


















































































     GUIA DO CONTEMPLADO 
ANEXO X 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO FGTS 

Oferta de Lance: O consorciado poderá utilizar até 100% do saldo da sua conta do FGTS para ofertar 
lance. Para tanto, deverá apresentar o extrato do Fundo de Garantia à Administradora no momento 
que for contemplado. 
Complemento da Carta de Crédito: Se o consorciado possuir um consórcio cuja carta de crédito é de 
R$ 110.000,00 e quer adquirir um imóvel no valor de R$ 140.000,00, poderá sacar R$ 30.000,00 da 
conta do FGTS para complementar seu crédito. 
O consorciado pode utilizar o FGTS como lance somente nas cartas de segmento de imóvel. 

Regras do titular da conta: 
O trabalhador deve contar com 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS na mesma empresa ou em 
empresas diferentes; 
A cota de consórcio utilizada para aquisição do imóvel e/ou construção deverá estar em nome do 
trabalhador, titular da conta vinculada a ser utilizada;  
Ser de propriedade do proponente o terreno objeto da construção do imóvel, no caso de construção, 
sem aquisição de terreno;  
O titular da conta não poderá ser detentor de financiamento ativo do SFH (Sistema Financeiro da 
Habitação), em qualquer parte do território nacional, na data de aquisição do imóvel. 

Regras do imóvel: 
Imóvel deve ser residencial urbano;  
Destinar-se à moradia do titular (não podendo ser comercial);  
Apresentar, na data de avaliação final, plenas condições de habitabilidade e ausência de vícios de 
construção;  
Estar matriculado no RI (Registro de Imóveis) competente e sem registro de gravame que resulte em 
impedimento à sua comercialização;  
O valor máximo do imóvel, não pode exceder a R$ 650.000,00; 
Para os estados de MG, RJ, SP e DF, o valor máximo de avaliação do imóvel não pode exceder a R$ 
750.000,00. 

Quando NÃO poderá ser utilizado o FGTS: 
Quando a carta de crédito estiver sendo usada para aquisição de imóvel comercial;  
Quando a carta de crédito já estiver sendo usada para liquidação de financiamento habitacional; 
Para aquisição de terreno;  
Para reforma de imóvel. 






