19/76 568.331,41 529.476,871,4888*9
30/18/76 816/188 567.881,85 5.986,45 1.574,14 527.992,735.986,45 1.295,36

5.986,4530/11/76 917/189 1.269,77 565.889,29 1.587,26 526.315,475.986,45
30/12/76 018/180 564.549,99 5.986,45 1.688,49 524.714,981.271,285.986,45
91/91/77 615.929,56 572.479,181,991911

615.975,8639/81/77 919/189 853,99 5.986,45 1.215,87 571.254,315.986,45
28/92/77 929/189 869,92 614.215,94 5.986,45 1.226,99 579.928,315.986,45

5.986,45 1.236,2139/93/77 921/189 613.347,95 568.792,19867,995.986,45
659.685,5791/94/77 693.418,271,969876

5.986,45 957,97 692.469,39659.121,4539/94/77 922/189 564,975.986,45
5.986,45 965,95 691.494,35568,77 649.552,7339/95/77 923/189 5.986,45
5.986,45 974,99 699.529,35648.979,2239/96/77 924/189 573,515.986,45

712.168,33 658.991,1891/97/77 1,997366
2.798,22 656.282,9639/97/77 925/189 1,369728 799.993,26 8.199,892.265,978.199,89
2.739,7839/98/77 926/189 797.619,31 8.199,89 653.552,182.283,958.199,89

8.199,89 2.753,54 659.798,64795.316,3339/99/77 927/189 2.392,988.199,89
691.435,59749.357,3691/19/77 1,962441

2.437,85 688.997,658.199,89747.492,291.955,1639/19/77 928/189 8.199,89
2.458,16 686.539,49745.439,74 8.199,891.971,4630/11/77 029/189 8.199,80
2.478,65 684.969,848.199,89743.442,851.987,8939/12/77 939/180 8.199,89

717.699,23789.Hl,3201/91/78 1,049174
2.218,98 715.489,258.199,89778.391,5239/91/78 931/189 1.699,898.199,89
2.237,48 713.242,778.199,89776.587,5628/02/78 032/189 1.713,968.199,80
2.256,12 719.986,658.199,89774.859,311.728,2539/03/78 033/180 8.199,80

índice
(C)

Aaort ização 
(E)

Saldo Oevedor 
(F)

Prestação
(6)

Saldo Devedor 
(I)

(8)
-Evolução/CVS---------
Aaort izacão

(H)

(A) 
------- Evolução Real -— 
Prestação 

(D)
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Data No./Pzo

01/04/78 830.424,71 761.971,721,071710
30/04/78 034/Í80 829.145,11 8.199,801.279,608.199,80 1.850,04 760.121,68
30/05/78 035/180 827.854,84 8.199,801.290,27 1.865,46 758.256,228.199,80
30/06/78 036/180 8.199,80826.553,82 1.881,018.199,80 1.301,02 756.375,21
01/07/78 903.024,86 826.353,461,092517
30/07/78 037/180 1,305145 899.848,12 10.701,94 3.815,66 822.537,803.176,7410.701,94
30/08/78 038/180 10.701,94896.644,92 3.847,463.203,20 818.690,3410.701,94
30/09/78 039/180 893.415,02 10.701,94 3.879,52 814.810,0210.701,94 3.229,90
01/10/78 971.057,34 885.622,041,086905
30/10/78 040/180 968.447,55 10.701,94 3.321,762.609,79 882.300,2810.701,94

10.701,9430/11/78 041/180 965.816,00 3.349,442.631,55 878.950,8410.701,94
10.701,9430/12/78 042/180 963.162,53 3.377,35 875.573,492.653,4710.701,94

01/01/79 1.037.887,10 943.502,681,077582
30/01/79 043/180 1.035.834,21 10.701,94 2.839,41 940.663,272.052,8910.701,94
28/02/79 044/180 1.033.764,23 10.701,94 2.863,09 937.800,182.069,9810.701,94
30/03/79 045/180 10.701,94 2.886,931.031.676,99 934.913,25. 2.087,2410.701,94
01/04/79 1.106.459,52 1.002.681,781,072486
30/04/79 046/180 1.104.978,88 10.701,94 2.346,26 1.000.335,4710.701,94 1.481,44

2.365,8210.701,94 997.969,6530/05/79 047/180 1.103.484,291.493,7910.701,94
10.701,94 2.385,52 995.584,1330/06/79 048/180 1.101.978,051.506,2410.701,94

1.108.035,0601/07/79 1.226.446,141,112949
5.727,7730/07/79 049/180 1,398007 1.221.705,14 14.961,38 1.102.307,294.741,0014.961,38
5.775,49 1.096.531,8030/08/79 050/180 1.216.924,63 14.961,384.780,5114.961,38
5.823,62 1.090.708,1830/09/79 051/180 1.212.104,28 14.961,384.820,3514.961,38

1.198.912,2401/10/79 1.332.351,481,099205

índice
(C>

Prestação 
(D)

(A)
-Evolução Real 

Aaortizacão
<E>

Saldo Devedor 
(F)

Prestação
(6) Aaortizacão 

(H)

(B>
—Evolução FCVS--------Saldo Oevedor

(I)
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Data

39/10/79 052/180 3.858,46 1.328.493,42 4.979,4514.961,38 14.961,38 1.193.941,79
30/11/79 053/180 3.890,61 1.324.602,41 14.961,38 5.011,8714.961,38 1.188.929,92
39/12/79 054/180 1.320.679,38 14.961,383.923,03 5.053,64 1.183.876,2814.961,38
01/01/89 1.502.458,391,137663 1.346.852,53
30/01/89 955/189 1.599.917,74 14.961,382.449,65 3.737,62 1.343.114,9114.961,38
29/02/80 056/180 1.497.586,75 14.961,382.460,99 3.768,7614.961,38 1.339.346,15
39/96/75 392.874,97 392.874,97
01/04/80 1.675.346,60 1.496.551,781,120554
39/04/89 058/189 1.674.346,43 14.961,38 2.499,13 1.494.961,651,909,1714.961,38
39/05/80 059/180 1.673.337,93 14.961,38 2.510,871.008,50 1.491.550,7814.961,38
30/06/89 969/189 1.672.321,93 14.961,38 2.531,801.916,99 1.489.018,9814.961,38
01/07/80 1.859.523,68 1.647.688,961,106560
30/07/80 061/180 1,550692 1.842.745,56 23.199,15 9.468,42 1.638.229,547.778,1223.199,15
30/08/89 062/180 1.834.902,61 23.199,15 9.547,32 1.628.673,227.842,9523.199,15
39/99/89 963/189 23.199,15 9.626,881.826.994,31 1.619.046,347.908,3023.199,15
01/10/89 2.004.199,68 1.776.082,241,096992
30/19/89 964/180 23.199,151.997.792,18 8.398,47 1.767.688,776.197,5923.199,15
30/11/80 065/180 23.199,15 8.468,461.991.150,54 1.759.215,316.551,6423.199,15
39/12/80 966/180 1.984.544,31 23.199,15 8.539,93 1.750.676,286.696,2323.199,15
01/01/81 2.208.671,36 1.948.391,151,112936

23.199,1539/01/81 967/180 2.298.877,80 6.962,57 1.941.428,584.793,5623.199,15
23.199,1528/02/81 068/180 2.199.044,29 7.020,58 1.934.408,004.833,5123.199,15
23.199,15 7.079,10 1.927.328,9039/03/81 069/180 2.194.190,504.873,7923.199,15

2.291.029,0501/04/81 2.608.225,481,188706
2.696,761,53 23.199,15 4.197,25 2.286.921,8039/04/81 979/180 1.463,9523.199,15

Saldo Devedor 
(F)

Prestação 
(D)

Prestação
(6)

Saldo Devedor 
(I)

(A)
Evolução Real --
Aaort ização 

CE)
No./Pzo índice

(C)

(8) 
-Evolução FCVS---Aaort ização

(H)
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Data No./Pzo

38/85/ai 071/iae i.470,14 2.603.285,39 23.199,1523.199,15 4.141,48 2.282.788,32
38/86/81 872/188 2.683.796,94 23.199,1523.199,15 1.488,45 4.175,99 2.278.684,33
81/87/81 3.181.148,881,191889 2.713.848,44
38/87/81 873/188 1,728479 3.886.891,72 48.899,2548.899,25 14.256,36 17.483,92 2.696.356,52
38/88/81 874/188 3.872.516,5648.899,25 14.375,16 48.899,25 17.629,62 2.678.726,98
38/89/81 875/188 48.899,2548.899,25 14.494,95 3.858.821,61 17.776,53 2.668.958,37
81/18/81 3.624.998,951,185486 3.154.388,89
38/18/81 876/188 3.615.188,82 48.899,25 13.813,3648.899,25 9.898,93 3.148.494,73

3.685.134,6638/11/81 877/188 48.899,25 13.928,479.973,36 3.126.566,2648.899,25
38/12/81 878/188 3.595.878,19 48.899,25 14.844,5448.899,25 18.856,47 3.112.521,72
81/81/82 4.217.477,86 3.651.378,561,173125
38/81/82 879/188 4.212.524,25 48.899,254.953,61 9.671,1848.899,25 3.641.787,46
28/82/82 888/188 4.287.529,36 48.899,25 9.751,7848.899,25 4.994,89 3.631.955,76
38/83/82 881/188 48.899,255.836,51 4.282.492,85 9.832,9648.899,25 3.622.122,88
81/84/82 4.864.989,49 4.193.858,881,157624
38/84/82 882/188 48.899,25 5.157,18441,66- 4.865.351,15 4.187.981,7848.899*25
38/85/82 883/188 48.899,25 5.288,885.865.796,4848.899,25 445,33- 4.182.781,62
38/86/82 884/188 1,174239 48.899,25 5.243,414.866.245,53 4.177.458,2148.899,25 449,85-
81/87/82 5.714.139,24 4.985.337,751,898324
38/87/82 885/188 75.888,59 34.922,7728.182,76 5.655.956,48 4.878.414,9875.888,59
38/88/82 886/188 35.213,885.657.538,86 75.888,59 4.835.281,1875.888,59 28.417,62
38/89/82 887/188 5.628.884,43 75.888,59 35.587,25 1.799.693,9375.888,59 28.654,43
81/18/82 5.824.857,136.831.153,831,213589

27.268,1238/18/82 888/188 6.812.279,52 75.888,59 5.797.597,8118.874,3175.888,59
27.487,2838/11/82 889/188 6.793.247,93 75.888,59 5.778.189,7375.888.59 19.831,59

Prestação 
(D)

Prestação
(6)índice

(C)
Saldo Devedor 

(F)
Atortização 

(H)

(A)
Evolução Real ---
Asort izacão

(E)

(8)
■Evolução FCVS--------

Saldo Oevedor
(I)



Data
(D

30/12/82 090/180 6.774.057,7419.190,19 75.800,59 27.716,3475.800,59 5.742.393,39
•1/01/83 8.221.136,891,213620 6.969.087,65
30/01/83 091/180 8.213.845,77 75.800,597.291,12 17.724,86 6.905.362,7975.800,59
28/02/83 092/180 8.206.493,90 75.800,59 17.872,5775.800,59 7.351,87 6.933.490,22
30/03/83 093/180 8.199.080,76 75.800,597.413,14 18.021,5075.800,59 6.915.468,72
01/04/83 10.107.926,741,232812 8.525.474,16
30/04/83 094/180 10.116.358,87 75.800,59 4.754,9775.800,59 8.432,13- 8.520.719,19
30/05/83 095/180 10.124.861,27 75.800,598.502,40- 4.794,6075.800,59 8.515.924,59

10.133.434,5230/06/83 096/180 75.800,59 4.834,55 8.511.090,048.573,25-75.800,59
01/07/83 12.859.550,16 10.800.759,501,269021
01/07/83 19-RENEGQCIAÇaO OL 2065 12.859.550,16 1«.800.759,50

Prestação
(6)

Prestação 
(D)

Saldo Devedor 
(F)

No./Pzo índice 
(C)

(A)
-Evolução Real -— 

Aiortização 
(E)

(8)
--- Evolução FCVS--------

Atortização Saldo Devedor 
<H>
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Data
(D

30/07/83 097/180 2,093930 51.588,21 12.807.991,95 158.721,13158.721,13 08.714,80 10.732.044,50
30/08/83 098/180 51.987,87 12.756.004,08 158.721,13158.721,13 69.287,42 10.662.757,28
30/09/83 099/180 51.421,10 12.703.582,90 158.721,13 69.864,82158.721,13 10.592.892,46
01/10/83 16.451.126,711,924998 13.717.784,68
30/10/83 100/180 16.429.498,31 158.721,1321.628,40 44.406,25158.721,13 13.673.378,43
30/11/83 101/180 158.721,1321.800,65 16.407.689,66 44.776,32158.721,13 13.628.602,11
30/12/83 102/180 16.385.699,2821.990,38 158.721,13 45.149,44158.721,13 13.583.452,67
01/01/84 20.965.895,501,279524 17.380.353,70
30/01/84 103/180 20.981.890,1615.994,66- 158.721,13 13.884,85158.721,13 17.366.468,85
29/02/84 104/180 20.998.010,12 158.721,13 14.000,55158.721,13 16.127,96- 17.352.468,30
20/03/84 105/160 21.014.280,47 158.721,13 14.117,2316.262,35- 17.338.351,07158.721,13
01/04/84 28.502.942,18 23.517.056,351,356360
30/04/84 106/180 28.581.745,57 158.721,13 37.254,34-78.803,39- 23.554.310,69158.721,13
30/05/84 107/180 79.460,08- 28.661.205,65 158.721,13 37.564,79-158.721,13 23.591.075,48
30/06/84 108/180 28.741.327,9080.122,25- 158.721,13 37.877,83-158.721,13 23.629.753,31
01/07/84 37.220.733,87 30.601.117,761,295024
01/07/84 13-RENEGOCIAÇãO RC 04,19/84 37.220.733,87 30.601.117,76

Prestação 
(D)

(A) 
■Evolução Real 

Aaortizacão 
(E)

Saldo Devedor 
(F)

Prestação
(6)

(8)
-Evolução FCVS-----------------
Aaortizacão Saldo Oevedoí 

(H)
Ho./Pzo índice 

(C)
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Data Mo./Pzo
(G) (I)

30/97/84 109/189 2,435472 386.509,87 76.388,08 37.144.345,79 386.569,87 131.551,56 39.469.566,29
39/98/84 119/180 386.560,87 77.024,66 37.067.321,13 386.560,87 132.647,82 30.336.918,38
39/09/84 111/180 77.666,53 386.569,87386.569,87 36.989.654,69 133.753,87 39.293.165,17
30/19/84 1,348009 49.862.402,80 40.714.151,11
30/19/84 112/189 28.959,15- 49.891.361,95 386.569,87386.569,87 47.276,27 49.666.874,84
30/11/84 113/180 29.200,48- 49.929.562,43 386.560.87386.560,87 47.670,25 40.619.204,59
30/12/84 114/180 49.959.996,25 386.560,87386.560,87 29.443,82- 48.967,59 40.571.137,99
01/01/85 1,367408 68.302.057,58 55.477.313,21
39/91/85 115/180 386.569,87 182.622,94- 68.484.689,52 386.560,87 75.759,98- 55.553.963,29
28/02/85 116/180 68.668.825,32386.560,87 184.144,80- 386.560,87 76.381,32- 55.629.444,61
39/93/85 117/189 386.569,87 185.679,34- 68.854.504,66 386.569,87 77.917,84- 55.796.462,45
01/04/85 96.288.893,541,398440 77.902.145,37
39/94/85 118/189 96.794.749,11 386.569,87 262.623,68-386.569,87 415.846,57- 78.164.769,05
30/05/85 119/180 97.124.052,08 386.560,87386.560,87 419.311,97- 264.812,20- 78.429.581,25
39/06/85 129/180 97.546.858,31 386.560,87 267.018,98-386.569,87 422.896,23- 78.696.609,23
01/07/85 131.050.933,721,343466 195.726.243,98
39/97/85 121/189 2,120906 819.599,94 272.502,97- 131.323.515,79 819.509,94 61.542,99- 195.787.786,97
39/08/85 122/180 819.809,04 274.853,59- 131.598.369,38 819.509,04 62.055,84- 105.849.842,81
39/99/85 123/189 277.144,93- 131.875.513,41 819.509,94 62.572,98- 195.912.415,79819.809,94
01/10/85 167.495.618,531,270104 134.519.784,10
39/10/85 124/189 576.287,78- 168.071.996,31 819.599.04 301.489,16-134.821.273,26819.899,94
30/11/85 125/180 581.090,17- 168.652.996,48 819.509,04 304.001,57-135.125.274,83819.809,04
39/12/85 126/189 585.932,59- 169.228.929,97 819.509,94 306.534,91-135.431.009,74819.899,94
01/01/86 1,373025 232.369.361,57 185.951.325,37
30/91/86 127/189 1.116.992,30- 233.486.263,87 819.599,94 739.985,33-186.681.419,79819.899,94

índice
(C)

Saldo Oevedor 
(F)

Aiort ização 
(E)

(A)
------- Evolução Real
Prestação

(D)

(8)
---- L-- Evolução JCVS--------Prestação Aeortização Saldo Devedor 

(H)
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Data No./Pzo

28/02/86 128/180 1.126.209,82- 234.612.473,69 819.509.04 736.169,38-187.417.580,08819.809,04
01/03/86 311.818,811,000000* 187.417,58
30/03/86 129/180 313.628,051.779,24- 819,50 742,30-819,50 188.159,88
01/04/86 313.688,051,327745* 249.828,53
30/04/86 130/180 1,605937 314.925,54 1.316.071.316,07 1.297,49— 765,83- 250.594,36
30/05/86 131/180 316.233,851.308,31- 1.316,07 772,20-1.316,07 251.366,56
30/06/86 132/180 317.553,06 1.316,07 778,65-1.316,07 1.319,21- 252.145,21
01/07/86 317.553,06 260.941,881,034887»
30/07/86 133/180 318.883,27 1.316,07 858,44-1.330,21-1.316,07 261.800,32
30/08/86 134/180 320.224,56 1.316,071.316,07 1.341,29- 865,59- 262.665,91
30/09/86 135/180 321.577,03 1.316,071.352,47— 872,80-1.316,07 263.538,71
01/10/86 321.577,031,046597* 275.818,83
30/10/86 136/180 322.940,77 1.316,07 982,41-1.363,74-1.316,07 276.801,24
30/11/86 137/180 324.315,87 1.316,07 990,60-1.375,10- 277.791,841.316,07
30/12/86 138/180 325.702,43 1.316,07 998,85- 278.790,691.316,07 1.386,56-

01/01/87 314.766,87325.702,431,129043»

30/01/87 139/180 327.100,55 1.316,07 1.306,98-1.390,12- 316.073,851.316,07
28/02/87 140/180 328.510,32 1.316,07 1.317,86-1.409,77- 317.391,711.316,07
30/03/87 141/180 1,258179 329.592,04 1.655,861.081,72- 989,07- 318.380,781.655,86
01/04/87 644.222,34 509.448,841,600124»
30/04/87 142/180 647.935,00 1.655,86 2.589,54- 512.038,381.655,86 3.712,66-
30/05/87 143/180 1,200000 651.347,43 1.987,03 2.279,95-3.412,43- 514.318,331.987,03
30/06/87 144/180 1,200000 654.390,89 2.384,44 1.901,54- 516.219,873.043,46-2.384,44
30/07/87 145/180 1,200000 4.719,46- 914.415,191.159.932,73 2.861,336.748,54-2.861,33

918.601,72 '30/08/87 146/180 1,200000 3.433,59 4.186,53-1.166.165,246.232,51-3.433,59

índice
(C)

Prestação
(D)

Saldo Devedor 
(F)

Aaortizacão Saldo Devedor 
(H) (1)
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Data No./Pzo

39/99/87 147/189 3.433,59 6.284,46- 1.172.449,79 3.433,59 4.221,41- 922.823,13
91/19/87 1.468.299,491,252257 1.155.612,57
39/19/87 148/189 3.433,59 8.891,49- 1.477.919,89 3.433,59 6.196,59- 1.161.899,97
39/11/87 149/189 1,962761 1.485.679,233.649,99 8.659,34- 3.649,99 6.932,65- 1.167.841,72
39/12/87 159/189 1,962761 1.494.172,793.878,11 8.502,47- 3.878,11 5.853,89- 1.173.695,61
91/01/88 2.101.101,001,496196 1.659.447,12
39/91/88 151/189 1,962761 4.121,514,121,51 13.387,67- 2.114.488,67 9.632,22- 1.669.979,34
28/02/88 152/180 1,108443 13.052,20- 2.187.540,95 4.568,46 9.265,53-4.568,46 1.669.344,87
39/93/88 153/189 1,739561 2.137.323,35 7.947,119.782,49- 5.964,99-7.947,11 1.675.398,96
01/04/88 3.407.741,771,594396 2.671.107,46
30/94/88/154/189 1,091990 3.427.462,17 8.677,4519.729,40- 13.581,77-8.677,45 2.684.689,23
30/05/88 155/180 1,161900 10.082,33 18.479,85- 3.445.942,02 19.082,33 12.290,08- 2.696.979,31
39/06/88 156/189 1,161990 17.991,53- 3.462.943,55 11.714,66 10.760,16-11.714,66 2.707.739,47
01/97/88 5.815.144,321,679248 4.546.968,66
39/07/88 157/189 1,161909 34.848,27- 5.849.992,59 13.611,26 24.280,14-13.611,26 4.571.248,89
30/08/88 158/180 1,176800 5.882.724,79 16.017,74 22.075,99- 4.593.324,7916.017,74 -32.732,20-
39/09/88 159/189 1,176899 5.882.724,79 18.849,67 19.428,93-39.173,04- 4.612.752,8218.849,67
91/19/88 19.974.388,74 8.561.308,531,856000
39/19/88 169/189 1,176899 11.943.659,69 22.182,39 49.161,94—69.279,94- 8.619.479,4722.182,30
30/11/88 161/180 1,213900 11.108.763,09 26.927,09 44.826,82- 8.655,297,2926.927,09 65.103,41-
39/12/88 162/189 1,213999 32.686,89 39.449,67-59.886,22- 11.168.649,31 8.694.737,9632.686,80
01/01/89 23.231.115,15 18.085.397,652,089029
30/91/89 163/189 1,213999 23.385,93 39,67 111,93- 18.196,34153,91-39,67

39,6728/02/89 164/180 23.540,23 111,96- 18.308,30155,20-39,67
39/93/89 165/180 39,6723.696,73 112,89- 18.421,19156,59-39,67

índice
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(D)
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Data

01/04/89 1,735120 41.116,09 31.962,98
30/04/89 166/180 41.419,66 39,6739,67 302,97- 226,68- 32.189,66
30/05/89 167/180 41.725,15305,49- 39,6739,67 228,57- 32.418,23
30/06/89 168/180 1,391004 42.017,67 55,1955,19 292,52- 214,96- 32.633,19
01/07/89 63.986,241,522841 49.695,16
30/07/89 169/180 1,287116 462,19- 64.448,4371,03 71,03 343,09- 50.038,25
30/08/89 170/180 1,414658 436,58- 64.885,01 100,49100,49 316,49- 50.354,74
30/09/89 171/180 1,472702 65.277,71392,70- 148,00148.00 271,62- 50.626,36

147.734,4501/10/89 2,263160 114.575,97
30/10/89 172/180 1,226286 148.784,08 181,49181.49 1.049,63- 773,31- 115.349,28
30/11/89 173/180 1,231810 149.000,39 223,561.016,31- 737,67-223.56 116.086,95
30/12/89 174/180 1,498848 150.713,65 335,08913,22- 632,31-335.08 116.719,26
01/01/90 450.402,952,988468 348.811,80
30/01/90 175/180 1,310667 3.314,17- 453.717,12 439,19 2.467,57-439,19 351.279,37
28/02/90 176/180 1,346857 456.906,573.189,45- 591,52 2.335,80-591,52 353.615,17
30/03/90 177/180 2,747379 459.088,99 1.625,14. 2.182,42- 1.321,64-1.625,14 354.936,81
01/04/90 2.202.420,244,971646 1.764.620,43
30/04/90 178/180 1,486762 2.299.032,27 2.416,21 12.288,96-.16.604,03- 1.776.909,392.416,21
30/05/90 179/180 1,814190 2.313.807,41 4.383,46 10.424,12- 1.787.333,5114.775,14-4.383,46
30/06/90 180/180 2.328.705,68 4.383,46 10.510,98-14.890,27- 1.797.844,494.383,46
30/06/90 P/R MES 1,053799 1.894.568,52
30/06/90 P/R DIA 1,092752 2.070.294,63
30/06/90 JUROS 1,000000 2.070.294,63
Direfença saldo REAL/FCVS 258.411,05-

Saldo Devedor 
CF)

Aiort ização 
(E)

Prestação 
(6)

Aiort ização 
(H)

(A)
------- Evolução Real -
Prestação

(D)
No./Pzo índice 

(C)

(B) 
----- Evolução FCVS-------- 

Saldo Devedor 
(I)
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4 -5 - yâLQR_CQa£RIQ_EELQ_ECyS_Wâ_LlQUlQâCãQ.âNIECIEâQâ_CQtí„QES-
CQNIQ

Conforme dos

evolução:

a > ResQlutãQ-Gtítl-Q*_lA212.L._íi£_24^11A.aá

0 desconto obedece a seguinte -Fórmula:

Valor do Desconto = SD < 1 ~_UEC_Í_)
106,40

tomando-se como parâmetroem cruzados, o
dia e mês da liquidação ou transferência.

d i aSD

A cobertura do FCVS abrange da UPC’ até a UPC de 93,41.

0 Agente Financeiro banca da UPC de 93,41 até 106,40.

b) BESQlucaQ-CtíÈi_Ql_lA448a._íle_ô5^01*88

atualizado,do saldo devedor sendo25ZDesconto de
12,5Z do Agente Financeiro e 12,5Z do FCVS.

UPC ' = valor

= saldo devedor contábil atualizado *pro rata*

normativos, as liquidações com desconto tiveram a seguinte
já apresentamos no Capítulo III, na análise
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c> L£l_Q2_8Jlôô4u.-.íle-.14^ô3^2ô

Desconto de 50% do saldo devedor atualizado ou pelo nú-

localização dos imóveis -Financiados pelo mutuário.

c. 1 - Lisuldatão_ CQm._QestQQtQ-.dE„52%-dQ-SaldQ_ Qe^Edoc
Atualizado

As prestações são as seguintes*.
Mutuar i o = 50%

= 30%FCUS
Agente Financeiro = 20Z

c.2 - Lisuidatâo_ ÊSlQ-NúmecQ-dÊ_ Bcestatoes_ yiQtEiidas

prestações médias obtidas Junto AgentesAs aos
Financeiros para o período set/90
segu i ntes•

Mutuar io = 25%
= 55%FCUS

Agente Financeiro = 20%

a Mai/91 são as

mero de prestações vincendas (PxN), dependendo do núme
ro e



148

teve efetivamente aceitação por par-pela Lei n* 8.004,
dos mutuários. Este fato é explicadote pelo aumento

paulat ino do desconto, t erm i nouque

4.6 - EEREIL-QQS-.CQNIRâIQS_DQ_SEtí_âSSItiâQQS_âIs«28x02Aaá

Conforme trabalho elaborado pela ABECIP em julho/88 t emos

Inclui 45 Agentes Financeiros, exclusive a CEF;
- Número de contratos em vigor;

Saldo Devedor em Cr5 milhões

as seguintes informações, no Quadro 1:

iniciou com 25% e

Devemos destacar que somente o desconto "PxN" concedido

em média, com 75%.
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âUôQ&Q-l

âUQ_QE_IÉRtíINQ_QQS_CQNIRâIQS_QQS_EINâNCIÔtíENIQS_QQ_SEtl

Ccl-tílLtíQES IQIÔL ÔCUÈJULÔQQôCUtíULôQQIQIÔLÔNQ CQNIRÔIQS

1.470.142887.031
TOTAL
GERAL

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

4.347
8.658
16.476
26.303
30.597
29.436
47.461
96.849
139.531
163.297
136.662
102.002
91.920
72.819
70.947
49.398
60.524
88.417
68.308
41.168
31.467
24.003
20.617
11.668
10.217
5.849
11.876
8.554

768
3

0,30 
0,89 
2,01 
3,80 
5,88 
7,88 
11,11 
17,70 
27,19 
38,30 
47,60 
54,54 
60,79 
65,74 
70,57 
73,93 
78,05 
84,06 
88,71 
91,51 
93,65 
95,28 
96,68 
97,47 
98,16 
98', 56 
99,37 
99,95 
100,00 
100,00

6.304 
11.179 
16.178 
22.669 
22.912 
21.981 
30.966 
52.859
62.382 
67.418 
61.318 
49.596 
53.495
48.167 
49.897 
36.111 
37.754 
58.075
50.548 
31.669 
29.015 
21.552 
14.416
7.146 
4.896 
3.199 
8.008 
6.563 

754
4

0,71
1,97
1,79
6,35
8,93

11,41
14,90
20,86
27,89
35,49
42,40
47,99
54,02
59,45 
65,07 
69,14
73,40
79,95
85,65
89,22
92,49
94,92
96,55
97,36
97,91
98,27
99,17
99,91
100,00 
100,00

0,30 
0,59 
1 , 12 
1,79 
2,08 
2,00 
3,23 
6,59 
9,49 
11,11 
9,30 
6,94 
6,25 
4,95 
4,83 
3,36 
4, 12 
6,01 
4,65 
2,80 
2, 14 
1,63 
1,40 
0,79 
0,69 
0,40 
0,81 
0,58 
0,05 
0,00

0,71
1,26 
1,82 
2,56 
2,58
2,48
3,49 
5,96 
7,03 
7,60
6,91
5,59 
6,03 
5,43 
5,62
4,07
4,26
6,55
5,70
3,57
3,27
2,43
1,63 
0,81 
0,55 
0,36 -
0,90 
0,74 
0,09 
0,00



150

00

cn cn

8 00

cn

m

Q

CL LU OÉ CJ LU Z ■" ZD < —J

2 
DÉ 
LU

z 
o
CJ

cn 
o
Q

cn 
c

o 
o
M 
A

tn o z
a
H
S

*'■

.. S

■ 2
.. cxa

cn 
. 00 cn
’ cn

cn 
.. ldcn
.. cn
.. cno> 

. cmcn
’ cn
. ®

0*i
. cn 

00
oo ao



151

m
-<r

.. cn
cxj

00

kD

LO

cr
m
CN

CM

cr»

03N^mcrim^-knLn

z
cn

2 
cr 
UJ 
fcl

cn 
oo

00 
00

tfv>

" o>
.. ®

'■ cn
.. '-o

CTi

GO
O z

o z

z
c 
CJ

o 
Q

o -o

o 
Qm

E 
0)

" cn.. ™

& o

D
V-e

cn 
o

o
H
o

.. S3

..

■■ 00 
r-. 03 cz 

tt> m cm w-t m

’ cr 
.. cr»

!•

■ cr 
.. 05

■■ S

" cr- s- s
.. m



152

âNáLISE_DQS_GBÓEICQS_l_E_2

a) As curvas mantêm, aproximadamente, o mesmo per f i 1 . To-
o Gráfico 2 édav i a po i s represent a

os valores a serem ressarcidos pelo FCVS.

o Gráfico 2 per iodob) Conforme (saldos devedores), deo
maior pressão sobre o FCVS inicia em 1993 e termina em

sendo o ponto máximo em 1997.2003,

númeroc) Estas curvas podem ter se alterado pelo grande
liquidações antecipadas, cujos dados ainda nãode são

disponíveis. acreditamos que a tendênciaTodav i a, de
monstrada não se altere significativamente.

4-7 - SIIUâGãQ_âIUâL_QâS_EXIGIBILIQâQES_E_REGUBSQS_QQ_EGVS

Um dos números mais discutidos e polêmicos deste país é o

Dois são o fatores básicos que levam a estas divergências.
Em primeiro lugar não há interesse do governo d i vulgana
ção frequente deste tipo de informação e, em segundo Pla-

habilitaçoes foram suspensas desde 31.12.88,no, acomo as

o mais relevante,

montante do "rombo’ do SFH.
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própria CEF não tem informações atualizadas montantedo
pendente de habilitações.

No noticiário dos Jornais obtivemos as seguintes i nforma

ções :

- Gazeta tíeceaiitil de

Secovi uss 30
b iIhões.

- Eolha de Sãe Eaula de 10^.00^.20

Abecip estima o rombo em USS 22 bilhões pelo câmbio flu
tuante.

Gazeta tleceantil de 23^.05^.21

De go-
quanto ao eventual superavit de caixaCollor, doverno

1990: há superavit de caixa quando nãoTesouro em se
CrS 25 bilhões de Juros da dí-contablliza, por exemplo,

estimado entre USi_25_b.lltiQ£S e GSi_30

bllh3e5_dQ_EGyS e até os 10 bilhões da dívida da S i der-
brás.

estima o déficit do FCVS entre USS 20 e

vida ou o 'rombo'

Geraldo Gardenalli, ex-secretário da Fazenda no
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matéria publicada em 0 Es
tado de São Paulo de 16.01.91, assim se manifesta o econo
mista Sérgio Cunha, da Coordenadoria Monetária e Fiscal

□ saldo atual do FCVSdo Ministério da Economia'. supera
podem ser repassados perto de

à medida que foremCr$ 7 bilhões aos agentes,
do os contratos de financiamentos. Os 250 mil contratos Já

de forma gradual.
documentos desses contratos precisam anali sados.Os ser

cadapara se calcular qual
um. A questão é operacionalizar o sistema e este processo

intenção é tornar prio-i st o,deve demorar bastante. Por a
ridade os pagamentos dos contratos que vencem durante este

cujo processo de cálculo é mais simples'.ano,

acredita que o saldo do FCVS é suficiente paraCunha co
brir as dívidas até 1993. Os contratos dos agentes f inan-
ceiros que vencem até 1994 ou 1995 também não deverão ter

SUÊâtãQôprob1emas para
deve ser discutida durante este ano pelomais sénia, que

Conselho Curador do FCVS,
grande massa de contratos deve vencer. Não há proje-uma

USS 25coes seguras, mas
co-

a cobertura do saldo devedor.

se encerran-

a dívida do Fundo em relação a

os Cr% 200 bilhões. Em 1991,

encerrados vão ser pagos posteriormente,

é a partir de 1996. Naquele ano,

o déficit do SFH pode chegar a 
bilhões (aproximadamente CrS 4,7 íílhoes, pelo câmb io

Quanto aos recursos do FCVS, em

mercial) a partir de 1996.



155

NQSSQ-CQtíENIáBIQ

a> BqtoLiq dQ ECUS
Aproximadamente USS 25 bilhões ou CrS 4,7 trilhões.

b> Bscursoã do EGUS
Aproximadamente CrS 200 bilhões ou US5 1.063 bilhões.

c) Becucsos QiãEQQÍyeis Bata 1221
Aproximadamente CrS 7 bilhões ou US5 37 milhões.

Obs:

númerosPelos at ua i srecursos
4% do total das exigibilidades do FCVS,correspondem a

além do fato de estarem aplicados a longo prazo. pontoa
das disponibilidades para o ano de 1921 atingirem a peque-

de CrS 7 bilhões. Na mesma reportagem de 0 Esta-na c i fra
do de São Paulo o Bradesco declara que tem cerca de CrS 49

de contratos Já vencidos e nãobilhões a receber do FCVS,
cobertos•

outro lado as projeções de Cunha, nãoprovávelmentePor
levaram em consideração o ‘boom’ de liquidações antec ipa-
das (*PxN*> at i ng indo emque ocorreram de set/90 a abr/9i,

acima verificamos que os

conversão pelo câmbio comercial de 16.01.91.

Traduzindo as informações, podemos inferir que:
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alguns agentes até 40% do total dos contratos com d i r e i t o
assinados até 28.02.86. Se considerarmos estasa desconto,

liquidações, temos uma antecipação de 1993 para 1992 des-
aumentando assim a pressãot as ex i g i b i1 idades, sobre o

FCVS.

pos i çãocompromissos do FCVS,Reiat i vamente daaaos
AI3ECIP de Julho/90 indica:

V.R.F. COMPOS. %

NútílíRQ __

Contratos Habilitados

102.299 71.482 54%(sem ressarcimento)

Contratos Já Vencidos
(ainda não habilitados) 77.093 44.610 41%

„S^Z24Contratos em Ressarcimento „32L

116.092188.186 100%TOTAL

GQNGLUSãQ:

5% dos contratosNo total dos compromissos, e«*apenas,

116.092 Víem retorno. 0 montante pendente de pagamento,
em moeda de julho/91 monta em CrS 292 bilhões.
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SITUAC20 ATUAL DO AJUSTE C0NT4BIL DO SFH
âIRâyi=S_Dâ_R£CEIIâ_QE_CQRRECãQ_tíQNEIáRIâ

5.1- REIRQSREGIQ__DQS__GRIIÉRIQS_QE_âRRQRRIâGãQ_Qâ__R£CEIIâ„QE

GQRRE£ãQ_.tíQNEIáRIâ_DQS.-EINâNGIâtíENIQS_IRltíÊSIRâIS

No Capítulo III, ao descrevermos a evolução do SFH através
atos normativos, enfocamos as principaisdos normas que

tratam do reconhecimento da receita de correção monetár ia
dos financiamentos habitacionais. Num breve resumo temos a
seguinte evolução:

a) QE_lJ.2áá_a_lJL2Z2

NQcmatiyQ

CcitÉcÍQ
pr i-

i ndependente-meiro dia do trimestre civil seguinte,
t r i mestremente da data de assinatura do contrato no

corrente.

. Apropriação da receita de correção monetária no

. Lei nt 4.380, de 21.08.64
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Análise
. 0 BNH desconhecia o princípio da competência.

b> De_l.B2Z2_a_.U2Z4

NOEIDatíVO

. Circular BNH/SAF n± 29, de 06.12.72.

Cizitécio

. Faculta a apropriação da receita de correção monet á-
assi natura dor i a para

contrato

Análise
BNH continuou desconhecendo o princípio da. 0 compe

tência.

c) Qe_lA2Z4_a_ix2aZ

NQcmati«Q
. Circular BNH/SAF nt 34, de 20.12.74

o mesmo trimestre civil da
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CEltéclQ
. Obriga a antecipação da receita de correção monetária

denominado 'Critério BNH".

âlláliSÊ
BNH conseguiu a façanha de reconhecer até 90 d i as. 0

de receita no mesmo dia da assinatura do contrato!

d > Q£._ÔlZ8Z_a_aZZaZ

NQcmatiyQ
. Carta Circular BACEN n± 1.549, de 16.01.87.

GcitéclQ
■pro rata’. Apropr i ação dia, com base venc i mentono

mensal das parcelas.

ÔQáliSB
de assinatura não tinha i nfluênc iamês sobre. 0 a

apropriação da receita.

para o mesmo trimestre da assinatura do contrato. i= o
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e) Qe_ôZZ8Z_a_12ZS8

NQtroafciyQ
de 09.07.87.• Circular BACEN ns 1.205,

CcitélliQ
. manteve n!

1.549.

Análise
circular também nao criou as condiçoes. Esta para a

Cr ité-maior ia dos agentes financeiros abandonarem o
rio BNH.

f> ô_Qai2tit:_de_12Zaa

^QEmatiyQ
BACEN ní 1.397, de 22.12.88, complementada. Circular

pela Carta Circular ns 1.952, de 30.06.89.

Cr.iter.iQS
. Critério Al
ternativo (item i.a.VI).

o mesmo critério da Carta Circular BACEN

’Pro rata’ Dia (item l.a.U> e Critério
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âQáliâe
Circular além de atender aos princípios cont á-. Esta
também criou condições para sua adoçãobeis, pelos

agentes financeiros com os mais diferentes perfis.

5.2 - âNáLISE_QQS_ERINCIEâIS_CRIlÊRlQS

destacamosDos os
três principais-

- Critério 0NH
"Pro Rata’ DiaCr itér io

Critério Alternativo (denominado "colchão")

apresentamos, comparativamente, reconheci-No QUADRO 2, o
mento da receita de correção monetária de um mesmo contra

pelos três diferentes critérios. A seguir fazemosto uma
análise detalhada de cada um dos critérios.

critérios detalhados no item anterior
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QEIÔLtíôtíENIQ-.DD-ÔUÔQBQ-2

- Dafca_de_ôsâÍDat!JU2a

31.12.75

EcasQ-CQQtcatiial

15 anos

- SaldQ_DeyedQt_lÊ2ti£Q

mutuário ainda não as tenha pago.

- CQcr.££aQ_tíQQetácia_Iiiteacal_íCAtlAlA.l

Trata-se da provisão mensal resultante do produto obtido

pou

pança) . A provisão mensal correspondente ao 12, 22 e 32

•Fica contabilizada nestameses do trimestre civil cont a
até o dia 12 do trimestre civil seguinte quando é incor
porada ao saldo devedor do -Financiamento.

entre o saldo devedor e a variação percentual da UPC Ca

em 31.12.88 é igual a Cri 1.000
. Considera-se gue as prestações -Foram pagas mesmo gue o

companha o índice de atualização das cadernetas de
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- Becsita-dE-CQrresãQ-tíQDetáLÍa-.ÍREC.a-CjLtíxl

Registra a receita efetiva de competência mensal.

íi£D.d.as._a._A&i2QÊ.ciac

receita que ainda não foiReg i stra reconhec i daa por
competir ao(s) trimestre(s) seguinte(s).

5.2.1 - CLltécÍQ_aNH

Verificamos que apesar do contrato ter sido assinado em
totali dade

da receita de correção monetária, cons ide-
ração a competência dessa receita que é o trimestre Jan-
fev-mar, ou seja:

ÔREOiitiacãoEeríodo
31/90De 01.01 a 31.01
28/90 eDe 01.02 a 28.02
31/90De 01.03 a 31.03

90/90 avos.perfazendo assim,

31.12 apropria-se no trimestre out-nov-dez a
sem levar em



166

Este critério antecipa a receita. adotando, erroneamente
reconhecimento o mesmo critério de indexação do

devedor (reajuste a cada virada de trimestre).saldo A
consequência é que no trimestre de encerramento do con
trato não há receita a ser reconhecida. Este fato ocorre

UPC é tr imestral saldo devedor somente seráporque a
reajustado após cada virada de trimestre civil, conforme
o exemplo a seguir.

Exemplo de reconhecimento da receita no último trimestre
do contrato:

Contrato assinado em 31.12.75
Prazo do contrato: 15 anos
Extinção do contrato: 31.12.90
Reconhecimento da receita no 42 trimestre/90, quando ex-
t i n g u i u :

01.10.90.
Como nos meses

não temos reconheci-novembro e dezembro/90,de outubro,
mento de receita de correção monetária, pois esta recei-

Já foi reconhecida antecipadamente not a resultado do
per iodo Julho-agosto~setembro/90.

o prazo contratual termina em 31.12.90,

e o

para seu

A última virada trimestral do contrato foi em
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no 42 trimestre/90 foi gerado um descom-desta forma.
passo, Já que não temos nenhuma receita coofron-par a

despesa de correção monetária referentetar com a aos
depósitos em caderneta de poupança.

5.2.1.1 - ElaQllha_íle_CálL!ilQ_dQ._CcítéclQ_aNH

Planilha de Cálculo» do tr i mes-Detalhamento da
apresentamos no Quadro 1.

CIRCULAR SAF-34/74 - APROPRIAÇÃO DE CORREÇZO MONETARIA
Legenda:

« Saldo Devedor Teórico do Financ.SDFn
Incorporar verificada no trimestre "n*CMInt = C. M. a

verificada no trimestre ’n*RAPnt = Rendas a Apropriar
« Correção Monetária Integral do mês "n"CMIn
• Rendas a Apropriar do Mes "n*RAPn
« Receita de Atualização Monetária do mês "n"RECn

- POSICZO EM 31.12.88

100O SDF12FINANCIAMENTOS
CMI4tCORREC2O MONETÁRIA A INCORPORAR 1080 s

RAP4t0RENDAS A APROPRIAR

no mês *n*

tre/89, no Critério BNH,



168

- POSIÇXO EM 31.01.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMIi * SDFi X 0,2236 « CMIi = 2080 X 0,2236 =■• 465

b) cálculo da receita
RECi = CMII
RECi - 465

c) cálculo das rendas
RAPi » CMII RECI
RAPi = ZERO

- POSIÇXO EM 28.02.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMI2 = CSDF2 X 1(1,2236 X 1,1835) 1 n CMIi
CMI2 = C2080 X 0,448il 465
CMI2 = 932 465 CMI2 = 467

b) cálculo da receita
REC2 = CMI2
REC2 « 467

c> cálculo das rendas a apropriar
RAP2 = CMI2 REC2
RAP2 = ZERO

a apropr i ar
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- POSICXO EM 31.03.89

a) cálculo da correção monetária integral
133CMI3 = CSDF3 X C(1,7351) (CMI1 + CMI2)

CMI3 = €2080 X 0,73513 - (465 + 467)
CMI3 = 1529 932
CMI3 - 597

b) cálculo da receita
REC3 = CMI3
REC3 = 597

c) cálculo das rendas a apropriar
REC3RAP3 « CMI3

RAP3 = ZERO

5.2.1.2 - CQQtabilizatãQ

- POSIÇSO EM 31.12.88

-BECEIIÔ- __ RÔE__E1NÔNGIQS
I 1080 I1080110001
I III

II
I 1080 I1080110001
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- POSICZO EM 31.01.89

_R£C£IIâ^ __ RâE__„GxtíxIEINÔNGIQS
I 4654651 I2080 1
II II

I I
I 4654651 I2080 1

- POSICZO EM 28.02.89

_&EGEIIâ_ __ RôE__„GxUxl^EINÔNGIQS
I46512080 I

I 467 I4671I
—1„— I —— I —

I 932 I932120801

- POSICZO EM 31.03.89

_REGEIIâ_ __ RÔE____GxMaIx_E1HÔKGIQS
I 932 I932120801
I 597 II 5971

— | —I— I —

I 1529 I152912080 1

I 465
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5.2.2 - CritécÍQ_lEcQ_Satal_Dla

A circular BACEN ns 1.397 criou.
rios distintos para os créditos com cláusula de atuali-
zação monet ár i a atéseja,pela UPC, ass i nadosou
28.02.86.

a) CcitéciQ lRr.Q_Rafc.ai Qia

Prevalece o princípio da competência no reconhecimen-
item l.a.U, o fato gerador

é a data de assinatura do contrato.

item i.a.VII,Cumpre
operaçoes passivas com cláusula atuali zaçãodenas

deverão ser observadosmonetár i a em UPC, os mesmos
critérios de apuração
adotados pra as operações ativas.

b ) ECQC.£dÍDlEQtQ_âlt.£r.QatiVQ

introduzido pelo item l.a.VI e esclarecido pelaFoi
Carta Circular BACEN ns 1.952. Será descrito a seguir

item 5.2.3.no

e contabilização 'pro rata* dia

ainda observar que conforme o

to da receita, conforme o

na verdade, três crité-



172

c) EtQGediiDeQ.tQ-.EGyS

agentes financeiros menos capitalizados que nãoAos
tivessem condição de adaptar-se prontamente ao crité-

'pro rata' (o que significa absterem-sedia,rio de
grande parte de sua receita mensal e entrarem na fai-

facultado dois níveis dexa do prejuízo) foi ajust a-
ment ■

a) ajuste da carteira de financiamentos habitacionais
realização de responsab i1 idadedevalor doao

FCVSi

segundo nível aproxima-se muito do Critério BNH,

pois permite a antecipação de até 90% do saldo re
manescente em Rendas a Apropriar para Receita Efe-

pon-

cedimento FCVS foi uma forma inteligente de sensi
bilizar os agentes financeiros a
so de ajustamento.
lises a seguir não será detalhado, já que trata-se

"Proetapa para atingir o Critério Rata’de uma
Dia.

iniciar o proces-

tos percentuais a cada semestre. Na verdade o Pro-

b ) o

tiva, reduzindo-se esta antecipação em cinco

Por esse motivo, em nossas aná-
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5.2.2.1 - ElaQÍlha_íl£-CálGL!21Q-dQ-.Ccitéi2ÍQ-lEcQ-Ratal_Dla

Detalhamento da Planilha de Cálculo do 12 trimestre/89

* Pro Rata*, apresentada no Quadro 1.

1.397CIRCULAR N2

Legenda:
= Saldo Devedor Teórico do Financ.SDFn

verificada no Trimestre "n"a Incorporar= C. M.CMInt
Rendas a Apropriar verificada no Trimestre 'n*RAPnt

~ Correção Monetária Integral do mês "n"CM In
- Rendas a Apropriar do mês ’n*RAPn

do mês “n" (r := resíduo)Rec.Atualiz. Monet.RECnr
RECnc = Rec.At uaiiz.Monet.do mês ’n" compet ênc i a)

- POSIÇ2O EM 31.12.88

1000 SDF12FINANCIAMENTOS
CORREÇÃO MONETAR IA A INCORPORAR 1080 CMI4t

1080 RAP4tRENDAS A APROPRIAR

no mês ’n"

(c ~

no Cr i t éri o

"PRO RATA’ DIA
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- POSICSO EM 31.01.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMI1 = SDFi X 0,2236 = CMIi = 2080 X 0,2236 = 465

b) cálculo da receita
31/90

REClr « 1000 X €(2,08) 1} ~ 287
REClc = ZERO

c) cálculo das rendas a apropriar
REClc = 465 0 = 465RAP1 = CMII

- posição EM 28.02.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMI2 = CSDF2 X €(1,2236 X 1,1835) 13} CMII

465 = 932CMI2 = €2080 X 0,44813 465 = 467

b) cálculo da receita
59/90

REC2r « €1000 X C(2,08) 13} REClr
280 = 345REC2r = 625

REC2c = ZERO

c) cálculo das rendas
0 = RAP2 = 467REC2c » 467RAP2 = CMI2

a apropr i ar
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- POSIÇXO EM 31.03.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMI3 - CCSDF3 X C(i,7351) 13} (CMI1 + CMI2)
CMI3 - <2080 X 0,7351} - (932) - 1529 932 = 597

b) cálculo da receita
90/90

REC3r = €1000 X C(2,08) 13} (RECir + REC2r}
625 = 464REC3r = 1080

ZERO

c) cálculo das rendas
REC3c = 597 0 = RAP3 = 597RAP3 = CMI3

5.2.2.2 - CQQkahllizataQ

- POSICSO EM 31.12.88

__ BÔE__JiEGElIâ-EIMÔMGIQS
I I 1080108011000 1
I III

I
1 108010801 I10001

a apropri ar

REC3c »
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- POSIÇÃO EM 31.01.89

__G.vM.vI.v_ _REGE1IÓ_ __ RÔE__EINÔNGIQS
I 287 28711080465120801
II I 465I

— I —
I 287 I 1258465120801

- POSIÇÃO EM 28.02.89

_RECEITÔ_ RAPEãnanctos
I 287 32911258465120801
I 329 I 4674671I

— I — I— I —

I 616 11396932120801

- POSIÇÃO EM 31.03.89

_REGElIâ_ __ RÔB____G.vM.vI.v_ElMâMGIQS
I 616 46411396932120801

I 597I 4645971I
— I — I— I —

I 1529I 10801529120801

CxMxIx_
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5.2.3 - CQltécÍQ-âlteE.Qati^Q_ I

Critério Alternativo I,Denom inamos quando -Foi adot ado
desde a edição da Circular BACEN nt 1.397.

item 1,A citada Circular no seu Cart a-a
1.952 introduziram um procedimentoCircular ns alterna-

para apropriação da receita de correção monet ár i at i vo

-Financiamentos trimestrais que se aplicados quando a
da correção monetária do trimestre correntevar iação é

que a do trimestre anterior.substancialmente menor fato
alternânc i avem ocorrendo frequentemente pela dosque

planos económicos de ajustamento da economia brasileira.

s i tuação,Nest a a apro-

ria dos depósitos de poupança.

este critério, Apr o-Adot ando
Saldo Devedor Atualizado dos F inane ia-pr i ar (RAP )

não permitindo que(SAF) mantém-se constante,ment os o
de Rendas a Apropriar fique abaixo do nível in i-saldo

atingido quando a instituição financeira deixouc i al o
Critério BNH.

e o

o critério alternativo mantém

a apropriação das despesas de correção monetá-

a relação entre Rendas a

alínea VI e

priação da receita de correção monetária em nível compa
tível com
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na prática.ver i fiquemos,base no Quadro 1,Com se os
princípios do método foram atendidos.

a) QuaQtQ_aQ-.SaldQ-de-liÊDdaâ.a_êi2CQQt2iat

pos i ção final da conta Rendas Apropr i arA a em
31.12.89 (saldo de 19.310) pode ser demonstrada pela
atuali zação part ir
de 31.12.88, ou seja:

em 31.12.88Saldo de Rendas a Apropriar 1.080
Correção Monetária do Período (12 ao 42

1,688%tr im/89)
Saldo de Rendas a Apropriar em 31.12.89
é igual = 19.310

b > QuaQtQ-a-celacãQ-RâBZSâE

EQSÍcaQ_Êm-.31Jk12^88

RAP » 1.080
RAP/SAF = 1.080/2.080 = 0,5192SAF = 2.080

EosicaQ-SD) .31.112^82
RAP « 19.310

RAP/SAF = 19.310/37.187 = 0,5192SAF = 37.187

relação RAP/SAF manteve-se constanteUer if i ca-se que a
Já havíamos afirmado anteriormente.em 52%, como

monetária do saldo desta conta a

a = 1.080 X 17,88
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5.2.3.1 - ElaQÍlha_d£_Cál£ulQ_dQ_CcitérÍQ_âltetQatiyQ_I

Planilha de CálculoDetalhamento da do is tr i mes-
tre/89, apresentado no Qua
dro 1.

Legenda:
= Saldo Devedor Teórico do Financ.SDFn

Incorporar verificada no trimestre ’n"CMInt = C. M. a
RAPnt = Rendas a Apropriar verificada no trimestre ’n*

- Correção Monetária Integral do mês ’n’CMIn
= Rendas a Apropriar do mês ’n"RAPn
= Receita de Atualização Monetária do mês "n*RECn

- POSIÇÃO EM 31.12.88

1000FINANCIAMENTOS SDF12
CORREÇÃO MONETÁRIA A INCORPORAR 1080 CMI4t
RENDAS A APROPRIAR 1080 RAP4t

no Critério Alternativo I,

no mês ’n’
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- POSIÇÃO EM 31.01.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMIi = SDF1 X 0,2236 = 2080 X 0,2236 = 465

b) cálculo da receita
(SDF12 + CMI4t RAP4t) X 0,2236RECí =

1080) X 0,2236
RECi = 1000 X 0,2236 = 224

c) cálculo das rendas a apropriar
RECi = 465 224 = 241RAPi = CMIi

- POSIÇÃO EM 28.02.89

a) cálculo da correção monetária integral
CMI2 = £SDF2 X C(1,2236 X 1,1835) 13) CMIi
CMI2 « £2080 X 0,44813 465 = 932 465 » 467

b) cálculo da receita
REC2 « £(SDF12 RAP4t ) X C (1,2236 X 1,1835)

RECi133
REC2 = £1000 X 0,44813 224 = 448 224 = REC

224

c) cálculo das rendas a apropriar
REC2 = 467 224 = 243RAP2 CMI2

RECi = (1000 + 1080



181

- P0SIÇ20 EM 31.03.89

a) cálculo da correção monetária
CMI3 = CSDF3 X C(1,7351) 13) (CMI1 + CMI2)
CMI3 - <2080 X 0,7351) - (932) = 1529 932 - 597

b) cálculo da receita
REC3 = <(SDF12 + CMI4t RAP4t) X C(1,7351) 13)

(REC1 + REC2)
+ 1080 1080) X 0,73513REC3 = C(1000 (224

224)
(1000 X 0,7351) 448 = 735 448 = 287REC3 =

c) cálculo das rendas a apropriar
287 = 310REC3 = 597RAP3 = CMI3

5.2.3.2. - CQQtabillzatSQ

- POSIÇÃO EM 31.12.88

.-REGEIIâ- __ RÔE__E1MÔMGIQS
I10801 I 10801000 1
I II I

— I--— I — — I —— I —
I I 10801080110001
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- P0SIÇ30 EM 31.01.89

_R£G£IIâ_—GxtUlx..EINâNGIQS __ RôE__
4651 224I20801 I 1080

II I 241I
— I —

I 2244651 I 132120801

- POSIçaO EM 28.02.89

_RE£EIIâ-.-GJlxlx- __ RÔP___EINÔNCIOS
I 224 I 1321465120801
I 224 I 2434671I

I
I 4489321 I 156420801

- posicao EM 31.03.89

__ BÔE__ElÈtàHGIQS
l 448 I 1564932120801
I 287 I 3105971I
I — I —
I 735 11874152912080 1
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5.2.4 - CCÍt£t2ÍQ_ôltCCQatÍVQ-lI

Na prática, este é o método aplicado por todos os Agen
tes Financeiros que conseguiram enquadrar-se ao Critério

BACEN
ns 1.397.

Alternativo II porque é critério m i st oDenom i namos um
“Pro Rata’ o AIternat i vo I.entre o e

exemplo do Critério Alternativo II obede-No Quadro 1, o
ce o seguinte esquema:

CcitÊCÍQ^ÓdQtadQEenÍQdQ
“Pro Rata’12 tr im/89
Alternativo I22 trim/89
Alternat ivo I32 tr im/89
Alternat ivo I42 trim/89

5.2.4.1 - ElaQllha_d«_CálculQ_dQ_Gclt£ClQ-âl£ecQati*Q_II

Não é necessário descrevê-lo, pois é igual

t ados.

"Pro Rata’ em dez/88 quando da edição da Circular

ta" e "Alternativo I’ nos trimestres em que foram ado-
ao "Pro Ra-
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5.2.4.2 - GQQtafciílízatâQ

Cabe a mesma observação do item 5.2.4.1.

5.3 - ÔNáLISE_CQtíEâRâIiyâ_QQS_CRIIÉRIQS_Qlí_âRRQRRIâG2Q_QE_GQRRE-
C2Q_tíQyEIáRIâ_QQS_ElNâNClâtíENIQS_âSSINâQQS_âIÉ_28x£2.x8á

No Quadro ns 3 e Gráfico ns 3,
portamento dos critérios apresentados anteriormente.

SIèíI3QLQGIÔ>.USÔDÔ-NQ_QUôDRQ.3

« índice de atualização monetária mensal.ATUALIZ
SD TEÓRICO (SDT) = saldo devedor, considerando-se.

pótese, que a prestação mensal equivale
à parcela de Juros.

SDO. SAF cor-
i ncorporar, sej a,ou

é
= receita efet iva.REC

conta contáb i1 "Rendas Apro-RAP a a
pr i ar • .

’ - somatório do saldo teórico mais a

o saldo devedor atualizado mês a mês.
reção monetária a

por h i-

a seguir, analisamos o com-
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5.3.1 - âQálÍ5g_dQ_Ct21téclQ_aNH

índice de correção monetária doAcompanha t r i mestreo

A receita reconhecida é igual atuali zaçãocorrente. a

do saldo devedor. Não observa

5.3.2 - âaállfig-dQJÍLitéclQ-LEcQJiataldZLa

índice de atualização monetária doAcompanha o tr i mes
tre anter i or .

assinado no último dia
a variação monetá

ria do trimestre anterior será apropriada integralmente
no trimestre seguinte.

QadQâ_d.Q_GQ[iti2atQ

Saldo Teórico 31.12.88 1.000
Variação monetária 42 trim/88 = 108%
Dias do 1± t r i m/89 90

a compet ênc i a•

do trimestre civil. Por esse motivo,
Em nosso exemplo, o contrato foi
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EXEMELQ

Cál&!ilQ.~çià._&êQÊÍtà_EfÊtí^a_d£._JaQZa2
31/90

-13 = 1000 X 0,286931SD X C2,08 = 287

Rela£ãQ-.BEGZSôE-dS-.JaQZ8Z

Receita Jan/89 « 287
Teór i coSaldo SAF de Jan/89 = Saldo 01.01.89 CMI

Jan/89 = 2080 + 465 = 2545
Relação RAP/SAF = 287 : 2545 = 0,1128 ou 11,28%

BelacãQ-BÔEZSôE

Ver i -Ficamos que esta relação tende a acompanhar í n d i -o
at ua1i zação monetária, ou seja, quando ca ide ace

atualização monetária, aumenta a apropriação da rece i-
consequentemente diminui o saldo de Rendasta. ae

Apropr i ar.

EVQLUGãQINQEXâQQR SÔE RÔEZSÔE
108,00% 1.080 2.080 0,5192 10031.12.88

1.529 3.609 0,423773,50% 8231.03.89
1.887 5.49652,28% 0,3433 66 .30.06.89
6.948 12.444 0,5583 107126,41%30.09.89

24,743 37.187 128198,84% 0,665431.12.89
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per íodoObservando-se

de dez/88 a dez/89, ver i f i camos*

'ProAgente Financeiro, enquadrou-se no critérioa) 0

este mesmo Agente Financeiro, já haviab) Em 30.06.89,
perdido 34% do esforço dispendído para enquadramento

imediatamente posterior (30.09.89), ob-c) No tr imestre
que é exigido um esforço adicional de 62%servamos

este Agente Financeiro novamente enquadrar-separa

42 trimestre/89 verificamos tendência análoga àd> No
verificada no 32 trimestre/89.

s.3.3 - ônállse_do_Ct:it.étiQ_âltecQâkiyQ_I

índiceque acompanha o
de atualização monetária do trimestre corrente. Quando a
atualização monetária cai,
mo comportamento,

a receita efetiva terá

a evolução da relação RAP/SAF no

o mes-

no critério ‘Pro Rata";

o qual consideramos base = 100;Rata’ em dez/88,

Difere do critério "pro rata’ por

no critério ‘Pro Rata*;

adequando-se, desta forma, à despesa
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de correção monetária dos depósitos em caderneta de pou
pança que também caiu.

que a relação RAP/SAF é mantidaVer i f i ca-se t odoem o

período ao nível de 52%

nível no
Ra-

mica.

5.3.4 - âQállSS.dQ.CCit£CÍQ_âlt&LQatl^Q.II

Com 22.12.88 o
critério alternativo não ficou devidamente esc larec ido.

de de detalhar a mecânica operacional do critério alter-
nat i vo.
Com a

apresentar tendência declinante. Esta

do pela

nat i vo.

Sua vantagem é que mantém o

inflação começou a

como Já afirmamos anteriormente.

a optarem pelo critério alter-

a edição da Circular BACEN n± 1.397 em

a reconhecer as receitas de correção monetária

critério evitando as oscilações que o Critério *Pro
ta’ causa em virtude dos descompassos na política econo-

competência (’pro rata"),

inicial de entrada

A Carta Circular n± 1.952, de 30.06.89, teve a finalida-

a implantação do Plano Verão em janeiro de 1989,

situação levou os Agentes Financeiros que haviam inicia-
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No Quadro 3, verificamos que a relação RAP/SAF estabili-

f inanas mesmas oscilações no resultado da instituição
za-se ao nível de 42,38X no 2± trim/89, não apresentando

ceira provocados pelo critério ’pro rata’ dia.
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I U Q y_iLE.c â i.

G_Q_fc!_I_R_I_B_U_I_Q_ã_Q â_Q â_J_U_S_I_E Q_Q S_E_H

â_I_R_â_y_é_S Q_â â_E_R_Q_E_R_l_â_G_3_Q Q_â_S

R_E_C_E_I_I_â_S Q_E G_Q_R_R_E_C_3_Q---- M_Q_H_E_I_á_R_I_ô

E J_U_R_Q_S Q_Q.S E_I_H_â_H_G_I_â_M_E_H_I_Q_S

H_ô_a_l_I_â_G_I_Q_H_â_l_S
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CONTRIBUIÇÃO AO AJUSTE DO 8FH ATRAVÉS DA APROPRIAÇÃO
DAS RECEITAS DE CORREÇÃO MONETÃRIA E JUROS DOS

EINâNCIâtíENIQS-HâaiIôCIQÈJâlS 

6.1 - QBJEIIUQS

ção da receita de correção monetária e para a apropriação
dos juros dos -Financiamentos habitacionais, que restabele-

o equilíbrio patrimonial dos Agentes F inance i ros doçam
SFH.

econômi ca.nefícios do SFH foi
CentralCom

esta gestão voltou-se para o campo gerencial.

importante nesta mudança tem a Associação BrasileiraPapel
das Entidades de Crédito Imobiliário de Poupança - ABECIP

as Associações Regionais, entre as quais destacamos ae
Associação das Empresas de Crédito Imobiliário Poupançae

Através de suas comis-de São Paulo ACRESP.Estadodo

o apoio do Ministério da Economia e do Banco
a grande mudança na gestão

Com a extinção do BNH no final de 1986, um dos maiores be-

Objetivamos, neste capítulo, propor critérios de apropria-
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soes regionai s fun
da Superintendência Técnica dac i onár i os própr i a ABECIP
incansavelmente, estudos e análises doselaboram, proble

mas do SFH.

Através destes estudos os Agentes Financeiros puderam de-
a situação alarmante doao Governo Federalmonstrar SFH,

subs í d i opr i nc i palment e,face, embut i do
Após estas análisesprest ações mensa i s. debates,nas e

Agentes Financeiros e Governo passaram a ter copo
tro o valor de realização dos financiamentos

fase de sensibilização dos mutuários,A 1i qu idarempara
antecipadamente seus saldos devedores, iniciou com descon-

médio de 25% sobre o saldo devedor (Resoluçãoto CMN n±
n ível1.221,de 24.11.86) e atingiu.

médio de 75% (Lei n± 8.004, de 14.03.90).

6.2 - yâLQR_QE_REâLIZâCãQ_3_CQBGEIIUâCãQ_E_EUNQâMEHIâCãQ_IEQRlCâ

Antes de tratarmos propriamente da avaliação do ativo, va-

^af^âme- 

tr i mestraij&J!

ao elevadíssimo

mos conceituar as características gerais de um ativo.

e comissões nacionais, com apoio dos

quatro anos depois, o
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"a característica fundamental é aPara lud íc ibus (1) , sua
de prestar serviços futuros à entidadecapac i dade que os

têm como propriedade, ou
tros ativos e fatores de produção, capazes de se transfor-

fluxos líquidos de entra—d i reta oumar ,
Todo ativo representa, mediata oudas de caixa. i med i at a-

i nd i retamente,d i retamente, futurauma promessaOU

caixa" (nosso grifo).

Destacamos nesta conceituação a capacidade do ativo em ge-
fluxo futuro de caixa, estamos tratandorar

neste trabalho de ativos monetários sob a forma de f inan-
clamentos habitacionais, cujo retorno é representado pelas
prestações mensais pagas pelos mutuários.

segundo ludícibus (i), 'no que se refere àA i nda avali a-
ção, a forma que conceitualmente mais se aproxima da natu
reza dos ativos seria a sua meusuracão a yalores atuais de

de caixa- Entretanto, esta metodologia.flUXQ deapesar
insere na questão

prát icaativo, apresenta alguma dificuldade de ordemdo
est á-no

g i o atual'.

(1) IUDiCIBUS, Sérgio de - ‘Teoria da Contabilidade*, São Paulo
1987 - Pág. 117 e 118Ed i tora Atlas,

individual ou conjuntamente com

seus méritos conceituais e das luzes que

uma vez que

indiretamente, em

para poder ser geralmente utilizada, na prática,
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"Quiroâ Goncsltos altecnativQs, de DoalQt ncaticabllidads,
devem set utilizados, embota o flu^o descontado nossa ser

na ncátioa em itens monetários’• (nossosutilizado gr i —
fos).

Os valores atuais de caixa ou valor presente mais s i mp1 es
critório de avaliaçãomente,

aproxima-se mais da natureza dos ativos. Trat ando-seque
itens monetários (financiamentos nãohab i tac i ona i s),de

restrição da praticabilidade umat emos t axaaa
apropriada de desconto é a própria taxa de Juros da opera-

fluxo de caixa é representado pela própria prestação
ção mensal paga pelo mutuário.

6.3 - IQEHIIEICâCãQ_QQ_ERQaLEMâ

cap ítulo item 4.4.1, Exemplo 1, desenvolvemosNo IV» o
(PI anode um contrato regido pelo PCM dedevedorsaldo

Verificamos que ao finalCorreção Monetár ia). do prazo
contratual não há resíduo algum, pois apli ca-se o s i st ema
de amortização pela Tabela Pr ice, sem nenhum subsídio nas
prestações mensais.

e o

vez que

mostra-se portanto, como um



197

Todavi a, con-
at étratos assi nados que ocorreu em

28.02.86 com o Plano Cruzado. i= -Fácil explicar
dos mutuários preferia optarma i or i ade pel o Plano de

Equivalência Salarial (PES), onde o reajuste da prest ação
não acompanha o reajustamento do saldo devedor, dando-1hes

oportunidade de pedir revisão do reajuste da prestaçãoa
não man i sfest arsempre se

quando resultasse em aumento de suas prestações.

ou
se j a, por

são os regidos pelo Planoembuti rem de
Equ i vaiênc ia Salar i al (PES) ,
m£nt.Q_daã_EEeâta£S£5_Q£t£LiDÍQada5-.Esla_L£aj.sla£ãQ_g_Q!it  cas
E£ÍtaS_2.QE_0E.Ç.ãQ_dQ_tí!JtuáLÍQ_d£EltEQ_dQS^BgDSfÍ£ÍQS_gug_lhg
f QI2aiD_CQIlC£didQã_E£là_UQÍãQ.

No Capítulo IV, item 4.4.2, Exemplo 2, simulamos o desen-
cond i ções.de um contrato nestasvolvi mento Ver i f i camos

ass i nado em 30.06.75f i nane i ament o no valor de
final do392.875,00, contratualCr$ (emao prazo

apresenta o significativo saldo30.06.90), devedòr de
CrS 2.328.705,68.

0 tipo de financiamento mais comum no SFH até 28.02.86,
A aqueles que tem direito a desconto, justamente

o ma i or subs í d i o,

a extinção da UPC
o PCM é uma raridade dentro do universo dos

que a gran-

que resultasse em benefício e

com alterações no

que o
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Esta situação que pudemos agora quantificar, ma i or
parte foi gerada pela instituição do Plano de Equivalênci a

(PES), pela Resolução do Conselho deSalar i al Adm i n i str a
ção n2 36/69 do Banco Nacional da Habitação, que estabele
ce :

Item 2.1 A responsabilidade pelo Saldo Devedor dos fi
nanciamentos contratados, nos termos do Decre-
t o-Le i n± 19, de 1966, e tal como definido na
Instrução BNH ns 5, de 1966, será assumida em

dos mutuários» pelo Fundo de Compensaçãonome
Variações Salariais, criado pelade Resolução

do Conselho do BNH nt 25/67, nas condições des
ta Resolução.

que a partir do mencionado diplomaUer i f i ca-se, ass i m, re-
gulamentar, os contratos de Financiamentos do Sistema Ha
bitacional passaram a ter uma dupla natureza, transforman-
do-os em verdadeiros atos mistos. De um lado são contratos

decorrentes da vontade das partes e,pr i vados de out r o,
importante dose de Direito Público, sujeitoscontratos com

à regulamentação governamental, pois a presença no Sistema
part e

da União .

Alguns normativos que demonstram esta intervenção governa-
foram listados no Capítulo IU, item 4.4.2. Os sub —mental,

na sua

do FCVS significa a assunção de parte do débito pur
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s í d i os (80% do salár i o m í n imo,g overnamentais 112% do
congelamento do plano cruzado,INPC, etc) reduziram de tal

forma as prestações dos contratos assinados até 28.02.86,
que estas representam,
cela de juros mensais (2), gerando continuamente amortiza
ções negativas que vão sendo agregadas ao saldo devedor.

Em face a esta situação. Financei
ros concluíram que aguardar passivamente do prazo

desses financiamentos apenas iriacontratual aumentar o
pat r i môn i o dasdéficit do FCUS e diminuir i nst i t u i coes.o

então a fase dos descontos pelo método de ten-In i c i ou-se
intervalos de 25% até atingir at ua i sem os

significando que o mutuárioem méd i a,75%, tornopaga em
de 25% (3) do saldo devedor pela liquidação antecipada no
cr i téri o FGTS ou
cruze i ros.

para estes financiamentos alt ament e subs i d i ados,Ass i m,
a ser concedidos grandes descontos, procurandopassaram

(2) Conforme estudo realizado na Associação das Empresas de Cré-
SãoImob i1i ár i o Poupança do Estado de Paulodito de

ACRESP.
1evant ament o reali zado pela(3) Percentual conformeobt i do

AI3ECIP .

o governo e os Agentes

"PxN", utilizando-se de cruzados novos,

aproximar-se do seu valor de realização,

em média apenas 35% da própria par-

o que nos leva a

tat i va e erro,

o final
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"Valoresque BQdfiiD e dsysiD ser avaliados poraf i rmar de

Saída’ (valores descontados das entradas de ca i xa futu-
0 resultado deste -Fluxo, descontado pela taxa de juras).

em méd i a,i nd i ca, as prestações futuros contratual, que>

hab i t ac i ona isf inane i amentosdos at éass i nadosr as
atinge 15% do saldo devedor atualizado (4),28.02.86, ge

rando, ma ior, port ant o,um
"PxN"resíduo gerado pelo (em torno de 75%),que o com a

vantagem de que a entrada de caixa deste é antecipada.

Contudo, enorme saldo res i -
dual ,

item 4.6 do Capítu
lo IU), no tocante ao reçonhêcImêQtQ íiàS C£G.eitââ» fi-QS

Qaac..LameQtQs hal2ÍtaG..lQiiaiâ > £Qm_£QbÊCtur.a_dQ_ECys» devem-
assim como sãoum tratamento diferenciado,.receber est es

Não cr itér iocr éd i t os. podemos, simplesmente. adotar o
^-7 pro rata’ cr itér io * alt ernat i vo’. e neces-

levar em consideração as condições especiais destessár i o,

financiamentos quanto ao seu saldo residual. Também deve-
éconsiderar o momento em que o FCVS reconhecer quemos

devedor destes saldos além da necessidade de apropr iarmos

(4) conforme estudos analizados pela ABECIP e ACRESP.

essa receita à medida em que ocorra esse ressarcimento.

levando-se em consideração o
a carên

cia total de recursos (Já analisado no

ou até mesmo o

a mudança na forma de habilitação ao FCVS e

saldo residual de 85% em média,
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6.4 - yâLQR_QE_REâLIZâCãQ_DE_Utí_EINâNClâtíENIQ_HâaiIâClQNâL

No decorrer deste trabalho, temos nos referido aos f i nan-
habitacionais até 28.02.86,c i ament os como sendo os pro-

E quanto aos financiamentos após esta datab1emát i cos. ?
Nenhum problema ?

também os financiamentos mais recentesNa verdade, podem
classificados como problemáticos.ser

mas existem.te:

também ressaltar que neste trabalho sóDevemos tratamos
dos financiamentos habitacionais contratados nas condições
do SFH (valor máximo de financiamento de 5000 URF, taxa de

máx ima de 10,5%). Os financiamentos hab i tac i ona i sjuros
imóveis de alto padrão. condi çoes,fora destas quepara

constituem a chamada Carteira Hipotecária, fogem do nosso
objetivo, pois são contratos regidos pelo Plano de Corre-
ção Monetária (PCM) que não admite saldo residual.

mas com uma atenuan—
os problemas são menores,
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6.4.1 - íleos_ de_EÍQaQciamentQ3_tíatiltatÍ2Qala_Qa5_CQQ£ll£2«5_ d§
SEU

Destacamos duas fases:

a) EÍQaD.£LÍameQtQã-tíaliitacLÍQQaiã-aãsÍQaílQâ-at£_2axô2A.aá

Características mais comuns.

UPCIndexador do Saldo Devedor
: Tr imestralmenteReajuste Saldo Devedor

Reajuste da Prestação men
sal pelo PES

*. Coberto pelo FCVSRes íduo
: SimCES

Revisão das Prestações : Sempre, a pedido do mu
tuário.

Sistema de Amortização : Tabela Price(TP), Sistema
de Amortização Constante
(SAC) e Sistema Misto de
Amortização (SAN) (trata-

h íbr idose de um sistema
derivado do TP e SAC.

: Anual, semestral ou
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b) EiQan£ÍaD)SDtQâ-.balaita£ÍQDaiâ_aâ5ÍoadQS_a£!Íâ_28Jl22JL8á

0 Plano Cruzado foi com ele.
extinção da UPC, sendo vedada a contratação de
financiamentos com reajuste trimestral do saldonovos

A partir daí só financiamentos mensais.devedor.

ainda não estavam resolvidos todosContudo, os pro-
dentro da imposição do Plano0 BNH, Cruzadob1emas.

emitiu Circular definindo que os financiamentos fos-
indexador do saldo devedorsem mensais, mas, o esco-

Obrigação do Tesouro Nacional (OTN). Con-Ihido foi a
UPC tinha validade por trêsc1usão: OTN,mesesa

mês. Se antes era perm i t idoma i s
três de receita ant ec i padament e,reconhecer meses

permissão passou para um mês.agora a

Precisou o Banco Central, em 24.11.86, em i t i r a Reso
lução CMN n± 1.221 para que os contratos passassem a

se um contrato édata_a_ílata> 0,1 seja, ass i nadoser

dia 10 do mês XI.

Ainda temos outro fator que merece destaque. Trata-se

da cobertura do FCVS que passou a ser reduzida paula-
t i namente.

e a

no dia 10 do mês X0, a próxima correção será

implantado em 28.02.86 e

no mesmo

veio a

modesta, só por um
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A primeira alteração ocorreu em 30.07.87, através da
CVM n± 1.361. A responsabilidade 'do FCVSResolução

fi
nanciado até 5.000 VRF 's (5), foi reduzida pela meta-

para 2.500 VRF s.ou seja,de,

alteração, drást ica,ma i sA segunda ocorreu em
13.07.89 através da Circular BACEN nt 1.511. Foi uma

conceituai,mudança valor
do financiamento e sim ao valor do imóvel obtido por

Para atender somente asf i nane i ament o. camadas so-
o FCVS passou a dar cobertu-ciais mais necessitadas,

imóveis de valor de aquisição ou avaliação.ra para o
até 2.500 VRF's. A finalidade foimaior destes, evi —

financiamentos de imóveis cons i deradost ar deque
"luxo", tenham cobertura do fundo. A preços de hoje,

equivale a aproximadamente CrSeste valor 6,3 m i -
lhoes. ki tchenette por
este preço.

Os financiamentos acima dos limites anteriormente de
talhados são considerados CQÈlgt.tur.a ÚQ ECUSa Se

Valor de Referência de Financiamentos,(5) VRF moeda para de
terminação de limites dos financiamentos com reajuste mensal

índice de atua
lização das cadernetas de poupança.

que até então se estendia aos contratos de valor

não se limitou aopor que

Em São Paulo, compra-se uma

do saldo devedor, com indexação idêntica ao
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saldo residual, é de responsabilidade do pró-ocorrer
que o prazo do financiamen

to seja elastecido em até a metade do prazo original,
quitação do eventual resíduo.par a

a i nda,Resta,
evitar a ocorrência de saldos residuais para os con

fiem CQhettUQa ÚQ ECVS> a maioria dos Agentestratos
passaram a oferecer aos pretendentesFinanceiros de

financiamentos, ElaHQfi_alLeCQatÍ!£Qfi, diferentesnovos
do EES- Estes planos aproximam-se do ECtí (reajuste do
saldo devedor e da prestação

qual-com
resíduo no final do prazo contratual. Denom i na-quer

é domos

próprio mutuário.

6.4.2 - Gliialfl»&ÍQ-dQi_Eliiin£ÍaiDSQtQ>_Halil&a£lQQ2is_âuaQtQ__à

Cati£Ctucâ_íiQ_EGyS

Relativamente à cobertura do FCVS podemos classificar os
financiamentos habitacionais no âmbito do SFH em:

na mesma periodicidade e

o aspecto do falso subsídio. Procurando

prio mutuário. Permite-se

falso subsídio, porque a responsabilidade

mesmo indexador) na tentativa de eliminar
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a) CQm_CQhect!JLa-dQ_EGys

t odos
contratos com cobertura do FCVS, inclusive apósos

28.02.86, Est ao
neste grupo:

financiamentos trimestraisa.i) Todos ass inadosos
até 28.02.86 no Plano PES, que são os ma is sub-
s i d i ados, por

a.2) Financiamentos mensais assinados após 28.02.86,
dentro dos limites que apresentamos no item an-

embutem subsídios menores em funçãot er i or, do
reajuste do saldo devedor ser mensal e de terem
sido assinados,

b) S£m_CQbet2tiiLa_dQ_ECys

Classificam-se neste grupo somente os f i nane i ament os
habitacionais assinados após 28.02.86, acima dos 1 i-

i móve i s financiados com valor superiorde 2.500a
VRF's após 13.07.89.

no máximo, a c i nco anos.

uma classificação ma i s ampla porque abrange

mites de 2.500 VRF's de financiamento até 30.07.87 ou

isso há o incentivo de desconto na

sem dúvida aqueles mais subsidiados.

sua liquidação antecipada.
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Na quantificação do valor de realização dos financia
mentos habitacionais nas condiçoes do SFH somente nos
interessam aqueles com cobertura do FCVS. Para os fi
nanciamentos sem cobertura do FCVS,
ponsável pelo saldo devedor dentro do prazo contra
tual , no prazo adicional, se houver (met ade doou

original). Caso o mutuário deixe de honrarprazo o
saldo resI dual, o Agente Financeiroeventual t em a

i móvelfaculdade
objeto do financiamento.

6.5- UâLOR—QE„REâLIZâG8Q__QEJJtí__EINâNCIâtíENIQ__âSSINâQQ__âIé

28x02x86

financiamento habitacional assinado até 28.02.86Um pode

Liquidação por Extinção do Prazo contratual;a)

Liquidação Antecipada com Desconto de 50% do Saldo De-b )
vedor; e

L i qu i dação Antecipada pelo Ualor Presente das Presta-c)
çoes Futuras (PxN).

o mutuário é res—

de executar sua dívida e retomar o

ser liquidado, atualmente, de três formas diferentes:
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Conforme verificamos no Capítulo IV, item 4.6, o FCVS con-
a longo prazo de-

de maciça dotação orçamentaria da União. Porpende este
vamos analisar o ValQC RsalizatãQ, 1evandomoti vo, em

consideração somente a parcela de responsabilidade do mu-
t uár i o.

6.5.1 - yalQC_d£_R£alizaçãQ_CQm_LiSLiidaçãQ_&QC_E^tÍQtãQ_dQ_E.cazQ
Contratual

Nest a per-

ficará distribuída da seguinte forma:centuais médios,

15%Mutuar i o
20%Agente Financeiro =
65%FCVS

A participação do mutuário (15%) é pr e-
pág i naprestações futuras (fonte citadadassente na

200) .

A participação do Agente Financeiro, conforme verificado
Capítulo IV, é representada pelo cálculo segundo ono

“pro rata’ t r i mes-Decreto n± 97.222, no
encerrament o doass inaturat re de

cont rat o.

situação, as responsabilidades em termos de

onde é feito o

ta com poucos recursos no curto prazo e

o próprio valor

e no trimestre de
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Legislação atual não faculta que o AgenteA F i nance iro
FCVS,dotambém a parcela de responsabi1idadeassuma

quando ocorrer extinção de prazo contratual.

yôLQR_QE-REâLIZâG8Q-.QE«RESEQNSâBILIQÔQE_DQ_BUIUáRIQ:

15% do saldo devedor.

6.5.2 - yalQL_ de_Realiza£àQ-CQm_LÍ3!iiílaçãQ_âQt£ÇÍ2aííà_EQt2__Qm-

QQQtQ_de_52X_ílQ_SalílQ_Qe^€íiQC

Este tipo de desconto teve reduzida aceitação por parte
dos mutuários atingindo cerca de 10% do total das liqui-
daçoes ant ec i padas.

mutuário fica responsável por 50% do saldo0 devedor.
Para os restantes 50% temos duas situações:

a) CQDi^tlatilLiLatãQ_aQ-ECyS

= 20%Agente Financeiro
= 30%FCVS
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b > Sem_UaliilitafiãQ-.ílQ-.ECyS

Fi-

assuma integralmente o descontonanceíro concedi do.

instituição financeira arcará total men
te com 50% do Saldo Devedor.

50%Agente Financeiro

UâLQR_QE_REâLIZâCãQ_QE_RESRQNSâaiLIDâQE_QQ_tíUIUáRIQ

50% do saldo devedor.

yâLQR_DE_REâLIZâG8Q_SEH_HâaiLIIâGãQ_âQ_ECyS

6.5.3 - yalQc_ de_Realiza&àQ_2QC_LiSLiiílâ£ãQ_aQt.gQÍ2adà_GQ[B_ Qea-
cQntQ.BelQ.NÚDfiCQ.d&.Ecfista&Qsa.yiQ&gQdas.ílE^íill

Eácrojila-ds-GálculQ-dQ-ÍEaÈC

n/m

13» onde *.UL « (PxN) X C(i + Ip)

0 Artigo 72 da Lei n± 8.004 permite que o Agente

50% do saldo devedor, em definitivo.

Neste caso, a
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ML = valor para liquidação

ant e-= prestação atualizada até o mês da liquidaçãoP
ci pada

= número de prestações vincendasN
indexador aplicado para corrigir o saldo das cader-Ip =
netas de poupança

contrato será liquidado.« dia do mês em que on
= número de dias do mês em que o contrato será liqui-m

dado

Trata-se de opção bastante atrativa para o mutuário que
média liquida o seu contrato por 25% do valor do Salem

do devedor atualizado (percentual médio informado pelos
Agentes Financeiros à A0ECIP).

Desta forma as responsabilidades quanto ao saldo devedor
levando-se em consideraçãoficam assim divididas, a par

ticipação média do mutuário de 25%.

a) CQm.tíaliilitafiãQ-aQ-ECyS

Mutuár i o = 25%
Agente Financeiro = 20%

= 55%FCVS
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b) S£D_tJabilita&ãQ._àQ-ECyS

Mutuario = 252

Agente Financeiro = 75%

ao
‘PxN’ ?cr itér io

Os estudos efetivados,
indicam que o valor presente das prestações futuras (UP)

do saldo devedor.torno de 152 Dest a forma,g ira em
qualquer valor acima deste percentual Já é vantajoso.

Utilizando-se o ferramental disponível de métodos quan-
F inancei-

ros de diferentes perfis de financiamentos habitacionais
(Bancos Múltiplos Privados, Bancos Múltiplos Estadua is.

Créd i t oEconómicas e Sociedades de Imob i1i ár i oCa i xas
Independentes), após vários cálculos, simulações aná-e
lises chegou-se ao critério ‘PxN’.

Numa comparação entre o "PxN" ‘VP* temos a destacar:

responsa-
pontob ili dade no

entre o Critério de Desconto com 502 doméd i o saldo
devedor e o próprio ’UP’i

e o

titativos e os dados fornecidos pelos Agentes

como Já comentamos anteriormente ,

A questão que se coloca é a seguinte: Como se chegou

a) 0 ‘PxN’ eleva de 152 para 252, em média, a
do mutuário. Na verdade, situa-se
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"PxN" tem a seu favor a praticidade de cálculob) 0 e
entendimento do mutuário quanto ao valor a

"PxN" é um produto. é um fluxo desci 0
contado»

"P" (prestação) é o valor integral do"PxN’,d) No o en-
composto por amortização juros +cargo mensal, en-

taxas e contribuição ao FCVS),(seguros,cargos en
quanto no "VP" é composto por amortização + Juros.

"PxN",e) No

número e prestações vincendas (N) é obtido para o dia
12 do mês da liquidação. Uma liquidação, por exemplo,

índice de atualização das
cadernetas de poupança.

¥âLQR-.QE_REâLIZâG3Q_DE_RESEQHSâRILIQâQE_QQ_tíUIUáRIQ

25% do saldo devedor

yâLQR_QE_REâL.IZâGãQ_SEtí_tlâaiLIIâGãQ_âQ_EGVS

ser pago»

ção *pro rata* com base no

o produto prestações atualizadas (P) versus

enquanto o "VP"

25% do saldo devedor, em definitivo.

no dia 10, terá, adicionalmente 10 dias de altualiza-
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6.5.4 - CQQ£lnãàQ_Q!iaQtQ_aQ_yalQc_íle_Rgaliza£âQ

valor relevante para reconhecimento imediato das0 re
ceitas de correção monetária de um financiamento habita-

com cobertura do FCVS, é a
parcela de responsabilidade do mutuário.

ten-a
atual é de manutenção dos subsídiosdênc ia governamen-

A probabilidade que a Lei ns 8.177,tais. de 01.03.91
inconstitucional é muito grande,cons i deradasej a man-

0 fatores que a

liquidarem antecipadamente seus saldos devedores no pe

ríodo de set/90 a abr/9i (em alguns Agentes F i nance i r os

sinados até 28.02.86) foram:

ns 8.177 de 01.03.91,a) Os efeitos da Lei eli m i na-com

ele

vação da prestação; e

tentativa do governo de criar mais uma fonte’deb ) r e-a
294cursos para

que estabeleceu'.de 31.01.91

induziram o grande número de mutuários

o FCVS conforme Medida Provisória ns

Considerando-se os financiamentos hoje em vigor.

tendo-se assim a situação atual.

cional nas condições do SFH,

a liquidação atingiu cerca de 40% dos financiamentos as-

ção parcial dos subsídios concedidos resulta em
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âttÍ9Q_22
partir do exercício de 1991 Impost oincidirá dea

Renda 1i AU i da
ção, pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais

de saldo devedor de contratos de finaneiamen-(FCVS),
instituição do Sistema Financeiroto firmado com da

Hab i t aç ão (SFH).

Sis 0 fato gerador do imposto de que trata este art i-
liquidação de saldo devedor de contrato de

no âmbito do SFH,f inane i ament o do
FCUS.

S2± A alíquota do imposto de que trata este artigo c
de trinta e cinco por cento.

S3± A base de cálculo do imposto é o valor 1i qu i dado

S4s 0 imposto será pago parceladamente até 60em me-
remune-

racão das cadernetas de poupança.

excluidos do disposto neste artigo os£5s Ficam mu

tuários cujo contrato de financiamento tenha tido

inferior a 1.000 UPC .inicialvalor
Ministro da Economia, Fazenda eSós 0 P1anej amento,

regulamentará o disposto
nest e art i go.

com recursos do FCVS.

go é a
com recursos

no prazo de trinta dias,

ses sujeito à atualização pelo índice de

sobre o ganho de capital auferido na
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Na votação desta Medida Provisória pelo Congresso Na-
este artigo -Foi eliminado, não integrandoc i onal a

Lei 8.177.

Desta -Forma, prev i s—
tos i mposto depara
renda da sobre a utilização do FCVS, tendem a cont i-

levando, ass i m,
do prazo

contratual.

Dentro desta perspectiva e adotando-se a salutar dose
de conservadorismo, entendemos seja perfeitamente ló
gico considerarmos somente a parcela de responsabi1i-

do mutuário, como VALOR DE REALIZAÇÃO,dade que em
médios, tem at ing ido 15Z do saldotermos devedor

atualizado.

6.6- SIIUâG8Q„âIUâL_QQ_RECQNHEGItíENIQ_Qâ_REGEXIâ__QE„GQRREG3Q
MQNEIáRIâ_DQS_EINâNCIâtíENIQS_HâBIIâGIQNâIS

Atualmente o reconhecimento da Receita de Correção Monetá

ria dos financiamentos habitacionais nas condições do SFH
tem se comportado da forma a seguir:

os mutuários,
as prestações e a cobrança de

sem os acréscimos

seus contratos para liquidação por decurso
nuar pagando suas prestações mensais.
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6.6.1 - EÍQaQ£Í3ffi£QtQãJdaliíta£ÍQQaíâ_ôssÍQadQ2_até._28.aâ2.a.ãá

São -Financiamentos com reajuste trimestral do saldo de
vedor .

Circular BACEN n± 1.397 de dez/88, com dois estágios di~
dependendo da capacidade do Agenteferentes, Financeiro

mantê-e

reção Monetária".

a) Eãtáa.LQ_l

São os Agentes Financeiros que ainda não atingiram o
do cr i tér i on í vel trabalhando
da faixa que lhes faculta a c i t adadentro C i rcular

Já atingiram o nível de realização< item 1-a.VI). do
no prazo

que este universo compre
ende a minoria dos Agentes Financeiros.

= 80%Rece i ta Efet iva
Rendas a Apropriar = 20%

em reduzir suas receitas de correção monetária

FCVS ou estão caminhando para este objetivo

“pro rata’ dia. Estão

A apropriação da correção monetária efetivada conforme a

las provisoriamente na conta "Rendas a Apropriar de Cor-

de 10 anos. Podemos afirmar
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b) EstágÍQ-2

São Agentes Financeiros que originalmenteos en qua-
*pro rata" d i a ( item l.a.U) da

Circular BACEN ns 1-397 e pósteriormente adotaram o
critério alternativo (item l.a.UI) da Circular BACEN

1.397 e Carta-Circular BACEN n± 1.952.ns

No Capítulo V, item 5.3.2, Cr i t ér i o
"Pro Rata’ Dia, observamos que grande
i nstab i1 idade Apr o-
pr i ar ’ e o Saldo Devedor Atualizado do Financiamento, em

provo
cadas por sucessivos planos económicos, gerando a adoção
do Critério Alternativo. Para demonstrar esta instabili
dade do nível de inflação e consequentemente dos índices
mensais de atualização monetária (idênticos àqueles uti-

indexadores das cadernetas1 i zados de poupança) ,como
e tr i mestra i slistamos a seguir no

período que começou a vigorar a Circular BACEN ns 1.397
(dez/88) até 30.06.91.

as variações mensais

razão de grandes oscilações no nível de inflação.

quando analisamos o

draram-se no critério

o mesmo provocava
na relação entre a conta "Rendas a
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DATA

108,00

73,50

52,28

126,40

198,84

397,16

15,50

38,25

58,34

39,55

29,87

6.6.2 - EiQaQClaBKQtQS.HaàltaclQQBia.â>&iQadQ2-.â&á&.2ãAd2A86

Os contratos assinados após 28.02.86 têm reajuste mensal
do saldo devedor.

0 reconhecimento da receita de correção monetária é efe
tivada de acordo com o COSIF 1.1.10.4, considerando-se o

com base no venc i ment o mensalcálculo
das parcelas.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

10/88 11/88 12/88 01/89 02/89 03/89 04/89 05/89 06/89 07/89 08/89 09/89 10/89 11/89 12/89 01/90 02/90 03/90 04/90 05/90 06/90 07/90 08/90 09/90 10/90 11/90 12/90 01/91 02/91 03/91 04/91 05/91 06/91

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

27,25 
26,92 
28,79 
22,36 
18,35 
19,81 
10,96
9,94 

24,83 
28,76 
29,34 
35,95 
37,62 
41,42 
53,55 
56,11 
72,78 
84,32
0,00 
5,38 
9,61 

10,79 
10,58 
12,85 
13,71 
16,64 
19,39 
20,217,00 8,50 8,93 8,99 9,39

MENSAL (X) ITRIMESTRAL (X)l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

‘pro rata' dia,
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6.7 — tíQQELQ_ERQRQSIQ_EâRâ_REGQNHEGltíEÈiIQ_Qâ_REGEIIâ_QE_GQRREGãQ
CIQÈiEIáRIâ„QQS-EIMâNGIâtíENIQS-UâaiIâGIQNâlS-GQÈl„GQaERIURâ

QQ-EGVS

Verificamos que os Agentes Financeiros que procuraram eli
minar os desequilíbrios patrimoniais gerados pelo reconhe-

f i nane i amen-
tos habitacionais assinados até 28.02.86 e tiveram cond i —
çoes men-

em seus balancetes, hoje estão apropriando estasa i s re
ceita conforme o Critério Alternativo II. Conforme estudos

Apropr iar/Saldoefet ivamos,que
Devedor Atualizado é mantida em torno de 65X, ut i1i zando-

6.7.1 - tíQdela_£cQBQstQ

Circular BACEN ns 1.397, comtempla o ajust eA somente
financiamentos habitacionais trimestrais ass i nadosdos

até 28.02.86.

modelo inclui, também, os financiamentosNosso hab i t a-

cimento da receita de correção monetária dos

a relação entre Rendas a

se como base a correção monetária do trimestre corrente.

cionais mensais assinados após 28.02.86 com cobertura do

para fazê-lo sem apresentar crónicos prejuízos

FCVS, cujo saldo residual Já é significativo.
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convenção doNo
responsab i-conservadorismo,,

saldo
devedor atualizado.

do

mensalmente através do cálculo do valor presentet i do
das prestações futuras de cada um dos financiamentos que
compõem do

denom i ná-loFCUS.
cr itér io

6.7.2 - QstàlhamfiQtQ-dQ-tíQdelQ-ECQ&QStQ

As etapas para o Critério ’UP‘ são ■

6.7.2.1 - Càl£!llQ_da_CQCC££ãQ-tíQQgtát211_a_lQtQt:EQClC_íGMll

Obtida pelo produto do saldo devedor contábil pelo ín

dice de atualização monetária.

a carteira dos Financiamentos com Cobertura

nhecimento da receita de correção monetária ao nível

leva ao reco-

Valor Presente ou simplesmente Critério "VPe.

1 idade do mutuário, em termos médios, é de 15% do

Para facilitar a identificação vamos

0 modelo proposto, dentro desta realidade,

item 6.5.4 verificamos que, dentro da
o valor de realização, de

valor de realização de responsabilidade do mutuário, ob-
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6.7.2.2 - R££QQhe£ÍID£QtQ-d£-R£££Íta..Ef£tÍ¥a

correspondente ao valor presente dasParcela prest a-
méd i a at uaiçoes -Futuras pela est u-

corresponde a 15% da CHI.dos,

6.7.2.3 - Inai2fil39_£!])_RSQ<laS_â_ÔB!lQet.iat

E reco

nhecida como receita efetiva.

6.7.2.4 - CQQtaliiliza£ãQ_Qa_LÍ5uiíia£ãQ_dQ_CQQtt.atQ

Temos duas situações possíveis:

a) S£iB_tíaliilita£ã.Q-aQ_ECyS

Este caso só ocorre com contratos liquidados ante-

a diferença entre o total de CHI

obt ida em nossos

cipadamente com desconto.

e a parcela
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A parcela que está contabilizada em Rendas Apr o-a
responsab i1i dadecorresponde ao desconto depr i ar

agente e também o desconto de responsab i1i dadedo
do FCVS.

0 lançamento contábil é:

D- Rendas a Apropriar de Correção Monetária
C- Financiamentos Habitacionais

b) CQm_tJabilitacão_aQ_ECyS

s i tnação, reg i stradaNesta na
conta Rendas a Apropriar é assim composta:

b. i) Eaccela_ d£_R£5ELQQsabil.i.dads_dQ_ôq£Dt£_ Einan-
ceies

No em
1i qu i dação20%

por
torno de 20% do saldo devedor, apurado segundo

b.2) Eat££la_d£_B£52QQâahilidad£_dQ_EGyS_

Esta parcela varia conforme a tipo de liquida
ção, como Já vimos anteriormente.

caso de liquidação antecipada é fixada

a parcela que está

o Decreto 97.222.

decurso de prazo contratual também está em
do saldo devedor, enquanto na
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b .3) Eaccela_ de-B£SEQDsabilidaíis_dQ.Ô2ente_ Eloao-
çgjXQ

O lançamento contábil é o seguinte:

D- Rendas a Apropriar
C- Financiamentos Habitacionais

b.4) Eai2££la_íie_BesBQQ5abilj.dade_dQ_ECyS

0 saldo residual de responsabilidade do FCVS,
ato da liquidação do contrato, é transferi-no

do da conta "Financiamentos Habitacionais" pa-
"Financiamentos Habitacionaisa conta Su-ra

Jeitos a Cobertura do FCVS" (6).

b.5) ReQdaâ_a_ÓBCQRclar.

Após a baixa da parcela de responsabilidade do
Agente Financeiro, restará nesta conta o saldo
residual de responsabilidade do FCVS.

Em nosso modelo segerimos que este saldo resi-
1ançament odual

contáb i1 a segu i r:

(6) Nossa sujestão, conta inexistente no COSIF.

seja transferido, conforme o
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Apropr iar de F inane.D- Rendas Imob.a
Habitacionais (sub-títalo).F i nane.

C- Rendas a Apropriar de Finane. Imob .

6.7.2.5 - CQQtàbiliza£ãQ_s£_Q_ECyS_Èi£aac_CQti£títLLca_ílQ_SaldQ_ Qfi-

*£dQC_R£âiílUal

Esta situação pode ocorrer observãn-
das normas do SFH e do FCVS. Podemos citarc i a como

exemplo, os duplos financiamentos concedidos s i muita-
mutuário, na mesma localidade,neamente mesmo porao

dois Agentes Financeiros diferentes.

Neste caso o lançamento contábil é o seguinte:

D- Rendas a Apropriar de Financiamentos Imobiliários -
Habitacionais Sujeitos a CoberturaF inane i amentos

do FCVS.
Habitacionais Sujeitos a coberturaC- Financiamentos

do FCVS.

(7) Nossa sugestão, subtítulo inexistente no COSIF.

ra do FCVS (sub -t ítulo) (7) .

em função da não

Financ. Habitacionais sujeitos a coberta-
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ó. 7.2.6 - CQDtatiiliza£ãQ_S£_Q_ECys_RecQQtigQec_a_R£5EQQ5atiiliílade
dQ_SaldQ_Q£¥£dQL._R£sidual

0 simples reconhecimento da responsabilidade não alte-
cont ab i1 i zação.

sadas_d£_ã!4a_R£ã&QQãat2Ílidadg

Neste caso temos as seguintes contabilizações:

a) QuaiitQ„aQ_SàldQ_R.£ãiílual

saldo residual devidamente diminuído da0 parcela
peloamort i zada segu i nt e tratamento

cont áb i1:

- Fundo de Compensações de VariaçõesD- SFH Sala
riais.

C- Financiamentos Habitacionais Sujeitos aCober-
tura do FCVS.

6.7.2.7 - CQQtabilizatãQ_s£_Q_ECyS_Eaaac_lQdaã_a5_Eacc£las_ât.ca-

r a a

FCVS terá o
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b) âuaDtQ_a_i2aisG£la_d£_Bend^._a_ôi2!£Q!2t.iat2

reconhecida atravésDeve rece i ta docomser
seguinte lançamento:

D- Rendas a Apropriar de Financ. Imob .
F inane. Habitacionais Sujeitos a Cobertura do
FCVS

C- Receita F i nane i ament osde Hab i tac i ona i s
Correção Monetár ia.

6.7.3 - ÔRLLtiafiLãQ_dQ_yalQt:_ErieseQt£_daa_BrestatQeâ_Eut'Jiraã_íyEl

A fórmula para obtenção do ’VP* é a seguinte:

PMT x IA
VP = C

C(i/1200) x (1 +

1 3

onde,
PMT = prestações mensais

índice de atualizaçãoIA :s

= ns de prestações a pagarn
« taxa de Juros contratual

i71200

t(l + i/1200>r'
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a> Qbs£rya£ãQ_QuaQtQ._aQ_Siât£D)a_íi2_ôn)Qtfciza£ãQ

fórmulaDevemos observar apresentada estaque a
voltada para os contratos com sistema de amort i zação

s i stema
de Amortização Constante (SAC) hoje são minoria.uma

razão de decréscimo, com todosPor os
não chega a causar distorção material.subs í d i os,

contratos com Sistema de Amortização MistaOs (SAM)
de um híbrido da Tabela Price e doresultam S i st ema

de Amortizações Constantes (SAC). ma i or
razão, não causam distorção material quando utilizada

valor
fórmula presupoeest a prestaçõespresent e, que

constantes.

o tipo de reajustamento das prestações.

Para o cálculo do Maior Presente devemos atentar para

a fórmula do fluxo do desconto para calcular o

Também, com

pela Tabela Price. Contudo, os contratos com

outro lado, a
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b-1) ErgstacSeâ-BsajListaílaâ-EelQ^ElaQQ-de_ eauiyaleD-

GÍa_SalaLÍal_EQt2_CateaQcia_ELQfis2ÍQQal_z_ Èlano
ÍEESZCEZELENQ2

prest ação
mensalmente. Por esseé atuali zada mot ivo, a

prestação cálculout i1 i zada parapropr ia do
“VP" é

b-2) Eceatatão-RÊaiuatada-Earxialmeate

não ocorremreajustes per i od i c i dadeEstes na

neste tipo de reajustamentoEnquadram-se os
seguintes planos:

Pare ialPES/CP
PES/UPC

- PES/Salário Mínimo (PES/SM)>

Nestes casos,
ín-deve ser atualizada, peloslo do valor presente,

utilizados para atualização das cadernetas ded i ces
poupança, desde a data do último reajustamento ver i -

do o cálculo.

a do próprio mês.

ficado e até o primeiro dia do mês em que for efetua-

a prestação a ser utilizada para cálcu-

mensal. Podem ser semestral ou anual.

Tratando-se de reajustamento pleno, a
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QgmQDstcatãQ-CQDtábll-dQ-GcitétÍQ-iyEl6.7.4

FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS
(+> CQRBE£âQ_tíQNEIáRlâ_â_INGQREQBâR

SALDO ATUALIZADO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS

( -) BENDÔS-ô_ÔERQEBIÔB_DE-EINÔNGIÔÈlENIQS-tlôBIIÔGIQNÔIS

VALOR PRESENTE DOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAISS

GqqlIumq6.7.5

Critério Alternativo IINa observamos
uma o
Critério "VP", acarreta um acréscimo "Rendas a Aproem

compat ível com85%,
consideração somente as parcelas de responsabilidadeem

liquidação por decurso de prazo contra
tual.

o valor de realização,

do mutuário, na

priar’ de 20% do saldo devedor, para atingir o nível de 
t oiqkndo-se

relação média de RAP/SAF de 65%, a mudança para
prát i ca, se no
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6.8- tíQQELQ„RRQEQSIQ_EâRâ_REGQHtíEGItíElHQ_Qâ_REGEIIâ„QE„JURQS
QQS-EIUâUGIâtíENIQS-HâBlIâGIQHâlS

6.8.1 - GQQSidecat2efidicelimiQat.es

Como já comentamos durante este trabalho, em função dos
subsídios concedidos aos mutuários do SFH,d iversos em

dos elevados índices i n flac i onár i oscontrapart ida que
atualizam o saldo devedor, dos

hab i tac i ona i s ficaramf inane i amentos substanc ialmente
sub-avali adas Já
tivemos ocasião de expor.

Este fator gera mais um desequilíbrio económico e finan-
Já

em média,retorno vem representando,tal 35% daque,
parcela correspondente aos juros devidos (conforme estu—

já c i tados),dos de reem-
prést imo saldos dos
mutuár i os.

ceiro aos Agentes Financeiros integrantes do Sistema,

as prestações de retorno

o que ocasiona uma situação
compulsório dos 65% dos juros nos

e tendem a manter-se nesse nível como
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6-8.2 - ReâQlutãQ-Ctíy-nl-l^ZSZx-íle^S^lâ^Sâ

Prob 1 ema Já
foi objeto de reconhecimento pelo governo.

normativo em referência, estabelece critérios0 para a
escrituração de encargos dos títulos e valores mob i1i á-
rios da empresa sob controle da união, conforme pode ser
observado em seu artigo 2± a seguir transcrito:

instituições financeiras, detentoras"Adm i t ir deque as

títulos e valores mobiliários referidos no artigo ant e-

31.12.90,r i or , nas

condiçoes especificadas no £ 12 desde artigo, poderão:
1i qu i daçãoI Est ornar, ou

para as contas de origem,outra cont a, vai oresos
aos títulos e valores mob i1i ár i os ant e—relat i vos

riormente transferidos.
em contas de rendas aII- Contab i1i zar, apropr i ar, os

decorridos no semestre da repactuação,encargos os
somente serão reconhecidos como receita efe-qua i s

tiva quando do seu recebimento;

decorrer,111-Reg i strar em
contas de rendas a apropriar, observada a periodici
dade mensal,os quais somente serão reconhecidos como
receita efetiva quando do seu recebimento".

os respectivos encargos a

que venham a ser repactuados, até

das contas de créditos em

semelhante ao que expusemos anteriormente,
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6.8.3 - tíQd£lQ_£CQ2QStQ

semelhança do tratamento dado pela ResoluçãoA CNN n±
sugestão é que os Agentesí.757, F í nance iro donossa

tenham a opção de apropriar mensalmenteSFH, apenas a
parcela efetivamente paga de juros. mantendo-se na conta

"Rendas a Apropriar de Financiamentos Imobiliários - Ju-

Rendas
ocorre quando do pagamentoApropr i ar, efet ivoa por

parte do mutuário ou do Fundo de Compensação de Uariação
FCVS.Salar i a i s

No Quadro na 4, apresentamos o modelo proposto.

(8) Nossa sugestão, conta inexistente no COSIF.

ros* (8) a parcela não paga pelo mutuário.

A apropriação como receita da parcela mantida em



234

fiUÔDRQ_4

HQQÊLQ_ERKOSI(LRâRâ_IECQNtíECIHElíIQ-QÔ_RECEIIÔ_QE_JVIQS_DQS-EINÔHCIÔtíElfflfi_BâaiIôCIMiÉlS

JUROS

314.368,21337.448,86

314.368,24374.749,75

314.368,24447.784,72

314.368,24448.558,84

493.414,68

I 
I 

245.747,281
I 

172.446,391
I 

134.975,421
I 

94.197,351
I 

49.341,471 
_________ I.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L-.

I I
I I

245.747,281245.747,281
I I

172.446,391172.446,391 
I 1

134.975,421134.975,421 
I I

94.197,351 94.197,351 
i I

49.341,471 49.341,471 
I

I F C V S I 
I I 
1161 542.756,141 
I I 
1171 542.756,141 
I I 
1181 542.756,141 
I I 
1191 542.756,141 
I I 
1241 542.756,141

..... ..I

I 
I 

1.724.463,941
I 

1.349.754,191
I 

941.973,471
I 

493.414,681
I 

4,441 314.368,24 
l *«*WM»W**« VMM**'

------- |-< 
l------ l

l 
144.444,441

I 
146.544,441

I 
113.422,541

I 
124.794,961

1 
128.646,641

!• 
47.953,431 137.448,671

I I
51.469,981 145.914,231

I I
54.389,531 155.398,651 i

I I
57.924,851 165.499,571 (

I I
61.689,961 176.257,441 i

I I
65.699,811 187.113,751 l

I I
69.974,341 199.915,141 <

I I
74.518,371 212.949,621 I

I I
79.362,461 226.748,751 1

I I
84.524,641 241.487,421 1

I I
1

I I 
I II 
I 
I 21 
I 
I 31 
I 
I 41 
I 
I 51 
I 
I 61 
I 
I 71 
I 
I 81 
I 
I 91 
I 
1141 
I 
1111 
I 
1121 
I 
1131 
I 
1141 
I 
1151 
I I 
(SALDO PARA HABILITAÇÃO

F C V S

R A P = Rendas a Apropriar
(*) conforte D.97.222, o Agente Financeiro deixa de habilitar, et tédia, 24Z do saldo devedor 

contábil.

I AMORTIZAÇÃO I SD. DEVEDOR I ATUAL I RECEBIDO I
-----------------1------------------ 1--------------- 1-------------- 1

I 1.444.444,441 I I
I III

(65.444.44) 1 1.465.444,441 144.444,441 35.444,441
I III

(69.225.44) 1 1.134.225,441 146.544,441 37.275,441
I III

(73.724.63) 1 1.247.949,631 113.422,541 39.697,881
I III

(78.516,73)1 1.286.466,351 124.794,961 42.278,241
I I I I

(83.624,31)1 1.374.486,661 128.646,641 45.426,321
I III

(89.455.63) 1 1.459.142,341 137.448,671 47.448,671
I 111

(94.844,25)1 1.553:986,551 145.914,231 51.469,981
I III

(141.449,13)1 1.654.995,671 155.398,651 54.389,531
I III

(147.574,72)1 1.762.574,391 165.499,571 57.924,851
I III

(114.567,48)1 1.877.137,471 176.257,441 61.689,961
I III

(122.413,94)1 1.999.151,441 187.713,751 65.699,811
I III

(129.944,84)1 2.129.496,241 199.915,141 69.974,341
I III

(138.391,26)1 2.267.487,541 212.919,621 74.518,371
I III

(147.386,69)1 2.414.874,181 226.748,751 79.362,461
I III

(156.966,82)1 2.571.841,411 241.487,421 84.524,641
I I I I
I 2.457.472,81(1) I I

TEÓRICO IJUROSCONTABILIZADOI 
---------------------- 1------------------------PROPOSTO--------------- 1 

ATUAL I RECEBIDO I R A P I 
------------------ 1 

I 
I65.444.44 I 
I69.225.44 I 
I

73.724.63 I 
I78.516,73 I 
I 

68.624,31 I 
I

89.455.63 I 
I94.844,25 I 
I 

141.449,13 I 
I 

147.574,72 I 
I 

114.567,48 I 
I 

122.413,94 I 
I 

129.944,84 I 
I 

138.391,26 I 
I 

147.386,69 I 
I 

156.966,82 I 
I 

1.571.841,41 I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I----------------------------------------------
IPI DESENVOLVIMENTO
I E|-----------------
I RI PRESTAÇÃO I 
I----------------------
IMUTUÃRIO

I35.444.441 !
I

37.275.441 !
I 

39.697,881 1
I 

42.278,241 í
I

45.426,321 1 
I
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6.8.4 - QgâÇLÍ£ãQ-dQ_â!iadCQ-Ql_4

a) DadQS-BáãiCQã

Valor do Financiamento Original CrS 1.000,000
Taxa de Juros 107.a.a.
Prazo de Financiamento 15 anos
Prestação equivalente a 35%

dos juros.
FCVS • retorno em 5 anos

(h ipot ét i co)

b) ôtualiza&ãQ-tíQDgtátia

interessa demonstrar a evolução dosComo Juros,nos

c) R£Qdaã^a^ó&r.QÊCiat.

parcela não paga, éMensalment e transferi daa para
esta conta.

d) SaldQ_&aca_Hatzil.Lt.atãQ

conta que pelo Decreto 97.222Levando-se n -em o

em méd i a,Financeiro deixa de habilitar. 20%Agente
do saldo devedor.

os valores não estão indexados.
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e) ECVS

0 prazo previsto para retorno do FCVS neste exemp1 o,
é de 5 anos.

■f > âELQEt.ia£.âQ_ílQ_SàllÍO_!l£._R£QdaS_a_Ô£CQEILÍ3C

apro
priado linearmente no decorrer do prazo de retorno do
FCVS.

Em nosso exemplo, a parcela de CrS 314.368,21, reco-
anualmente, corresponde à parcelanhec ida de juros

do Agente Financeiro, conforme o Decreto nt 97.222.

0 saldo da conta Rendas a Apropriar deverá ser

recebidos do FCVS, mais a parcela de responsabilidade
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C_Q_N_C_L_U_S_ã_Q

A extinção do BNH representa para o Sistema Financeiro da Hab i -
tação a ruptura de um modelo arcaico. com pesada
conotação política nas suas tomadas de decisão.

geradoser
tem no Banco Centrala partir do Plano Cruzado, um gestor atuan—

te e competente.

•foi necessá
ria muita dedicação

quantificação nas toma-e dentro desta conduta,
das de dec isão, que

de uma estrutura patrimonial equ i1i bra-0 novo SFH deve partir,
é necessário eliminar de forma progress i vaPara tanto,da. os

desequilíbrios remanescentes.

A avaliação dos financiamentos habitacionais pelo efetivo valor
de realização conduz à obtenção do equilíbio patrimonial.-

0 reconhecimento dos Juros pelo valor efetivamente pago pelo mu-
antecipação tributária que hoje incide sobre as

integrantes do SFH e contribue também para o ajuste pa-empresas
t r i mon i al.

e mentalidade gerencial.

t uár i o elimina a

0 novo Sistema Financeiro da Habitação que começou a

insere-se a nossa contribuição.

Para eliminar falhas e erros de mais de vinte anos,

que privilegia a

central i zador e
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F i nalmente,

divisor de águas entre

cado.

Para a habitação popular, devem ser criadas condições de créd i -
complementadas por recursos orçamentarios a funtos -Favoráveis,

perdido dentro da realidade do poder aquisitivo dasdo camadas
que serão beneficiadas.

Para a habitação de mercado não deve haver o subsídio, sendo os
letras hipotecá-recursos supridos pelas cadernetas de poupança,

eli m i na
do.
rias e FGTS.  Plano de Equivalência Salarial deve ser

o modelo habitacional brasileiro requer uma profunda

a habitação popular e a habitação de mer—
revisão. 0 objetivo básico deste reordenamento é criar um nítido
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