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D  E  C  I  S  Ã O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA
 em face de decisão que, nos autos da AçãoSIQUEIRA COELHO E RODRIGO GOMES COELHO

Ordinária ajuizada na origem, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com o objetivo de que
sejam autorizados a utilizar os valores depositados em suas contas vinculadas ao FGTS até o limite
necessário para a quitação das dívidas relativas ao contrato discutido no feito de origem.

Alegam os agravantes que embora o financiamento habitacional tenha sido
concedido fora do Sistema Financeiro de Habitação, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento no sentido de que o artigo 20 da Lei nº 8.036/90 ao prever as hipóteses de liberação dos valores
existentes em contas vinculadas ao FGTS, apresenta rol exemplificativo.

Defende que a jurisprudência tem permitido o uso dos saldos disponíveis nas
contas vinculadas ao FGTS para a quitação do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa
própria, ainda que a margem do Sistema Financeiro de Habitação, desde que preenchidos os requisitos e
condições estabelecidos por este sistema. Afirmam que  não utilizaram os recursos disponíveis nas contas(i)
vinculadas ao FGTS nos últimos dois anos,  são optantes do FGTS e trabalham sob este regime há mais de(ii)
três anos,  não são proprietários de nenhum outro bem imóvel residencial em seu domicílio e que  os(iii) (iv)
recursos depositados no FGTS serão utilizados para amortizar o financiamento imobiliário que onera o
imóvel.

Argumentam que a proibição de concessão de medidas de urgência que
implique saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS prevista no artigo 29-B da Lei
nº 8.036/90 viola o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário e deve ser afastada quando evidenciada a
urgência da medida.

Sustenta que é indiscutível o perigo de demora, vez que o contrato de
financiamento em debate prevê a aplicação de taxa de juros de 8,4638% ano, enquanto a conta de FGTS é
remunerada com a taxa de   3% ao ano, de modo que os agravantes estão obrigados a pagar de juros pelo
financiamento imobiliário muito mais que recebem em contrapartida a título de juros e correção monetária do
FGTS.

Pugnam pela antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Num. 502249 - Pág. 1Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: WILSON ZAUHY FILHO
http://pje2g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17041119004417300000000491461
Número do documento: 17041119004417300000000491461

Gravello Sociedade
Realce

Gravello Sociedade
Realce



Decido.

Nos termos do artigo 932, II do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao
relator a apreciação dos pedidos de tutela provisória nos recursos, :verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;

(...)

No caso em comento, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase
processual, verifico presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal.

Examinando os autos, verifico que em 13.06.2014 as partes celebraram 
Instrumento Particular de venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em garantia no SFI –

 (Num. 475899 – Pág. 8/18), tendo com o objeto o financiamento de R$Sistema Financeiro Imobiliário
550.000,00 a serem pagos em 360 meses, com taxa de juros efetiva de 9,2000%. Afirmam os agravantes que
possuem depósitos em conta vinculada ao FGTS suficiente para a quitação da dívida remanescente,
inexistindo razão para que continuem pagando as parcelas devidas.

Examinando o tema, entendo que assiste razão aos agravantes ao pleitear a
liberação dos valores depositados em conta fundiária para quitação das parcelas vencidas de financiamento
habitacional.

A Lei nº 8.036/90 que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
prevê em seu artigo 20 o seguinte:

 Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

(...)

V – pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou
em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;

VI – liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse
social não construído, observadas as seguintes condições:
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a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;

(...)

 Como se percebe, o legislador previu a possibilidade de pagamento de parte
das prestações, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor e, ainda, pagamento total ou
parcial de moradia própria, desde que observadas as respectivas condições.

  Entretanto, ao enfrentar o tema a jurisprudência pátria tem entendido pela
possibilidade de que o trabalhador faça uso do montante depositado em sua conta fundiária para amortização
do saldo devedor, pagamento de parcelas ou quitação do financiamento, , tendoainda que à margem do SFH
em vista a finalidade social do FGTS.

 

Neste sentido, transcrevo:

 

“FGTS. LIBERAÇÃO DE VALORES DE SUA CONTA VINCULADA. AMORTIZAÇÃO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL DE CASA PRÓPRIA À MARGEM DO SFH. POSSIBILIDADE. 1. É
possível o levantamento do saldo de conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
para quitação de financiamento habitacional de casa própria, ainda que à margem do Sistema Financeiro de
Habitação. 2. Recurso especial improvido.”

(STJ, Segunda Turma, RESP 200401781570, Relator João Otávio de Noronha, DJ 06/02/2007)

 

“ADMINISTRATIVO. FGTS. LEVANTAMENTO. AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE
CASA PRÓPRIA. FORA DO SFH. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESSE SISTEMA. 1. É
viável a movimentação do FGTS para a amortização de financiamento para a aquisição da casa própria
fora do SFH desde que a operação possa ser financiável nas condições vigentes para esse sistema.
Precedentes. 2. Não demonstrado esses requisitos resta desautorizada a movimentação do FGTS. 3. Recurso
especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp 747713/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ 15/08/2005)

 

Assim, considerando a possibilidade de utilização dos depósitos fundiários para
o pagamento de parcelas e amortização/quitação do saldo devedor, afasto a aplicação do artigo 29-B da Lei nº
8.036/90 para autorizar os agravantes a utilizar os valores depositados em suas contas de FGTS até o limite
suficiente à quitação do financiamento debatido no feito de origem.

Anoto, por derradeiro, que ao que parece não há atraso no pagamento das
parcelas devidas, havendo notícia, inclusive, de que os agravantes realizaram amortização extraordinária da
dívida, demonstrando a boa-fé e a intenção de quitar integralmente a dívida antes mesmo do prazo contratual
previsto.
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Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar
os agravantes a utilizar os valores depositados em suas contas de FGTS até o limite suficiente para a quitação
do saldo devedor.

Comunique-se ao E. Juízo .a quo

Intime-se a parte agravada, nos termos artigo 1.019, II do CPC.

Publique-se.

São Paulo 3 de abril de 2017.
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