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Apresentação
A presente publicação, formando o décimo segundo volume da Coleção Jornada de Estudos Esmaf, reúne os artigos elaborados em torno da
temática desenvolvida ao longo da I Jornada de Sistema Financeiro da Habitação da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, realizada na cidade de Belém, no período de 18 a 20/05/2011, onde foram proferidas
conferências pelos professores Milton Machado Júnior – “A questão dos
saldos devedores do Sistema Financeiro de Habitação”; Cláudio Gonçalves
Marques – “Questões processuais e a nova jurisprudência do STJ acerca
dos contratos do SFH”; Márcio Antônio Rocha – “Os diversos sistemas de
amortização (Price, Sacre, Sac e Série em Gradiente) e a capitalização de
juros no SFH”; Teotônio Costa Rezende – “Capitalização de juros e Tabela
Price – experiências internacionais”; Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves –
“SFH – aspectos especiais da demanda: petição inicial, depósito, tutelas de
urgência, legitimidade passiva, perícia, sentença e fase de cumprimento”;
Eugen Smarandescu Filho – “Alternativas para soluções negociadas das
demandas do SFH”; Daldice Maria Santana de Almeida – “Conciliação nas
ações do SFH. técnicas e limites”; e professor Reynaldo Soares da Fonseca –
“Conciliação na Justiça Federal da 1ª Região”.
Para muito além de simples requisito para certificação de aproveitamento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um convite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários,
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar,
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de
questões que se apresentam no dia a dia do labor institucional.
Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permitiram sua publicação, nosso muito obrigado.
E a todos, uma boa leitura.

Desembargador federal Carlos Moreira Alves

O saldo residual nos contratos de mútuo do
Sistema Financeiro de Habitação, assinados
no início da década de 1990, sem cobertura do FCVS,
pela perspectiva da teoria da imprevisão, da teoria da
onerosidade excessiva e dos princípios da função social
do contrato e da boa-fé objetiva
Ana Carolina Campos Aguiar1

Resumo
Este texto tem o intuito de fazer um breve apanhado sobre os contratos
de mútuo — de adesão — do Sistema Financeiro de Habitação, assinados no
início da década de 1990, sem cobertura do FCVS, em que se constou cláusula
responsabilizando o mutuário pelo adimplemento de eventual saldo residual.
O objetivo é estabelecer a aplicação da teoria da imprevisão, da teoria da onerosidade excessiva e dos princípios da função social e da boa-fé
objetiva a estes contratos.

1 Breve histórico do Sistema Financeiro de Habitação

Antes de adentrarmos ao tema, é necessário fazer uma breve passagem sobre o desenvolvimento do Sistema Financeiro de Habitação, de sua
criação, aos dias atuais (BANCO..., 2011).
O Sistema Financeiro de Habitação – SFH integra o Sistema Financeiro
Nacional – SFN, que foi criado pela Lei 4.380/1964, no momento em que
o Brasil passava pelas reformas bancárias e de mercado de capitais. Esta
lei instituiu a correção monetária e o Banco Nacional de Habitação – BNH,
que passou a ser o órgão central orientador e disciplinador da habitação no
país. Em seguida, a Lei 5.107/1966 criou o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS e dispôs sobre a possibilidade de sua utilização para compra
de imóvel.
1
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Na criação do SFH, atentou-se para a necessidade de atender às famílias de baixa renda, e passou-se a oferecer taxas de juros diferenciadas e
crescentes, conforme o valor do financiamento, através de um método capaz
de remunerar os recursos e os agentes que atuavam no sistema, ainda que
com a utilização de taxas inferiores.
Em 1971 foi instituído o subsídio via imposto de renda, e, a partir
de 1983, uma série de subsídios nos reajustes das prestações foi a saída
encontrada para a queda dos níveis salariais e da inadimplência que ameaçava o sistema.
Em 1986 houve reestruturação do Sistema Financeiro de Habitação
com a edição do Decreto-Lei 2.291/1986, que extinguiu o BNH e distribuiu
suas atribuições entre o então Ministério de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente – MDU, a quem coube a competência para a formulação de
propostas de política habitacional e de desenvolvimento urbano, atribuições
estas que foram posteriormente repassadas ao Ministério do Bem-Estar
Social, seguindo, depois, para o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão e, finalmente, a partir de 1999 até hoje, alçadas à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – Sedu/PR; o
Conselho Monetário Nacional – CMN, a quem coube exercer as funções de
órgão central do Sistema, orientando, disciplinando e controlando o SFH; o
Banco Central do Brasil – Bacen, que ficou com a fiscalização das instituições
financeiras que integram o SFH e a elaboração de normas pertinentes aos
depósitos de poupança; e a CEF, que se responsabilizou pela administração
do passivo, do ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis do BNH, bem
como a gestão do FGTS.
Desde sua criação, o SFH utiliza, como fonte de recursos principais,
a poupança voluntária, com origem nos depósitos de poupanças do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE, constituído pelas instituições
financeiras que procedem a este tipo de contrato, assim como a poupança
compulsória proveniente dos recursos do FGTS, regido por normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador e gestão da aplicação efetuada
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, cabendo à
Caixa Econômica Federal o papel de agente operador.
Hoje, o SFH tem mantido o status da linha de crédito mais conhecida
e acessível para financiamento de imóveis, uma vez que oferece melhores
condições de financiamento e ainda permite ao mutuário a utilização do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
10
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2 O mútuo
O financiamento da casa própria por meio do Sistema Financeiro de
Habitação é viabilizado pelo contrato de mútuo. Aquele que financia ocupa
a posição de mutuário, recebendo do agente financeiro recursos para a compra do imóvel, devendo devolver o valor em parcelas durante o período
determinado no contrato, com os acréscimos de juros e correção monetária.
Vejamos a disposição do Código Civil de 2002 a respeito do contrato
de mútuo: “Art. 586 O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário
é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisas do mesmo
gênero, qualidade e quantidade”.
O mútuo caracteriza-se por ser um tipo de contrato de empréstimo de
coisa fungível, para consumo, em que uma das partes no contrato transfere a
propriedade do bem fungível à outra parte, que se obriga a restituir coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade, dentro do prazo estipulado, e com
o pagamento de juros, se feneratício for o mútuo. No caso em tela, tratamos
de mútuo de dinheiro, com finalidade lucrativa, que é o chamado mútuo
feneratício, ou oneroso, permitido por nossas leis desde que, por cláusulas
expressas, sejam fixados juros ao empréstimo que não ultrapassem 12%
ao ano, exceção ao mútuo bancário, como veremos a frente. É que, no nosso
ordenamento jurídico, o mútuo tem natureza gratuita, mas pode haver estipulação expressa em contrário.
O financiamento é viabilizado por meio do contrato de mútuo feneratício, pelos agentes financeiros — instituições financeiras públicas ou
privadas — autorizados pela Caixa Econômica Federal para realização de
financiamentos para fins de aquisição da casa própria, conforme as regras
do Sistema Financeiro de Habitação.
O mútuo realizado por instituições financeiras se chama mútuo mercantil e caracteriza-se por ser unilateral e real.
Conforme ensinamentos de Abrão (2009, p. 100), o mútuo mercantil
“é unilateral porque gera obrigações apenas para o mutuário, consistente
na devolução do principal, juros, correção ou comissão. O mutuante a nada
se obriga, porque já cumpriu sua obrigação”. Com relação ao prazo, o autor
continua: “o mútuo mercantil, especialmente em sua forma de empréstimo
bancário, se convenciona a prazo certo. O fator temporal é fundamental,
porquanto serve de base para a incidência dos juros e correção ou comissão
do banco, razão pela qual é praticamente inconcebível a omissão de prazo”.
11
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Com relação à fluência de juros, Abrão (2009, p. 105) esclarece que:

[...] trata-se dos juros compensatórios ou retributivos, devido em matéria mercantil desde o tempo do desembolso, ainda que não estipulados,
em todos os casos permitidos pelo Código Civil (art. 591). [...] O art. 1º,
do Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, também chamado de Lei
de Usura, veda a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal,
que é de 12% ao ano (art. 406 do CC). Entretanto, em matéria de mútuo
bancário, atribuindo o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64 competência ao
Conselho Monetário Nacional para fixar taxas de juros de operações
ou serviços bancários, tem-se que esse dispositivo revogou, ao menos
parcialmente, a redação do art. 1º da Lei de Usura. [...] O princípio
que secunda o anatocismo é desabridamente desrespeitado e serve
algumas vezes de simulacro para a inserção de aspecto financeiro do
empréstimo, onde procura a instituição financeira se assegurar na
eventual falta de satisfação da obrigação a ser cumprida. Adveio, baseado nisso, o preceito insculpido na Súmula 121 do Superior Tribunal
de Justiça, a qual disciplinou em linhas gerais o assunto, proibindo a
atitude no diapasão do anatocismo, cujo teor é o seguinte: “É vedada
a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

Os contratos realizados pelo SFH possuem a natureza jurídica de
contratos de adesão. Suas cláusulas não são livremente pactuadas pelas
partes, mas são padronizadas; e o contrato é previamente elaborado pelo
agente financeiro, adotando os modelos autorizados, em conformidade com
a regulamentação da matéria.
Gomes (2008, p. 128) explica que a doutrina tem despendido grande
esforço para explicar os contratos de adesão à luz dos conceitos tradicionais,
haja vista serem encontradas sérias dificuldades porque sua estrutura não
se ajusta bem no esquema clássico do contrato:
O contrato de adesão caracteriza-se por permitir que seu conteúdo
seja pré-constituído por uma das partes, eliminada a livre discussão
que precede normalmente a formação dos contratos, mas até seu traço
distintivo continua controvertido. [...] No contrato de adesão uma das
partes tem de aceitar, em bloco, as cláusulas estabelecidas pela outra,
aderindo a uma situação contratual que encontra definida em todos
os seus termos. O consentimento manifesta-se como simples adesão
a conteúdo preestabelecido da relação jurídica.

Não obstante ser necessário certo esforço para se enquadrar o contrato de adesão na estrutura clássica contratual, este instrumento foi in12
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troduzido ao universo das contratações em massa, instalando-se de forma
permanente no cotidiano obrigacional das pessoas.

3 O Saldo Devedor Residual e o Fundo de Compensação de Variação
Salarial – FCVS
Os contratos assinados entre 1988 e 1993 apresentam um grande
problema: o denominado saldo residual. Isto porque, este período foi marcado por índices muito elevados de correção do saldo devedor, em decorrência dos planos econômicos, como o Plano Collor; decorrência, também,
da instabilidade econômica, uma vez que os salários e as prestações não
acompanhavam esta correção.
O saldo devedor obtinha reajustes de acordo com os índices da poupança, acrescidos de juros, mas os salários dos mutuários não seguiam a
mesma forma de reajuste, e o valor da parcela era atualizado no regime do
Plano de Equivalência Salarial – PES, pelo qual a prestação e os acessórios
são corrigidos na mesma variação do reajuste salarial da categoria profissional do mutuário.
Daí o descompasso entre o reajuste das prestações e o reajuste do
saldo devedor.
Ademais, como o prazo da prorrogação para pagamento do saldo
residual é, em regra, correspondente à metade do prazo pactuado inicialmente, o valor da nova parcela mensal é extremamente alto, e o mutuário,
que pagava uma prestação que condizia com seu salário, passa a ser devedor
de parcelas que ultrapassam suas possibilidades de comprometimento, indo
além do valor do próprio salário.
O saldo devedor que surge após o mutuário pagar a última prestação
de seu contrato de mútuo pode ultrapassar várias vezes o valor do próprio
imóvel, exceto em contratos em que se aplica a cláusula permissiva de utilização do FCVS.
Os mutuários se sentiam frustrados na execução contratual, porque
tinham a expectativa de que, ao final do pagamento de todas as prestações,
sua obrigação estivesse extinta. Mas não é o que ocorre.
Com relação ao FCVS, foi criado, em 1967, pelo extinto Banco Nacional de Habitação – BNH, para garantir a quitação dos saldos devedores
no término do contrato, mediante contribuição mensal do valor corres13
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pondente a 3% do encargo. Contudo, o Decreto 2.349, de 29/07/1987,
dispôs sobre limite para a cobertura por este fundo, de forma que, da data
de sua publicação, os contratos somente poderiam conter cláusula de cobertura de resíduo dos saldos devedores pelo FCVS quando o valor do
financiamento não excedesse o limite fixado, para este fim, pelo Conselho
Monetário Nacional. O art. 2º deste decreto estabelece que “nos contratos
sem cláusula de cobertura pelo FCVS, os mutuários finais responderão
pelo resíduo dos saldos devedores existentes, até sua final liquidação, na
forma que for pactuada, observadas as normas expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional”.
Vejamos:
DECRETO-LEI Nº 2.349, DE 29 DE JULHO DE 1987
Dispõe sobre limite para a cobertura pelo Fundo de Compensação de
Variações Salariais – FCVS e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 55, item II, da Constituição, DECRETA:
Art. 1º Os contratos com mutuários finais do Sistema Financeiro da
Habitação, firmados a partir da data da publicação do presente decreto-lei, somente poderão conter cláusula de cobertura de resíduos dos
saldos devedores, pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais
– FCVS, quando o valor do financiamento não exceder do limite, fixado
para esse fim, pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 2º Nos contratos sem cláusulas de cobertura pelo FCVS, os mutuários finais responderão pelos resíduos dos saldos devedores existentes, até sua final liquidação, na forma que for pactuada, observadas
as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 3º Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1987; 166º da Independência e 99º da República.
JOSÉ SARNEY
Luiz Carlos Bresser Pereira
Deni Lineu Schwartz

Conclui-se que, de 1967 até julho de 1987, os contratos de mútuo
do SFH eram cobertos pelo FCVS, mas, a partir deste momento, somente
os contratos de financiamentos populares passaram a ter esta cobertura,
14
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e a partir de 29/07/1993, foi extinta a cláusula de cobertura pelo fundo, e
nenhum contrato assinado dali para frente contaria com a segurança.
Desta feita, a partir de 29/07/1993, a cláusula do fundo garantidor
do saldo residual deixou de existir e de cobrir este resíduo, e as prestações
mensais passaram a ser reajustadas pelo PES/CP – Plano de Equivalência
Salarial por Categoria Profissional, como já exposto acima.
A Lei 8.692/1993 introduziu o Plano de Comprometimento de Renda,
definiu o Plano de Equivalência Salarial e extinguiu a garantia do FCVS (art.
29) para os contratos de financiamento do SFH.

4 A teoria da imprevisão (art. 478 do CC), a teoria da onerosidade
excessiva (art. 6º, V, do CDC) e sua relação com o contrato de
mútuo bancário pelo SFH
Necessária se faz uma introdução à teoria da imprevisão e à teoria
da onerosidade excessiva, nos moldes, respectivamente, do Código Civil de
2002 e do Código de Defesa do Consumidor, de 1990.
Dispõe os art. 478 a 480 do Código Civil de 2002:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da
citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Segundo Gomes (2008, p. 214):

[...] quer se explique a resolução do contrato por se considerar subentendida a cláusula rebus sic standibus, quer pela teoria da imprevisão, ou
das bases do negócio, a verdade é que, no Direito moderno, a alteração
radical das condições econômicas, nas quais o contrato foi celebrado,
tem sido considerada uma das causas que, com o concurso de outras
circunstâncias, podem determinar a sua resolução. Um dos principais
avanços no Código Civil de 2002 em matéria contratual encontra-se nos

15
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arts. 478 a 480. Referimo-nos à excessiva onerosidade superveniente,
causa não somente de resolução, mas também de revisão dos contratos. Trata-se, [...], de aplicação do princípio do equilíbrio econômico
do contrato. Ao disciplinar a excessiva onerosidade superveniente, o
legislador procurou dar resposta ao problema da alteração das circunstâncias, que não havia sido objeto de tratamento específico do
Código Civil de 1916.

Observa-se que, no atual modelo civilista, a teoria da imprevisão assume importância de mesmo escalão do pacta sunt servanda, uma vez que
este instituto preserva a autonomia da vontade — o contrato é lei entre as
partes; e aquele protege o equilíbrio contratual.
A teoria da imprevisão visa assegurar que o vínculo estabelecido entre os contratantes no momento da estipulação do contrato perdure durante
a sua execução. Ela busca, ainda, amenizar os efeitos do pacta sunt servanda
frente à superveniência de fato que venha a gravar de excessiva onerosidade
uma das partes, com extrema vantagem para a outra parte.
A onerosidade deve ser superveniente, levando-se em consideração,
contudo, os riscos normais do negócio. A intervenção judicial no contrato
poderá ocorrer quando uma circunstância nova surja no decorrer da execução, colocando em situação dificultosa um dos contratantes. Contudo,
deve-se ressaltar que nem sempre a onerosidade vai refletir em excessivo
benefício em prol do credor. Muitos autores renomados de direito civil criticam arduamente a imposição de ocorrência de excessivo benefício em prol
do credor para fins de rescisão ou revisão contratual, tendo em vista que
o desequilíbrio deve ser rechaçado diante da excessiva onerosidade que
inviabiliza o cumprimento por parte de um dos contratantes.
A inserção da teoria da imprevisão no Código Civil de 2002 reflete a
mudança paradigmática do matiz ideológico contratual. A teoria do contrato
mudou em diversos aspectos, incorporando conceitos como a função social
do contrato e a boa-fé objetiva.
Desenvolvida (mas não criada) a partir do afloramento da ideologia
liberal e capitalista, especialmente no final do século XIX e início do século XX,
a teoria contratual foi sofrendo mudanças na estruturação e interpretação,
acompanhando o desenvolvimento da aplicação direta de princípios como
normas com efetividade, e não somente diretriz. A autonomia privada, núcleo
da relação entre partes iguais, passa a ser relativizada diante do bem-estar
da sociedade como um todo.
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Segundo Gagliano e Pamplona (2010, p. 39-41):

[...] nesse contexto, devemos concluir que, sem sombra de dúvidas,
o contrato sofreu sensível transformação ao longo do Século XX, havendo experimentado um inegável processo de solidarização social,
adaptando-se à sociedade de massa que se formava. [...] Com isso,
temos que, especialmente nos últimos cinquenta anos, com o incremento da atividade industrial, o avanço tecnológico e o aquecimento
dos mercados de consumo, o princípio da igualdade formal entre as
partes contratantes — baluarte da teoria clássica contratual e que
sempre serviu de lastro à regra, (então absoluta), do pacta sunt servanda — começou a enfraquecer, descortinando falhas no sistema
social, e, sobretudo, afigurando-se, em muitos casos, como uma regra
flagrantemente injusta. [...] De fato, nos dias que correm, em que a
massificação das relações contratuais subverteu radicalmente a balança econômica do contrato, a avença não é mais pactuada sempre
entre iguais, mas converteu-se, na grande maioria dos casos, em negócio jurídico standartizado, documentado em um simples formulário,
em que a uma parte (mais fraca) incube aderir ou não à vontade da
outra (mais forte), sem possibilidade de discussão do seu conteúdo.

A teoria clássica contratual agrega três aspectos, quais sejam: autonomia privada (liberdade negocial), igualdade entre as partes contratantes
e força obrigatória (pacta sunt servanda). Com estes três elementos, era
impensável se falar em revisão dos contratos. Mas durante o século XX, variáveis sociais contribuíram para a modificação da teoria clássica do contrato,
como exemplo, as revoluções socialistas, duas guerras mundiais, mudanças
significativas na economia global. Com isto, observou-se o nascimento do
dirigismo contratual pelo Estado, com fins de limitar a autonomia privada,
uma vez que experimentou-se o abuso de poder econômico, e a criação do
contrato de adesão foi o maior exemplo disto.
A���������������������������������������������������������������������
ssim, o tripé da teoria clássica foi reformulado e ela foi reconstruída em perspectiva constitucional, reconhecendo-se na autonomia privada
uma função socializante, permitindo a pactuação de relações negociais em
harmonia com o valor máximo da dignidade da pessoa humana.
Atente-se que a autonomia privada foi preservada, mas deve ser vista
com as lentes do novo paradigma, em observância à dignidade da pessoa
humana. O contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes criam
deveres jurídicos, manifestando sua autonomia privada, mas limitada por
valores constitucionais.
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A autonomia privada é contida pela eficácia horizontal dos direitos
fundamentais, pelo princípio da função social do contrato e pela boa-fé objetiva, que verificaremos nos próximos tópicos.
Sendo assim, é certo que nos contratos de SFH a força do pacta sunt
servanda existe e deve ser observada, mas dentro dos parâmetros da função
social e da boa-fé objetiva, contendo o alcance da liberdade contratual pelos
limites constitucionais.
O contrato tem força de lei entre as partes, mas o princípio da força
obrigatória é relativizado pela teoria da imprevisão, que no direito do consumidor se chama teoria da onerosidade excessiva.
Os contratos de mútuo vinculados ao SFH assinados após a determinação legal do fim da cláusula referente ao FCVS, o que ocorreu em julho
de 1993, e mesmo após 1987, quando a cobertura do Fundo foi limitada a
valores de mútuo muito baixos, contratos estes com previsão de pagamento,
geralmente a longo prazo, podendo chegar a trinta anos, estão finalizando
seus prazos, e, neste momento, o mutuário está sendo surpreendido com
saldos residuais que costumam chegar a até quatro vezes o valor do imóvel
que buscam adquirir.
Desta feita, a existência de saldos devedores em valores exorbitantes
é decorrência de planos de governo impulsionados pela instabilidade econômica, especialmente o reajuste do saldo devedor pelo índice de reajuste da
poupança, somado ao fato de não ter havido, à época, reajuste dos salários
na mesma proporção do reajuste da poupança, e, em razão disto, não houve
também reajuste das parcelas referentes ao contrato de mútuo.
Com tudo isto, conclui-se que a teoria da imprevisão pode e deve ser
aplicada a estes contratos, uma vez que se adéquam aos requisitos por ela
impostos, quais sejam:
1 Contratos de execução continuada ou diferida.
2 A prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para a outra parte.
3 Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
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Vejamos:
1 Os contratos de mútuo do SFH são de execução continuada, tendo
em vista que mensalmente são pagas prestações para quitação do
empréstimo.
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2 Com o surgimento de saldo devedor exorbitante, a prestação do
mutuário se torna excessivamente onerosa, subindo a patamares
não condizentes com seu salário.
3 Extrema vantagem para a outra parte, porque o reajuste do saldo
devedor pelos índices da poupança favoreceu apenas o mutuante,
não atingindo os salários dos mutuários, e, por conseguinte, não
havendo reajuste das prestações.
4 Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis,
ou seja, momentos de instabilidade econômica dos quais não se
preveem as medidas que podem ser adotadas pelo governo.
Segundo Gagliano e Pamplona (2010, v. 4, t. 1, p. 308):

Desenvolvida especialmente na França, a teoria da imprevisão traduz,
sobretudo, um ressurgimento da vetusta cláusula rebus sic stantibus do
Direito Canônico, segundo a qual o contrato somente seria exigível se as
condições econômicas do tempo de sua execução fossem semelhantes
às do tempo de sua celebração.

Os contratos de mútuo celebrados sob a égide do Código Civil
de 1916, cuja mentalidade privilegiava, de forma absoluta, princípio da
força obrigatória, são contratos de prestação continuada, e, diga-se, por
décadas, em decorrência da destinação do mútuo, qual seja, a compra
de imóvel.
Contudo, com o advento do Código Civil de 2002 e o dispositivo contido no art. 2.035, as normas que se traduzem na teoria da imprevisão, nos
princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato passam a ter
incidência sobre contratos de execução continuada.
A validade do negócio jurídico continua obedecendo à norma vigente
à sua época, mas os efeitos produzidos sob a vigência do novo código aos
seus preceitos se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução, mas atentando-se para o fato de que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais
como os estabelecidos pelo Código de 2002 para assegurar a função social
da propriedade e dos contratos.
Ou seja, nenhuma convenção pode sobrepor-se aos preceitos de ordem pública.
Vejamos o art. 2.035 em comento:
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Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas
leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos
após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo
se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código
para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

Como se extrai do parágrafo único do art. 2.035, nenhuma convenção
prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos no novo Código Civil, mormente a função social dos contratos.
Estabelecida a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão aos
contratos em comento, voltemos ao tempo da entrada em vigor do Código
de Defesa do Consumidor, em 12/09/1990, para verificarmos a viabilidade
da aplicação da teoria da onerosidade excessiva.
O CDC, no art. 6º, V, consagrou a teoria da onerosidade excessiva da
seguinte forma:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que
as tornem excessivamente onerosas;
[...]

Observa-se que os moldes são os mesmos da teoria da imprevisão, mas
permitem a revisão contratual independentemente de o fato superveniente
ser imprevisível e extraordinário e de haver extrema vantagem para a outra
parte. Basta que o fato seja superveniente e, ainda, não seja necessária a verificação de eventuais reflexos econômicos favoráveis à outra parte. Esta norma
entrou em vigor no ano de 1990, 13 anos antes da vigência do Código Civil de
2002, e justamente na época em que foram assinados os contratos de mútuo
sem cobertura do FCVS. Estes contratos são típicos contratos de consumo.
Pelo fato de o CDC não exigir a imprevisibilidade para que se pudesse rediscutir os termos do contrato, a denominação tem sido “teoria da
onerosidade excessiva”, e não “teoria da imprevisão”, mas o fundamento
teórico é o mesmo.
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Os contratos do SFH sem a cobertura do FCVS foram, em regra, assinados a partir de julho de 1993, mas desde julho de 1987 assinaram-se
contratos sem a cobertura, tendo em vista a limitação de acordo com o valor,
como já fora explanado. Mas ainda assim é possível a aplicação do CDC a
estes contratos.
Vejamos o ensinamento de Thomaz (2009, p. 17):

[...] mesmo na situação em que o contrato de execução continuada
ou sucessiva é celebrado antes da entrada em vigor do CDC, tendo
surtido e exaurido efeitos após o advento daquele diploma, não haveria que se falar em ato jurídico perfeito. Nessa situação, entendemos que, justamente por se tratarem de normas de ordem pública e
interesse social, e por envolverem matéria de Direito Econômico, as
disposições do CDC deveriam ser aplicadas de imediato, atingindo,
pois, os efeitos dos contratos de execução continuada surgidos após
a entrada em vigor do referido diploma legal. O fator determinante
aí, a nosso ver, não é a data em que o contrato foi celebrado (antes
da vigência do CDC), mas sim a data em que o efeito foi produzido, o
qual deve se submeter ao novo regramento jurídico vigente à época
de sua ocorrência. Pensamos que, em tais situações, subsistindo nos
dias atuais contratos originados em época anterior ao CDC (basicamente algum contrato do SFH), deverão estes se adequar aos novos
regramentos instituídos por esta legislação, ao invés de simplesmente invocar sua imunidade a essas transformações com o pífio
argumento do ato jurídico perfeito. Esta, aliás, foi a solução dada
pelo novo CC, em seu art. 2.035, razão pela qual não vemos motivos
para que uma outra seja dada no âmbito do direito do consumidor.

O art. 6º, V, do CDC traz duas situações: uma que autoriza a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e
outra que autoriza a revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas.
No primeiro caso, a cláusula contratual nasceu desproporcional, no
segundo, fatos supervenientes tornaram a prestação muito onerosa para
uma das partes.
Continua Thomaz (2009, p. 156) seu ensinamento:

Já a revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas pressupõe o nascimento do
contrato em situação de equilíbrio, de normalidade, sem traços de qualquer lesão. Entretanto, ao longo de sua execução, o contrato é atingido
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por alguma circunstância de fato ou de direito que acarreta, a partir de
então, uma desproporcionalidade manifesta entre as prestações das
partes, tornando excessivamente onerosas as obrigações contraídas
pelo consumidor. É o que se qualifica como quebra da justiça contratual
material, ou rompimento da base objetiva do contrato. A situação aqui
comentada se assemelha com aquela prevista nos arts. 478 e 479 do
CC, que tratam da teoria da imprevisão.

Com tudo que foi exposto, conclui-se que o surgimento de saldos residuais exorbitantes não pode ser aceito como algo dentro da normalidade
do contrato de SFH, sendo nítido que o equilíbrio não se manteve entre as
partes, havendo rompimento da base objetiva do contrato.
A situação do mutuário, que após passar décadas de sua vida pagando
prestações, para ver-se, finalmente, proprietário de seu lar, não coaduna com
o surgimento de um saldo devedor que supera, e muito, o valor do próprio
imóvel. Há clara desproporcionalidade na prestação e excessiva onerosidade
para o devedor.
O surgimento de saldos devedores em financiamentos é possível,
contudo o equilíbrio contratual há de ser preservado sob pena de não se
observar a função social do contrato.
Sendo assim, tanto a teoria da onerosidade excessiva quanto a teoria
da imprevisão podem ser aplicadas aos contratos que trazemos à baila.

5 O princípio da função social do contrato

A expressão “função social do contrato” se refere ao equilíbrio do
contrato com a sua finalidade, de forma que ele seja fonte de desenvolvimento social, e não de desigualdade, e isto ocorre quando há equidade no
contrato. Sendo assim, um contrato que não atinge sua finalidade, mormente,
sendo oneroso por demais a uma das partes que se encontre em situação de
hipossuficiência, não cumpre seu papel na sociedade.
O princípio da função social do contrato foi positivado pelo art. 421
do Código Civil, vejamos: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida
em razão e nos limites da função social do contrato”.
Mas é de se atentar para a relação do princípio da função social do
contrato com um dos principais pilares do instituto do contrato, qual seja, a
autonomia da vontade. Neste sentido, o enunciado 23 da Jornada de Direito
Civil:
22

I Jornada de Sistema Financeiro da Habitação

A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil
não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz
o alcance desse princípio, quando presentes interesses metaindividuais, ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.

Observe-se que o respeito à função social tem conotação de obediência a valores socialmente objetivados, uma vez que o contrato deve ser
analisado sob o contexto social.
Este princípio, consagrado no art. 421 do Código Civil de 2002, caracteriza-se como forte elemento de contenção da autonomia privada, de
acordo com valores como a defesa ambiental, do consumidor, da ética, etc.
Então, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
A função social tem natureza de cláusula geral de conteúdo principiológico, limitativa da liberdade de contratar.
A cláusula geral é uma disposição normativa aberta que deve ser desenvolvida e aplicada ao caso concreto, diante da situação que se apresente.
Godoy (2009, p. 98, 128) esclarece:
Vem de se afirmar, logo atrás, que a função social do contrato constitui
um princípio do novo direito contratual. Mais: agora se acrescenta,
consubstancia ainda um princípio estruturante da ordem econômica,
em virtude do quanto disposto no art. 170, caput, da Constituição Federal, aí sem olvidar que o contrato, afinal, encerra expressão típica
da atividade econômica, de transferência de riquezas.
[...]
Em diversos termos, tem-se o poder de autorregramento de interesses
que as partes possuem, cedendo espaço, ou convivendo, com a exigência de que o faça de forma socialmente útil, porque o prestígio da
igualdade dos indivíduos, e assim, de uma relação mais solidária entre
eles, possibilitando que cada um exerça uma igual liberdade jurídico-negocial, de acordo com suas próprias escolhas. [...] Justamente, pois
essa transposição, em matéria de contratos, da justiça puramente comutativa, própria do Estado Liberal, para abarcar também a justiça
distributiva, do Estado Social, representa claro contributivo à nova
visão do contrato e, portanto, de sua função social, dando ainda uma
outra  significação ao solidarismo social.

A função social do contrato é um princípio que dignifica o instrumento
contratual, para que não seja apenas expressão de números negociais, mas
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para que a relação obrigacional seja ensejadora de uma sociedade equilibrada, evoluída e harmônica.

Sendo assim, o contrato, saindo da esfera restrita das partes, e como
a teoria clássica bem coloca, faz lei entre as partes, com a incidência deste
princípio, passa a radiar efeito por toda a sociedade, uma vez que a relação
privada bem-sucedida, equilibrada, traz aspectos positivos para a construção
de uma comunidade em que os indivíduos, ao contratar entre si, melhoram
sua qualidade de vida e desenvolvem a economia.
A simples alegação de contratação não mais é suficiente para forçar
o cumprimento de uma obrigação insustentável. A função social do contrato, com o advento do Código Civil de 2002, incidindo sobre as relações
contratuais de trato continuado, conforme os ditames do art. 2.035 (acima
explanado), vem exigir a responsabilidade dos contratantes para com os
reflexos de suas tratativas.
Ensina Venoza (2008, v. 2, p. 365):

Na contemporaneidade, a autonomia da vontade clássica é substituída pela autonomia privada, sob a égide de um interesse social. Nesse
sentido, o atual código aponta para a liberdade de contratar sob o freio
da função social. Há, portanto, uma nova ordem jurídica contratual,
que se afasta da teoria clássica, tendo em vista mudanças históricas
tangíveis. O fenômeno do interesse social na vontade privada negocial
não decorre unicamente do intervencionismo do Estado nos interesses
privados, com o chamado dirigismo contratual, mas da própria modificação de conceitos históricos em torno da propriedade. No mundo
contemporâneo há infindáveis interesses interpessoais que devem ser
sopesados, algo nunca imaginado em passado recente, muito além dos
princípios do simples contrato de adesão.

No caso dos contratos do SFH, o objetivo do mútuo é a utilização do
dinheiro para a compra do imóvel, que servirá de moradia para um núcleo
de pessoas, familiar ou não. Trata-se de política governamental para possibilitar que indivíduos sem condições financeiras abastadas possam adquirir
um lar, dignificando-os.
Se o objetivo do plano governamental, ao regular o mútuo nos contratos de SFH, é possibilitar o acesso ao direito à habitação, não podem reflexos de outros planos governamentais inviabilizar o pagamento de tais
financiamentos, eternizando-os.
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A função social do contrato determina que os contratos de SFH alcançem seu objetivo, sob pena de se tornarem apenas um discurso demagógico.
Sendo assim, o cálculo do saldo residual, da forma como tem sido
efetuado, em decorrência dos planos econômicos da década de 90, não pode
prosperar, devendo o contrato encontrar seu equilíbrio por meio de pactuação entre as partes, para que se alcançe a sua finalidade e não se penalize o
mutuário com prestações eternizadas, ou ainda, com valores que superem
sua capacidade de comprometimento salarial.

6 O princípio da boa-fé objetiva

Assim dispõe o art. 422 do Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé”.
Boa-fé significa atuar conforme comportamento que se espera do
outro. Está ligada à lealdade e à confiança. Trata-se de valor objetivo de conduta. Diferencia-se da boa-fé subjetiva, pois esta traduz estado psicológico
de inocência, diferente daquela, que possui natureza de cláusula geral de
natureza principiológica, que consiste em regra de conteúdo ético e exigibilidade jurídica.

Nas palavras de Gagliano e Pamplona (2010, v. 10, t. 1, p. 102-103):

Assim, em uma dada relação jurídica, presente o imperativo dessa
espécie de boa-fé, as partes devem guardar entre si a lealdade e o
respeito que se esperam do homem comum. Com isso, queremos dizer
que, livrando-nos das amarras excessivamente tecnicistas da teoria
clássica, cabe-nos fazer uma releitura da estrutura obrigacional, revista
à luz dessa construção ética, para chegarmos à inafastável conclusão de que o contrato não se esgota apenas na obrigação principal de
dar, fazer ou não fazer. Ladeando, pois, esse dever jurídico principal,
a boa-fé objetiva impõe também a observância de deveres jurídicos
anexos, ou de proteção, não menos relevantes, a exemplo dos deveres
de lealdade, confiança, assistência, confidencialidade ou sigilo, confiança, informação, etc. Tais deveres — é importante registrar — são
impostos tanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo da relação
jurídica obrigacional, pois referem-se, em verdade, à exata satisfação
dos interesses envolvidos na obrigação assumida, por força da boa-fé
contratual.
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Segundo Venoza (2008, v. 2, p. 363-364):

Como o dispositivo do art. 422 se reporta ao que se denomina boa-fé
objetiva, é importante que se distinga da boa-fé subjetiva. Na boa-fé
subjetiva, o manifestante de vontade crê que sua conduta é correta,
tendo em vista o grau de conhecimento que possui de um negócio.
Para ele, há um estado de consciência ou aspecto psicológico que deve
ser considerado.
A boa-fé objetiva, por outro lado, tem compreensão diversa. O intérprete parte de um padrão de conduta comum, do homem médio, naquele
caso concreto, levando em consideração os aspectos sociais envolvidos.
Desse modo, a boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível
como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos.
Há outros dispositivos no atual Código que se reportam à boa-fé de índole objetiva. Assim dispõe o art. 113: “Os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.
Ao disciplinar o abuso de direito, o art. 187 do atual estatuto estabelece: “Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
Desse modo, pelo prisma do vigente Código, há três funções nítidas no
conceito de boa-fé objetiva: função interpretativa (art. 113); função
de controle dos limites do exercício de um direito (art. 187); e função
de integração do negócio jurídico (art. 422).
[...]
A boa-fé é instituto que também opera ativamente nas relações de
consumo, mormente nos exames das cláusulas abusivas. O art. 422
se aplica a todos os contratantes, enquanto os princípios que regem a
boa-fé no Código de Defesa do Consumidor se referem às relações de
consumo. Ambos os diplomas se harmonizam em torno do princípio.

Neste sentido, nos contratos em comento, é necessário clareza, confiança, lealdade e proteção entre as partes, para que a conclusão do contrato
possa ser viabilizada e sua finalidade atingida, qual seja, a obtenção da casa
própria com a quitação do financiamento.
O mutuante, ciente da situação extraordinária dos saldos devedores,
se não atuou com transparência durante a execução do contrato, não pode
surpreender os mutuários com parcelas em valores muito acima da capacidade financeira deles.
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Da mesma forma, completamente desarrazoado que, ao final de um
financiamento de décadas, o mutuário seja surpreendido com uma dívida
que beira a quatro vezes o valor do imóvel.
A cooperação e a assistência do mutuante para com o mutuário são
imprescindíveis para que se alcance o deslinde destas situações.  

7 A aplicação dos princípios acima elencados aos contratos de
mútuo realizados pelo SFH, no início da década de 1990, sem
cobertura do FCVS

Os contratos de mútuo realizados pelo SFH, no início da década de
1990, sem cobertura do FCVS, têm ensejado a cobrança de prestações de
extrema monta, após o prazo de financiamento que se estende por longos
anos, geralmente de 20 a 30 anos.
Após o mutuário adimplir as parcelas ao longo destes anos, se depara
com um saldo residual que chega, muitas vezes, ao quádruplo do valor do
imóvel motivo do mútuo.
Esta cobrança tem sido extremamente questionada pelos mutuários,
que alegam sua abusividade, eis que colide com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, gerando situação insustentável, uma vez que as
novas prestações para pagamento do resíduo contratual, que devem ser
adimplidas na metade do prazo originário, geram prestações que podem
atingir o montante de 10 mil reais.
O SFH tem como fim último proporcionar meios para que o cidadão,
principalmente os de classe média baixa e classe baixa, adquiram a casa
própria, mediante pagamento de prestações de mútuo realizado para tal
fim. Ou seja, o SFH tem uma finalidade.
O sistema deve ser pensado, principalmente com prognóstico das prestações conforme a situação econômica do país, de forma que não ocorram
aberrações em sua finalidade, como a situação que analisamos, qual seja, a
existência de saldos devedores exorbitantes ao final do prazo de financiamento.
Ao mutuário restou toda carga de responsabilidade dos riscos econômicos que envolvem este tipo de contrato de longo prazo, e o risco aumenta
consideravelmente em se tratando de Brasil, com histórico de instabilidade
econômica e inflação. A instituição financeira, por outro lado, se queda, por
meio do contrato de adesão, resguardada dos riscos econômicos.
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Desta feita, toda a evolução do saldo devedor e a forma como seu
reajuste foi sendo efetuado, assim como o modo de sua cobrança, incorrem
em quebra de boa-fé contratual e desobediência à função social, uma vez
que torna o contrato perpétuo.
O saldo residual toma proporções não saldáveis, mormente sobre o
prisma do público-alvo destes contratos: cidadãos de classe média baixa e classe baixa. Ou seja, há um desvirtuamento do contrato assinado originalmente.

Conclusão

Os contratos de mútuo do Sistema Financeiro de Habitação, assinados
no início da década de 1990, sem cobertura do FCVS, devem ser revistos
para ajustarem o saldo devedor a patamares exequíveis e condizentes com
a evolução salarial dos mutuários, de forma que não se perpetue sua execução e não se deixe de viabilizar o objetivo da política pública do Sistema
Financeiro de Habitação, qual seja, a aquisição da casa própria pelas camadas
mais carentes da população.
Esta revisão tem fundamento na teoria da imprevisão, na teoria da
onerosidade excessiva e nos princípios da função social do contrato e da
boa-fé objetiva.
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Sistema Financeiro de Habitação e os princípios contratuais
Andréa Márcia Vieira de Almeida1

1 Introdução
A aplicação das regras e princípios fundamentais às diversas formas
de acordos e contratos formulados apresentou importante contribuição
para a eficácia do cumprimento desses contratos, gerando a necessidade
de observância das cláusulas estabelecidas pelas partes contratantes. Entre esses princípios, merece destaque o princípio da boa-fé e o princípio da
revisão dos contratos.
Busca-se, por meio dos citados princípios, a orientação e regulamentação de condutas a serem seguidas pelos contratantes, observando-se valores éticos, de honestidade, de cooperação mútua e de lealdade entre as partes.
Nesse contexto, ainda é importante o destaque à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, que também está relacionada à boa-fé objetiva.
São estabelecidos, dessa forma, direitos e deveres para a regulamentação do
comportamento das partes contratantes, estando previstos não apenas na
lei ou nos contratos, como também nos deveres de comportamento.
O direito à moradia, por sua vez, em harmonia com o princípio da
dignidade humana e interagindo com os demais direitos fundamentais, é um
direito social que está relacionado com o direito à vida, à integridade física,
à educação, à assistência, ao segredo doméstico, à inviolabilidade do domicílio, exigido uma interpretação sistemática das normas do ordenamento
jurídico vigente.
No intuito de atender, inicialmente, ao interesse social dos menos
favorecidos economicamente para a aquisição da casa própria, foi estruturado pela Lei 4.380/1964 o Sistema Financeiro de Habitação.
Entretanto, esse sistema entrou em crise, apresentando diversos
problemas que culminaram na inadimplência de numerosos contratos pactuados. Em consequência, além de não conseguir a quitação do imóvel, os
1
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mutuários, na maior parte dos contratos, tornaram-se inadimplentes perante
as instituições financeiras.
A crise envolvendo o Sistema Financeiro de Habitação passou a exigir
de forma urgente e eficaz a adoção de medidas para a solução das demandas
que frequentemente surgiam no Judiciário. Dessa forma, a composição e o desenvolvimento das técnicas de conciliação destacaram-se como métodos mais
indicados de amenização dos problemas encontrados no referido sistema.

2 Princípios contratuais da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico
do contrato ou princípio da justiça contratual
A boa-fé, conforme diferencia a doutrina, é analisada segundo o aspecto subjetivo e objetivo. No aspecto subjetivo, refere-se a dados internos,
fundamentalmente psicológicos e diretamente relacionados ao sujeito. Está
relacionada à intenção do indivíduo e à sua expressão de vontade.
A boa-fé objetiva, por sua vez, está relacionada às normas de conduta,
aos elementos externos do comportamento dos indivíduos, estabelecendo
modos de agir. Relaciona-se, dessa forma, ao dever de conduta, não devendo
frustrar as expectativas e a confiança da outra parte.
Quanto à boa-fé contratual, esta tem caráter objetivo, determinando
condutas a serem seguidas pelos contratantes, baseadas na ética, na cooperação mútua, na lealdade entre as partes. Impõe-se, doutrinariamente,
que a boa-fé objetiva tenha função interpretativa, orientando o sentido
das estipulações contidas em determinado contrato; função de integração,
explicitando deveres de comportamento de credor e devedor, mesmo que
não expressos no contrato ou na lei; função de controle, delimitando os
direitos das partes.
A possibilidade de revisão de cláusulas contratuais também está relacionada à boa-fé objetiva. Assim, os deveres dos contratantes estão previstos não apenas na lei ou nos contratos, como também nos deveres de
comportamento e tutela, vale dizer, deveres de cuidado, de previdência, de
segurança, de informação, de notificação (CRUZ; SCHELEDER, 2007, p. 78).
A Constituição Federal de 1988 não previu expressamente o princípio da boa-fé objetiva. Entretanto, no Brasil, muito antes da promulgação
do Código Civil de 1916 já havia a previsão legal da boa-fé no âmbito das
relações contratuais. Trata-se do art. 131 do Código Comercial (Lei 556, de
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25/06/1850), o qual determina que na interpretação das cláusulas contratuais a inteligência simples e adequada da boa-fé e do verdadeiro espírito e
natureza do contrato terá preponderância em relação à restrita e rigorosa
significação das palavras. No Código Civil de 1916 prevaleceu a concepção
subjetiva do dogma da boa-fé, o que não ocorreu ao nosso novo Código Civil
(Lei 10.406/2002), que a previu objetivamente em alguns de seus artigos
(OLIVEIRA, 2003, p. 1).
Ressalte-se, inclusive, que o Código de Defesa do Consumidor tem
previsão de cláusulas abertas, que viabilizam a aplicação ao caso concreto
dos princípios que informam as relações contratuais de consumo. Permitem,
assim, a constatação em cada situação se a contratação e seus atos posteriores ocorreram de forma transparente, leal, digna de não causar prejuízos a
outrem.
Dessa forma, o controle da presença da boa-fé objetiva em todas as
fases da relação jurídico-obrigacional implica a tutela da estabilidade dos
negócios, o que não difere do princípio da justiça contratual, em que a preocupação recai sobre o desequilíbrio entre a prestação e a contraprestação
acordadas (CRUZ; SCHELEDER, 2007, p. 78).

3 O Sistema Financeiro de Habitação e o direito à moradia

O direito à moradia está estreitamente relacionado com o princípio
da dignidade da pessoa humana. Trata-se de um direito social que interage
com os demais direitos fundamentais, como o direito à vida, à integridade
física, à educação, à assistência, ao segredo doméstico, à inviolabilidade do
domicílio, etc., já que esses direitos não podem ser interpretados isoladamente, mas de forma conjunta (CRUZ; SCHELEDER, 2007, p. 79).

O direito à moradia é inerente e essencial ao indivíduo, mas a garantia
de sua efetividade depende do poder público. O direito à moradia está ligado
ao direito de propriedade e à sua função social, sendo uma das formas de
exercício do contrato (CRUZ; SCHELEDER, 2007, p. 80).
Criado pela Lei 4.380/1964, o Sistema Financeiro de Habitação inicialmente apresentava como garantia os valores emprestados aos mutuários,
que retornariam aos cofres dos agentes financeiros em forma de prestações,
devidamente corrigidos, para a efetivação de novos financiamentos. Posteriormente, o Conselho Monetário Nacional apresentou poderes normativos
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e estrutura gerida pelo Banco Central, responsável pela observância e aplicação dessas normas.
O Sistema Financeiro de Habitação foi estruturado, de início, com
fundamento na possibilidade de viabilizar a aquisição da casa própria, atendendo ao interesse social dos indivíduos com menor poder aquisitivo. A
casa a ser adquirida pelo mutuário deveria ser de padrão médio, para uso
próprio, não podia ser revendida ou usada para fins comerciais, prevendo a
lei rescisão contratual em caso de inadimplência ou outro descumprimento.
As fontes de recurso eram a Caderneta de Poupança e o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS.
Como salienta Faria (2001, p. 13), essas normas se distanciam do
verdadeiro objetivo na aquisição da casa própria, “o de cunho social”. Surgem, assim, ilimitáveis números de leis, decretos-leis e medidas provisórias
na tentativa de fornecer ao mutuário a ilusão de uma “segurança jurídica”
que lhe beneficie, facultando à estrutura gestora da instituição financeira a
aplicabilidade de índices e reajustes implacáveis ao mutuário.
Os financiamentos tornaram-se, a partir de 1993, inviáveis, em razão da própria forma legal acrescida da correção — tabela Price — que, em
curto prazo, tem determinada projeção de juros, mas, em longo prazo, essa
projeção inviabiliza o pagamento do financiamento, e a curva percentual
dos juros eleva-se a montantes estratosféricos. Nestes casos, o mutuário,
além de não conseguir a quitação do imóvel, torna-se inadimplente perante
a instituição financeira (FARIA, 2001, p. 14).
Em verdade, diversos fatores contribuíram para a denominada “crise
do SFH”, fruto de um descompasso entre o valor pago pelos mutuários, pois as
prestações eram reajustadas por índices muito inferiores à inflação, somando-se ainda ao desemprego. O descompasso entre o reajuste das prestações
e o saldo devedor foi extraordinariamente maior do que as previsões feitas
inicialmente, no que muito contribuíram os planos econômicos (TESSLER,
2005, p. 17).
Diante do objetivo do SFH, que é de “cunho social” e em favor dos
“menos favorecidos” ou daqueles que não possuam condições financeiras
para construção independente de um imóvel, torna-se questionável a existência de juros e correções exacerbados por parte do sistema, entre outros
problemas dos contratos firmados com base nas regras do Sistema Financeiro de Habitação.
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As condições impostas aos mutuários demonstraram-se insuportáveis. O valor das prestações foi onerando de forma crescente a renda familiar
dos devedores, e o montante do saldo devedor não sofreu amortização de
forma a viabilizar a extinção da dívida no prazo estipulado no contrato. Além
disso, as recessões enfrentadas pelo país, a variação nos índices de desemprego, entre outros fatores, colaboraram para o aumento da inadimplência
dos contratos do SFH.
Os índices da poupança e a política salarial, a instituição da TR, taxa
fixada em índice acima da inflação, em conjunto com a paralisação dos aumentos salariais, colaboram para agravar a crise dos contratos firmados com
base nas regras do Sistema Financeiro de Habitação.
Uma análise sucinta do auge e declínio do SFH foi realizada por Tessler (2005, p. 18-19) nos seguintes termos:
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Um mecanismo denominado Fundo de Compensação das Variações
(FCVS) foi criado em 1967 para justamente tentar cobrir os resíduos
dos saldos devedores não pagos pelos mutuários no final dos contratos. Em 1969 foi criado o coeficiente de Equiparação Salarial (CES)
para tentar reduzir os referidos resíduos. À mão de exemplificar o
descompasso, podemos lembrar que, em 1985, no governo Sarney, as
prestações foram reajustadas em 112%, enquanto os saldos devedores
tiveram correção de 246%. No Plano Cruzado, em 1986, o reajuste das
prestações se deu também por valores  muito inferiores. Em 1987, com
o Plano Bresser, os salários e as prestações foram submetidos ao “congelamento”. No Plano Verão, em 1989, houve mais um congelamento.
No Plano Collor, em 1990, a inflação de 84,32% foi aplicada aos saldos
devedores e não às prestações. Resultou, pois, face aos benefícios concedidos aos mutuários para o pagamento das prestações, uma dívida
da ordem de 60 bilhões de reais. O sistema entrou em crise. O Banco
Nacional de Habitação (BNH) foi extinto em 1988, fazendo-se com que
a Caixa Econômica Federal (CEF) assumisse o passivo.
Paralelamente, grave crise, desemprego e a política salarial fizeram
com que os mutuários não conseguissem saldar as suas prestações
habitacionais, levando-os ao Judiciário, que se viu comprometido com
uma avassaladora quantidade de mandados de segurança, situação
que se iniciou em 1983/84.
[…]
A carência humana e material levou a Justiça Federal a demorar-se no
julgamento desse extraordinário número de processos. Disso resultou
que, quando foram realmente julgados, cerca de quatro a dez anos
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após a concessão da liminar, percebeu-se que, na maioria dos casos, a
prestação estava reduzida a valor irrisório. Daí inafastável reconhecer
que o desaparelhamento do Judiciário Federal contribuiu também para
a geração de um efeito perverso no SFH, comprometendo mais uma vez
o fundo FCVS, responsável pela equalização entre as operações ativas
e passivas do SFH. O FCVS deixou de integrar as cláusulas contratuais,
ficando os contratos, a partir daí, sem essa cobertura.
[…]
Correndo o risco de simplificar e resumir excessivamente a questão,
lembramos a intensa atividade jurisprudencial no tema SFH, com a
consagração da “equivalência salarial como princípio”.  A Representação nº 1.288-3/DF, DJU de 07.11.86 e a ADIN nº 493-0/DF, DJU de
04.02.92, balizam a questão da necessidade de correção monetária e
da prevalência do pacta sunt servanda, vedando a aplicação da Taxa
Referencial (TR) em substituição ao índice estipulado no contrato.
A situação avançou no tempo com a tentativa de construção de políticas
governamentais para o setor, como a flexibilização do SFH e a criação
do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) – Lei nº 9.514/97, sem
ter efetivamente havido uma política consistente para o setor até os
dias atuais.

A crise apresentada envolvendo o Sistema Financeiro de Habitação
passou a exigir a adoção de medidas eficazes na solução de conflitos, principalmente os conflitos sub judice. Diante dessa situação, a composição e o
desenvolvimento das técnicas de conciliação foi uma das formas de amenizar
os problemas encontrados.

4 As conciliações nos contratos fundados no Sistema Financeiro
de Habitação

A impossibilidade do cumprimento do pacto, com a consequente
perda das parcelas pagas e a devolução do imóvel, evidencia o fracasso do
contrato no sentido econômico. Nos pactos firmados com base no Sistema
Financeiro de Habitação, além da frustração econômica, constata-se a crise
de efetividade que atinge os direitos sociais e o consequente descrédito
nos direitos fundamentais que amparam a sociedade democrática (CRUZ,
SCHELEDER, 2007, p. 83).
Diante desses problemas, caracterizados principalmente como de
ordem econômica, a conciliação passou a ter um importante destaque como
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forma de solucionar os litígios decorrentes desses contratos. Além de ser um
procedimento célere e menos desgastante para as partes contratantes, está
em consonância com os princípios que orientam o sistema vigente, como
os princípios da dignidade humana, da efetividade dos contratos, da função
social dos contratos, entre outros. Por certo, não se trata de um único recurso para a solução desses litígios, mas apenas de um dos processos que
apresentam possibilidade de conciliação.
Com a enorme quantidade de contratos habitacionais sub judice, foi
necessária a criação da Empresa Gestora de Ativos – Emgea, empresa pública
não financeira, que assumiu a tarefa de administrar os créditos de difícil
recuperação.
Os acordos, em regra, foram vantajosos para todas as partes: seja
para o mutuário, mediante a solução do seu débito habitacional; seja para
a CEF/Emgea, mediante a retomada do fluxo de ingresso de recursos com a
liquidação ou repactuação de contratos tidos por irrecuperáveis; seja para
a Justiça, mediante o encerramento de processos de forma rápida, efetiva e
menos onerosa.
Os tribunais começaram a assumir a condução, aperfeiçoamento e
difusão de projetos de conciliação, passando a realizar audiências de conciliações. Valorizou-se a solução dos litígios por meio da composição das partes
envolvidas, sendo vantajoso tanto para o mutuário, quanto para o agente
financeiro, bem como para a Justiça. Diversas demandas foram solucionadas
de forma amigável, pondo fim às discussões judiciais que tramitavam há
anos, sem solução.
Dessa forma, por meio da conciliação foi oportunizado o cumprimento
das obrigações assumidas pelas partes contratantes, realizando-se o pagamento e recebimento do crédito e a aquisição do imóvel, preservando-se o
equilíbrio contratual, a dignidade humana e o direito constitucional à moradia.
O sistema de conciliação valorizado pelos tribunais e juízes proporciona, assim, a efetiva aplicação do art. 421 do Código Civil, oportunizando o
cumprimento da função social dos contratos de financiamento habitacional
consolidados nas bases do SFH.

5 Conclusão

Os princípios e regras apresentaram importante papel na orientação e fomento no cumprimento dos contratos, em especial nos contratos
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relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação, gerando a necessidade
de observância das cláusulas estabelecidas pelas partes contratantes. Merece destaque, neste caso, o princípio da boa-fé e o princípio da revisão dos
contratos.
O Sistema Financeiro de Habitação, orientado pelo direito à moradia, buscou atender ao interesse social dos indivíduos na aquisição da casa
própria. Entretanto, esse sistema entrou em crise e as condições impostas
aos mutuários, em geral, demonstraram-se insuportáveis. O valor das prestações foi onerando de forma crescente a renda familiar dos devedores, e
o montante do saldo devedor não sofreu amortização de forma a viabilizar
a extinção da dívida no prazo estipulado no contrato. Além disso, fatores
externos ao sistema, como as recessões enfrentadas pelo país, a variação
nos índices de desemprego, também agravaram esse quadro.
Diante desse quadro, a conciliação passou a ter um importante destaque como forma de solucionar os litígios decorrentes dos contratos firmados
com base no Sistema Financeiro de Habitação. Além de ser um procedimento
célere e menos desgastante para as partes contratantes, está em consonância com os princípios que orientam o sistema vigente, como os princípios
da dignidade humana, da efetividade dos contratos, da função social dos
contratos, entre outros.
Dessa forma, por meio da valorização da conciliação, foi oportunizado
o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes nos contratos firmados com base no Sistema Financeiro de Habitação, realizando-se o pagamento
e recebimento do crédito e a aquisição do imóvel, preservando-se o equilíbrio
contratual, a dignidade humana e o direito constitucional à moradia.
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Títulos imobiliários lastreados em hipoteca ou
em alienação fiduciária
Antônio Felipe de Amorim Cadete1

Introdução
O presente artigo visa a abordar de forma introdutória os títulos
de crédito imobiliários lastreados em hipoteca ou em alienação fiduciária,
previstos no ordenamento jurídico brasileiro e relacionados ao âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH ou do Sistema Financeiro
Imobiliário – SFI.
Como sabido, a hipoteca é a situação jurídico-econômica na qual um
imóvel serve de garantia a um credor, geralmente em decorrência de um
contrato de mútuo e, uma vez inadimplida a dívida, o imóvel pode ser tomado
através de uma execução judicial ou extrajudicial.
A hipoteca é um direito real de garantia e como tal deve constar no
respectivo registro de imóveis, nos moldes dos arts. 1.225, IX, e 1.227 do CC.
Já a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor
como garantia de um financiamento passa ao credor a propriedade de um
bem móvel ou imóvel, permitindo-se ao credor a tomada do bem em caso
de inadimplemento do débito. Desde o implemento do negócio, o devedor
apenas possui a posse direta do bem, já que a propriedade permanece com
o credor enquanto o financiamento não for inteiramente quitado.
A alienação fiduciária sobre bens imóveis é o negócio jurídico pelo
qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel,
devendo constar do respectivo registro de imóveis, nos termos dos arts. 22
e 23 da Lei 9.514/1997.
Com o objetivo de promover a circulação de riquezas e recursos no
SFH e no SFI, foram previstos alguns títulos de crédito lastreados sobre a
hipoteca ou a alienação fiduciária. Em termos simplórios, título de crédito
1
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é a negociação de uma obrigação futura e seu posterior uso para a realização de negócios atuais. É um meio para a utilização de recursos de outrem,
sendo instrumento de circulação da riqueza, necessário para o exercício
do direito literal e autônomo nele mencionado, segundo o art. 887 do CC.

1 Letra imobiliária e cédula hipotecária

No ordenamento jurídico brasileiro, podem-se identificar alguns
títulos de crédito lastreados em hipotecas, assim entendido o título que
“incorpora o direito real de hipoteca, de modo que o subscritor e emitente promete pagar, e o direito real de garantia está incorporado no título,
quer tenha sido constituído por ele, quer por terceiro dador da hipoteca”
(MIRANDA, 1971, p. 257-258).
Inicialmente destacamos a letra imobiliária, que é disciplinada pelos arts. 44 a 53 da Lei 4.380/1964, sendo, basicamente, um título causal
representativo de uma promessa de pagamento com lastro em um crédito
hipotecário. Como principais características da letra imobiliária, destaca-se:
ser emitida por instituição financeira ou sociedade de crédito imobiliário;
ter preferência sobre os bens do ativo da sociedade emitente em relação a
quaisquer outros créditos contra a sociedade, inclusive os de natureza fiscal
ou parafiscal; ser remunerada por um juro de, no máximo, 8% a.a.; não poder
ter prazo de resgate inferior a dois anos.
Outro título imobiliário relacionado à hipoteca é a cédula hipotecária,
prevista nos arts. 9º a 28 do Decreto-Lei 70/1966. É título causal emitido
sobre uma relação jurídica de hipoteca. Sobre suas particularidades, destaca-se: é emitida por associação de poupança e empréstimo; pode ser integral
ou fracionária, em razão de representar ou não a totalidade do crédito hipotecário; admite-se a emissão sobre uma segunda hipoteca, desde que tal
circunstância conste em evidência no anverso do título; o prazo de resgate
será idêntico ao prazo da dívida hipotecária, e o vencimento antecipado
dessa acarretará automaticamente o vencimento, também antecipado, de
todas as cédulas hipotecárias respectivas.
Não obstante a previsão da letra imobiliária e da cédula hipotecária,
mais correntes na prática negocial atual, são as letras hipotecárias e as letras
de crédito imobiliário, sendo denominadas pela doutrina como novos títulos
imobiliários (RAMOS, 2010, p. 425), razão pela qual, doravante, apenas delas
se ocupará o presente artigo.
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2 Letra hipotecária – LH e letra de crédito imobiliário – LCI
A letra hipotecária – LH é disciplinada pela Lei 7.684/1988. É também título causal emitido sobre uma relação jurídica de hipoteca. Entre suas
particularidades destaca-se: é emitida por instituições financeiras; a remuneração do título se dá pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização
monetária; a emissão do título independentemente de tradição efetiva.
Mais recentemente, após o advento do SFI, foi criado mais um título
imobiliário: a letra de crédito imobiliário – LCI, título causal emitido por
instituição financeira, como promessa de pagamento, com lastro em crédito
imobiliário decorrente de hipoteca ou alienação fiduciária, prevista pelos
arts. 12 a 17 da Lei 10.931/2004. Entre suas particularidades, que em muito
se aproximam às da LH, elenca-se: é emitida por bancos comerciais, bancos
múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal,
sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo,
companhias hipotecárias e demais instituições expressamente autorizadas
pelo Banco Central; a remuneração do título se dá pelo valor nominal, juros e,
se for o caso, atualização monetária; a emissão do título independentemente
de tradição efetiva.
No dia a dia negocial, o campo de abrangência das LCIs fica praticamente restrito à alienação fiduciária, já que é uma garantia mais segura
para o credor que a hipoteca, em razão da maior facilidade e celeridade na
tomada do bem em relação à execução judicial ou extrajudicial da hipoteca.
Diferentemente, por restrição legal, as LHs abarcam apenas os contratos
lastreados por hipotecas imobiliárias (CERBASI, 2008, p. 155).
Na prática, em termos de provisão de recursos versus riscos bancários, as captações feitas por meio de LHs servem de lastro para empréstimos
bancários, que são garantidos pelo imóvel do tomador, enquanto os recursos
das LCIs se relacionam com o mercado de financiamento imobiliário residencial e/ou comercial, garantidos por alienação fiduciária.
Por fim, as LHs e LCIs são obrigatoriamente registradas na Central
de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – Cetip para fins de controle
de emissão e de negociação no mercado secundário.

3 Juros e atualização monetária na LH e na LCI

Destaca-se que os juros nas LHs e nas LCIs podem ser fixos (pré-fixados) ou flutuantes (pós-fixados). Como exemplo de juros fixos, o título
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pode remunerar desde uma taxa nominal de X% a.a. ou Y% a.m. e, como
hipótese de juros flutuantes, um percentil incidente sobre a Selic, CDI, TR
ou TJLP de um determinado período, que pode ser superior, inferior ou
igual a 100%.
A LCI poderá ser atualizada mensalmente por índice de preços, desde
que emitida com prazo mínimo de 36 meses. Já a LH não contém tal restrição
para a possibilidade de atualização monetária, bastando a previsão ou não
no título. Como os principais índices de inflação utilizados na prática do
mercado, destacam-se o IPCA e o IGP-M.
A atualização monetária é, portanto, facultativa tanto nas LCIs como
nas LHs. Na prática corrente de mercado, é mais comum a associação de uma
taxa de juros fixa à correção por algum índice de inflação (v.g. IGP-M + 6%
a.a.), a vinculação a uma taxa de juros flutuante, sem a previsão de correção
monetária (v.g. 107% do CDI), ou mesmo uma taxa de juros mista, parte pré
e parte pós-fixada, sem a previsão de atualização (v.g. 8% a.a. + TR).

4 Garantias existentes na LH e na LCI

Uma mesma LCI poderá ser garantida por um ou mais créditos imobiliários, mas a soma do principal das LCIs emitidas por uma mesma instituição financeira não poderá exceder o valor total dos créditos imobiliários
em poder da instituição emitente. Por fim, a LCI não poderá ter prazo de
vencimento superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliários que
lhe sirvam de lastro.
Igualmente, uma mesma LH poderá ser garantida por um ou mais
créditos hipotecários, mas a soma do principal das LHs emitidas pela instituição financeira não excederá, em hipótese alguma, o valor total dos créditos
hipotecários em poder dessa instituição.
Como se vê, tais títulos apenas podem ser emitidos com base em
lastros de créditos já desembolsados pela instituição financeira para empréstimos garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária (ALVES, 2008). Além
dessa garantia dos créditos subjacente, que é da natureza própria do título,
tanto a LH como a LCI poderão contar com garantia fidejussória adicional
de instituição financeira, isto é, além da hipoteca ou alienação fiduciária
subjacentes há também a garantia dada pelo banco, solidária ou subsidiariamente, em relação ao tomador dos recursos financeiros e devedor do
título imobiliário.
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Em tal hipótese de garantia fidejussória adicional, ocorrendo a insolvência da instituição financeira, implicitamente, haverá também a cobertura
do Fundo Garantidor de Crédito – FGC até o limite de R$ 70.000,00 por CPF
ou por CNPJ de um mesmo beneficiário por instituição financeira, tal como
previsto no art. 2º, VI e VII, do anexo II da Resolução 3.251/2004 do CMN,
c/c art. 4º da Resolução 3.931/2010 do CMN.

5 Prazo e liquidez na LH e na LCI

Embora inexista uma estipulação legal de prazos mínimo e máximo
de vencimento dos títulos, na média do mercado o prazo mínimo em geral
das LCI e LH é de 60 dias2 e o máximo usualmente não passa de 60 meses
(CAIXA..., 2011a).
Outro detalhe é a falta de liquidez da instituição financeira emissora
em relação a outros produtos financeiros de renda fixa: em geral as LH e LCI
são oferecidas apenas com vencimento predefinido, inexistindo a possibilidade de saque de recursos antes de tal data.
Entretanto, já se vislumbra uma prática comercial intermediária, consistente na inexistência de liquidez por um determinado período de carência
ou vencimento parcial, geralmente de dois meses, após o qual a liquidez
passa a ser diária até o vencimento final do título.
Cabe observar que a ausência de liquidez da instituição financeira
emissora não impede a transferência e livre negociação do título no mercado
secundário antes do vencimento por intermédio da Cetip.

6 Tributação na LH e na LCI

Como os recursos captados por intermédio das LHs e das LCIs são
destinados exclusivamente para fins imobiliários, o governo federal com
nítido intuito de incentivo fiscal isentou de imposto de renda – IR os rendimentos de tais títulos para as pessoas físicas, tanto na fonte como na
declaração de ajuste anual, favorecendo a popularização e segurança de tais
títulos ao mesmo tempo em que serve de estímulo à captação de recursos
ao mercado imobiliário.
2

Disponível em: http://www.brazilianmortgages.com.br/m3.asp?cod_pagina=960&cod_pai=0. Acesso em:
18 set. 2011.
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Cabe salientar que a isenção de IR concedida pelo art. 3º, II, da Lei
11.033/2004 se refere estritamente aos rendimentos gerados pelo título,
não se aplicando aos ganhos de capital decorrentes da alienação ou cessão
dos mesmos títulos com ágio, conforme dispõe o art. 44, II, da IN 1.022/2010
da RFB.

Já para as pessoas jurídicas, a tributação do IR segue o disposto
para os demais produtos de renda fixa, disciplinados pelo art. 1º da Lei
11.033/2004, iniciando com alíquotas de 22,5% para aplicações de até 180
dias, 20% para aplicações de 181 dias até 360 dias, 17,5% para aplicações
de 361 dias até 720 dias e 15% para aplicações acima de 720 dias.

Para exemplificar o impacto do benefício tributário sobre a rentabilidade em relação às pessoas físicas, observe-se: se uma LCI num prazo
de 180 dias prometesse um rendimento de 90% do CDI, a rentabilidade já
líquida de impostos seria de exatos 90% do CDI, já para um certificado de
depósito bancário – CDB atingir a mesma rentabilidade líquida da LCI, far-se-ia necessário um rendimento bruto de 116,13% do CDI antes da incidência
do IR (ALVES, 2008).

Conclusão

Nos últimos anos, o Brasil passou por um processo de enriquecimento da população e formalização crescente do mercado de trabalho,
criando as condições ideais à expansão do mercado imobiliário, com a
construção crescente de moradias residenciais e empreendimentos comerciais.

Como decorrência natural do momento econômico, as LHs e as LCIs
têm atraído cada vez mais investidores, dado seu caráter conservador de
renda fixa e de baixo risco, apresentando uma rentabilidade superior que
muitas alternativas tradicionais, tais como CDB e caderneta de poupança,
principalmente por conta das taxas de remuneração incidentes e do aspecto
de isenção tributária.

Um aspecto ainda negativo que impede a maior difusão de tais títulos
como instrumentos de investimento e de captação de recursos imobiliários é
o valor da aplicação mínima inicial exigida, sendo em média de R$ 20.000,00
nas instituições financeiras privadas (ALVES, 2008) e de R$ 50.000,00 nas
instituições públicas oficiais (CAIXA..., 2011b).
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O Sistema Financeiro da Habitação e o Judiciário –
breve histórico e considerações
Candice Lavocat Galvão Jobim1

1 Introdução
O presente artigo tem como objetivo uma análise crítica da situação
real vivida pelos mutuários dos contratos de crédito imobiliário, sobretudo
sob o ângulo do julgador que se vê diuturnamente envolvido com as partes,
seus pedidos, suas angústias, expectativas e frustrações.
Inicialmente, para que o leitor se situe no assunto, traz-se um pouco
da história e da evolução do Sistema Financeiro da Habitação, com seus
objetivos, suas características e aparentes incongruências.
Em seguida, faz-se uma breve análise dos argumentos que vêm sendo
utilizados pelos mutuários em ações revisionais, cujos objetivos são, quase
sempre, a redução dos encargos incidentes sobre os valores obtidos por meio
do financiamento e a possível exoneração do mutuário com a consequente
liberação da hipoteca do imóvel.
Por fim, conclui-se que a desinformação do mutuário acarreta uma
adesão a contratos cuja execução está, na grande maioria das vezes, além
das possibilidades de adimplemento pelo mutuário. E que tal fato vem assoberbando o Poder Judiciário com ações que, ao fim e ao cabo, não ajudam
em nada os mutuários litigantes.
Urge que se diga que este artigo não objetiva tratar da evolução legislativa dos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, nem da sua evolução jurisprudencial, mas apenas tecer considerações acerca dos problemas
verificados, como julgadora, a respeito da expectativa das partes mutuárias
ao longo dos financiamentos e durante o trâmite processual das demandas
que envolvem os respectivos contratos.
1
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O presente artigo tem, portanto, por escopo tratar a respeito do Sistema Financeiro da Habitação e fazer uma análise crítica sobre a realidade
das demandas judiciais a respeito do tema.

2 O contrato do Sistema Financeiro da Habitação e a instauração
da problemática no Judiciário

O Sistema Financeiro da Habitação foi criado oficialmente por meio
da Lei 4.380, de 21/08/1964, cujo objetivo primordial foi facilitar o acesso
à casa própria para pessoas de classes sociais de baixa renda, mediante recursos que adviriam das Cadernetas de Poupança e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS.
Desta feita, o Sistema Financeiro da Habitação, desde sua criação,
está envolto em uma aura de interesse social, já que diz respeito à aquisição da casa própria, e de há muito vem sendo objeto de diversas demandas
judiciais, trazendo consigo um emaranhado de problemas jurídicos com
forte apelo social.
Diga-se que, desde seus primórdios, o assunto foi avançando mais
pela construção pretoriana do que pela literatura jurídica. Isso porque o
problema da aquisição da casa própria pelo Sistema Financeiro da Habitação surgiu no dia a dia, sobretudo na década de 80, diante de uma
inflação galopante, quando então o reflexo do reajuste das prestações do
contrato fez com que seus sujeitos acorressem ao Judiciário em busca de
uma “salvação”.
Aos poucos, os juízes foram trilhando o caminho de estabelecer que as
prestações somente poderiam sofrer reajustes de acordo com a variação do
salário-mínimo, avançando mais ainda no sentido de que o reajuste deveria
levar em consideração não o reajuste do salário-mínimo em termos gerais,
mas sim do salário do próprio mutuário.
A partir daí, a própria legislação resolveu se amoldar às decisões dos
magistrados e, assim, veio o Decreto-Lei 2.164/1986, para regulamentar a
Lei 4.380/1964, estabelecendo que o reajuste das prestações dos contratos
de aquisição da casa própria deveria corresponder ao mesmo percentual e
periodicidade do aumento de salário da categoria profissional do adquirente,
ou, caso ele não pertencesse a nenhuma categoria profissional específica, as
prestações deveriam ser reajustadas na mesma proporção da variação do
salário-mínimo.
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Entretanto, solucionava-se um problema e criava-se outro, já que o
mutuário continuava a ser responsável pelo saldo devedor, a não ser que
seu contrato estivesse vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais – FCVS.
O referido fundo, administrado pela Caixa Econômica Federal, foi
criado em 1967 com o objetivo de garantir o pagamento de eventuais
resíduos existentes nos saldos devedores dos mutuários quando do encerramento dos contratos. É de se ressaltar que apenas os contratos que
tivessem previsão de cobertura pelo FCVS é que teriam o saldo devedor
quitado pelo fundo. Nos demais casos, os responsáveis pelo pagamento do
resíduo eram os mutuários.
Tal fundo foi extinto em 1990, com a edição da Lei 8.004/1990, com
a transferência dessa responsabilidade novamente aos mutuários.
Frise-se, nesse momento, que da análise dos processos judiciais que
estiveram sob meu julgamento e das conversas mantidas com as partes, seja
em audiências, seja em conversas informais, percebi que o que mais entorpece o mutuário é a falta de conhecimento real de que o contrato, embora
aparentemente seja fácil de ser executado, já que as prestações não são altas,
ao final traz uma obrigação de pagamento do saldo devedor que, na grande
maioria das vezes, é bastante alto.
Ou seja, o contrato que, a princípio, é bastante sedutor para os mutuários, já que as prestações são baixas e apenas sofrem reajuste no mesmo
índice e na mesma periodicidade da evolução salarial da sua categoria profissional, também se mostra assustador, na medida em que seus beneficiários
não entendem ou não possuem condições de entender que o valor a ser pago
será em muito superior ao valor do imóvel.
E nem poderia ser diferente, já que o mutuário está realizando um
negócio jurídico — compra de um bem imóvel — utilizando-se de dinheiro
obtido no mercado financeiro que é um dinheiro reconhecidamente caro.
Como é sabido, os agentes financeiros apenas são intermediários das
operações de compra e venda, emprestando o dinheiro para pagamento do
imóvel à vista, dinheiro esse que terá de ser totalmente devolvido ao banco,
com correção monetária, juros e outros encargos.
Repise-se aqui que o recurso utilizado pelo agente financeiro advém dos valores depositados por seus clientes nas contas de cadernetas
de poupança e nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de
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Serviço, as quais deverão ser repostas em determinado momento. Esta
reposição, portanto, tem de ser plena, e deve ser coberta pelos rendimentos pagos pelos mutuários que utilizaram o dinheiro para a compra
da casa própria.
Em minha experiência como julgadora, percebo que a maior dificuldade que os mutuários possuem é de entender que apenas o pagamento das
prestações mensais não acarreta a liquidação do contrato e que o valor pago
ao final do contrato será sempre superior ao valor do imóvel.
Esquecem-se de que não pagaram o imóvel à vista, já que não possuíam recursos para isso, e, ainda, de que vêm se utilizando do imóvel desde
quando o compraram. Vivem há anos em um imóvel, sem ter de pagar aluguel, e pagando uma prestação bem inferior à que pagariam caso tivessem
comprado o imóvel financiado diretamente da empresa de engenharia e
bem inferior àquela que teriam de pagar caso o reajuste não fosse feito pelo
Plano de Equivalência Salarial.
Ou seja, acham que, findo o prazo contratual, o valor do imóvel estará quitado, o que não é verdade, já que têm de enfrentar o denominado
“monstro”, como é considerado o saldo devedor. Não entendem o valor alto
do referido saldo devedor, já que não compreendem que este deve ser calculado pelo custo efetivo da operação no mercado, acrescido dos valores da
prestação e dos juros que todo mês deixou-se de amortizar, tendo em vista
a aplicação do Plano de Equivalência Salarial.
Nesse ponto, importante explicar que, na maioria dos contratos, o
valor despendido mensalmente pelo mutuário não é suficiente nem mesmo
para amortizar os juros, o que deixa sem nenhum pagamento a dívida propriamente dita.
Chega-se, então, aos maiores problemas relacionados a esse sistema
de absoluta incoerência. O mutuário não adimplente procura um advogado
e um contador que lhe incutem a ideia de que ele já pagou mais do que o
valor do imóvel, e que isso é, no mínimo, um absurdo.
Cria-se, portanto, uma falsa expectativa de que, uma vez julgado o
processo, o juiz declarará que o mutuário não possui mais nenhuma dívida.
Não raras as vezes escuta-se, como julgador, a frase de que os juros são
exorbitantes e de que o mutuário tem até valor a receber da Caixa.
Na maioria das ações, requer-se o depósito dos valores que se
entendem devidos, ainda que inferiores ao necessário. Outras vezes, o
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juiz determina em medida liminar que se faça o pagamento em juízo de
acordo com a evolução salarial do interessado, por meio de depósito,
mas as partes negligenciam quanto à demonstração da evolução salarial,
o que acarreta o pagamento a menor da prestação. Há ainda os casos em
que o mutuário, na firme certeza de que já pagou a mais do que o devido,
para de adimplir com as prestações, na errônea convicção de que todo o
contrato já foi quitado.
E isso ocorre por anos a fio, até que chega o dia em que o mutuário
se vê na obrigação de pagar as diferenças. Diferenças essas que podem sim
ser atualizadas pela Taxa Referencial – TR, diferentemente do que sempre
alegado pelas partes (tendo o contrato sido celebrado após a Lei 8.177/1991
ou, ainda que anteriormente a isso, mas contendo cláusula de que o critério
de reajuste adotado seja a variação da caderneta de poupança, é plenamente
possível a utilização da TR).
Nesse momento me vem à mente a convicção de que nós juízes temos
uma parcela de responsabilidade sobre esses equívocos incutidos na cabeça
dos mutuários, de que os contratos do Sistema Financeiro da Habitação são
todos ilegais e injustos.
Como bem colocado por Menezes (2003, p. 58), esse componente
de interesse social que está inserido em todos os processos que tratam do
Sistema Financeiro da Habitação, “em termos de aplicação da lei, tem um
lado negativo e um lado positivo: negativo no sentido de que muitas vezes
embaça a compreensão técnico-jurídica de determinadas reivindicações
dos mutuários, apresentadas como se fossem eles uns excluídos sociais,
exigindo mais cuidado do julgador, para não decidir num plano meramente
assistencialista; positivo, no sentido de que sinaliza a sua atuação no julgamento de tais questões, para não esquecer a advertência do art. 5º da
Lei de Introdução ao Código Civil, de que, na aplicação da lei, o juiz deve
atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum”.
Pois bem, feita a advertência, passemos aos argumentos jurídicos
mais comumente lançados pelas partes à análise do julgador, no âmbito dos
processos judiciais nos quais se analisam contratos assinados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação, quase sempre demorados, em que as partes,
normalmente iludidas pelo cálculo feito por um contador particular, aguardam ansiosamente o momento em que o juiz dirá que elas não devem mais
nada e que a Caixa Econômica Federal até lhes deve algum valor, obtendo,
ao fim, o título de propriedade do imóvel, livre de qualquer ônus.
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3 Breve análise das questões processuais mais comuns nos feitos
que tratam dos contratos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação
Passo agora à análise dos principais pedidos e argumentos utilizados
pelas partes nos processos em que se objetiva a revisão das cláusulas dos contratos de financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.
Normalmente, as partes requerem a revisão de seu contrato de financiamento habitacional, com a declaração de nulidade das cláusulas que
consideram abusivas, e a consequente elaboração de novo cálculo do saldo
devedor, obedecendo-se aos seguintes critérios:
a) que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor;
b) que seja recalculado o saldo devedor para que incida, no mês de
abril/1990, o índice de 41,28% (BTNF) em substituição ao percentual de 84,32% (IPC), o qual também deverá ser aplicado na
correção da prestação no aludido mês;
c) que o saldo devedor seja corrigido após a dedução da parcela referente à amortização que compõe a prestação mensal, como dispõe
a Lei 4.830/1964;
d) que, no recálculo do saldo devedor, seja substituída a TR pelo PES/
PC ou pelo INPC;
e) que sejam aplicados juros simples ao saldo devedor e não os juros
capitalizados, em conformidade com a Súmula 121/STF e com o
Decreto 22.626/1933, “abrangendo tanto a taxa de juros compensatórios como também a capitalização em função da aplicação
do índice da caderneta de poupança e da aplicação do sistema de
amortização pela tabela PRICE”;
f) que seja alterado o sistema de amortização do saldo devedor de
Price para o Sistema de Amortização Constante – SAC;
g) que seja observado o PES/CP na execução do contrato de financiamento;
h) que a CEF utilize a taxa de juros nominal em lugar da taxa de juros
efetiva;
i) que, após a exclusão das irregularidades contratuais, seja a CEF
compelida a devolver os valores pagos a maior, na forma de indébito; e
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j) que, caso se verifique a quitação do financiamento no curso do
processo, seja cancelada a hipoteca no Cartório de Registro de
Imóveis competente.

A esse respeito, assim venho entendendo:
Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, registre-se
que partilho do entendimento de que aos contratos de mútuo, no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação, se aplica o CDC. Contudo, a aplicação do CDC
à relação jurídica contratual em tela não determina por si só a procedência
dos pedidos, que devem ser analisados um a um.
Em relação ao pedido de não incidência do índice do IPC de março/1990 no reajuste do saldo devedor, entendo que não assiste razão aos
demandantes, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tal índice, na razão de 84,32%, é aplicável para o reajuste das
prestações e do saldo devedor dos contratos de financiamento habitacionais,
como dispõe o arresto a seguir colacionado:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. REAJUSTE DO SALDO
DEVEDOR E DAS PRESTAÇÕES. ABRIL/1990. IPC. PERCENTUAL DE
84,32%. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. SÚMULA 168/STJ.
[...]

2. Há muito pacificou-se, no âmbito desta Corte, entendimento consoante ao assentado pelo acórdão embargado, qual seja, o de que o
saldo devedor e as prestações dos contratos de financiamento para a
aquisição da casa própria, firmados sob a égide do Sistema Financeiro
da Habitação – SFH, devem sofrer reajuste em abril de 1990, pelo
IPC de março do mesmo ano, no percentual de 84,32%. Incidência
da Súmula 168/STJ: “Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado.”
[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EREsp 143.870/SP, rel. ministro  José Delgado, Corte Especial, julgado em 07/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 326.)

Outrossim, não se revela ilegal o procedimento da Caixa Econômica Federal, como agente financeiro, consubstanciado na atualização do
saldo devedor do empréstimo antes de abater-lhes o valor da prestação
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mensal paga, levado a cabo em decorrência das disposições da Resolução
1.980/1993-Bacen, não se verificando ofensa ao disposto no art. 6º, “c”, da
Lei 4.380/1964. É que a norma não é imperativa e somente tem aplicação se
for previamente estabelecido no próprio contrato, o que normalmente não
é o caso dos contratos objetos das demandas. Nesse sentido: (AC 001696571.1999.4.01.3800/MG, rel. desembargadora federal Maria Isabel Gallotti
Rodrigues, Sexta Turma, julgado em 23/04/2010).
De igual modo, venho decidindo que não prospera o pedido de substituição da TR pelo PES/CP ou pelo INPC para a correção monetária do saldo devedor.
Nesse aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de que a TR pode
ser utilizada como índice de correção do saldo devedor de contrato de mútuo bancário vinculado ao SFH, quando o contrato prevê a correção pelos
índices de poupança.
Isso porque, como já dito, as correções dos rendimentos da caderneta
de poupança e das contas do FGTS são feitas pela TR. É de tais contas que
vêm os recursos para o SFH. Assim, para se manter o equilíbrio financeiro
do sistema, é imperioso que a mesma taxa que corrige os rendimentos dos
poupadores corrija o saldo devedor dos contratos a ele vinculados.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 493, não excluiu
do mundo jurídico a TR, mas sim estabeleceu que ela não pode ser imposta
como índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos
firmados anteriormente à Lei 8.177/1991, sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
Todavia, como normalmente há a previsão de correção pelos índices de poupança, quase sempre é legítima a aplicação da TR como fator de
atualização do saldo devedor dos contratos do SFH.
Na esteira das decisões citadas, na grande maioria dos casos, não há
vedação de atualização do saldo devedor dos contratos pela TR, por normalmente ser o índice contratualmente ajustado e não decorrente da aplicação
da Lei 8.177/1991, que teve alguns dispositivos declarados inconstitucionais
pelo STF, mas sim da própria aplicação do art. 15 da Lei 8.692/1993.
Dessa forma, na esmagadora maioria dos casos, não padece de nenhum vício a correção monetária sobre o saldo atualizado pela TR, conforme
decisões mencionadas anteriormente, ainda que esse índice contenha juros
remuneratórios. Tal se dá para resguardar o custo do sistema com recursos
capitados nos depósitos de poupança e do FGTS.
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Sobre a matéria, colaciono o recente julgado do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SISTEMA HIPOTECÁRIO (SH). REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PELO ÍNDICE
NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). DESCABIMENTO.
JUROS NOMINAIS E JUROS EFETIVOS. LEI N. 4.380/1964. SEGURO
OBRITAGÓRIO. JUROS DE MORA.
1. É legítima a incidência da TR, como índice de reajuste das prestações
mensais e do saldo devedor, quando o contrato contenha previsão, como
critério de reajuste desses encargos, a aplicação dos mesmos índices de
atualização dos depósitos em caderneta de poupança.
[...]
6. Sentença confirmada.
7. Apelação desprovida. (grifo nosso)
(AC 0003540-06.2001.4.01.3800/MG, rel. desembargador federal,
Sexta Turma, e-DJF1 de 10/05/2010, p. 81.)

Pleiteiam ainda os autores, de uma maneira geral, a utilização do
Sistema de Amortização Constante – SAC na amortização do saldo devedor
no lugar da aplicação da Tabela Price, também chamada de Sistema Francês
de Amortização.
Normalmente, reputo correta a utilização da Tabela Price (Sistema
Francês de Amortização) para amortizar o saldo devedor, uma vez que quase
sempre é a que está estabelecida no contrato, e ainda uma vez inexistindo
qualquer indício de ilegalidade ou abusividade cometida pelo agente financeiro a recomendar a alteração para o Sistema de Amortização Constante
(Sistema Hamburguês).
A matéria não comporta maiores digressões, pois já está pacificado o
entendimento de que não há nenhuma ilegalidade nesse sistema de amortização, “por ser da essência do contrato de mútuo ‘a obrigação do mutuário
devolver a integralidade do valor mutuado, acrescido dos juros contratados,
fato que somente se observa com a aplicação de idênticos índices de correção monetária, nas mesmas oportunidades, tanto sobre o saldo devedor
quanto sobre a prestação’ (TRF 3ª Região, AC 1999.03.99.098048-5/SP, DJ
de 09/10/2002)” (TRF 1ª Região, AG 2001.01.00.046383-1/MT, rel. des.
federal Selene Maria de Almeida, DJU de 19/12/2003).
No que tange ao pedido de aplicação ao contrato apenas do percentual
referente aos juros nominais, verifico que os juros remuneratórios cobrados
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à taxa nominal de 10,5% ao ano, equivalente à taxa efetiva de 11,02034% ao
ano, normalmente são expressamente previstos no contrato, não configurando nenhuma abusividade (AC 0007444-57.1998.4.01.3600/MT, Quinta
Turma, e-DJF1 de 07/05/2010, p. 333).
De igual modo, de uma maneira geral, não assiste razão ao argumento
utilizado pelos autores em relação à alegação de incidência de juros capitalizados no saldo devedor dos contratos, pois quase sempre o laudo pericial
conclui que o agente financeiro calculou os juros devidos mensalmente de
forma simples.
No tocante à alegação de inobservância do PES/CP no reajuste das
prestações mensais dos financiamentos habitacionais, normalmente, o
que mais se verifica é que os índices aplicados pela CAIXA estão em percentuais inferiores aos percebidos pelo mutuário e, consequentemente,
que os valores cobrados pelo agente financeiro são inferiores aos apurados pelo Perito.
Dessa forma, em consonância com jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, “tendo sido aplicados reajustes inferiores à
variação salarial do mutuário, não há que se falar em descumprimento do
PES” (AC 1999.38.00.016027-4, Rel. Juiz Federal Marcelo Albernaz (conv.),
Quinta Turma, e-DJF1 de 22/05/2009, p. 110).
Desta feita, na esteira do que foi dito, o que mais se verifica, utilizando-se da minha experiência de julgadora, é que são raras as vezes em que a
CEF não vem aplicando adequadamente as cláusulas previstas nos contratos
de mútuo entabulados no âmbito do SFH, concluindo-se que as pretensões
deduzidas pelos autores mutuários, em sua esmagadora maioria, não merecem ser acolhidas.
Em suma, aqueles sonhos dos quais vêm as partes munidas batendo
às portas do Judiciário com pedidos de devolução dos valores pagos indevidamente e de cancelamento da hipoteca em face da quitação do saldo devedor
quase nunca prosperam.

4 Conclusões

A cada novo dia, o Judiciário se vê mais assoberbado de ações, sem ter
condições de dar uma resposta às partes em um período razoável de tempo.
No caso dos processos que envolvem o Sistema Financeiro da Habitação, o problema é ainda mais grave, já que, além da demora com que o caso é
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definitivamente decidido, normalmente, a resposta dada não apazigua nem
diminui a angústia e a situação de perplexidade em que as partes mutuárias
se encontram no início do processo, já que, ao final, após anos de expectativas
e ilusões acreditando que o contrato é ilegal e abusivo e que já pagaram mais
do que o valor do imóvel, sendo, pois, credoras da Caixa Econômica Federal,
percebem que devem pagar sim o valor cobrado pela mutuante.
Em determinados casos, não só têm de pagar o que já deviam antes de
ajuizar a ação, como devem valor ainda maior, já que deixaram de adimplir
as prestações assim que protocolaram a ação, ou passaram a pagar valor
inferior à prestação devida.
No sentido da resolução dos conflitos em um tempo mais razoável,
a Justiça já vem envidando esforços, seja tentando agilizar os julgamentos,
seja tentando solucionar os casos por meio da conciliação, nas denominadas
“Semanas Nacionais de Conciliação”.
Quanto à expectativa frustrada das partes, entretanto, penso que
ainda cabe um esforço maior, inclusive da parte dos julgadores, de conscientizar os mutuários no sentido de que a maioria das cláusulas contratuais é legal, explicando-lhes os motivos pelos quais têm de pagar mais
do que o valor do imóvel, e principalmente evitando deferir pedidos de
liminares que sinalizem que o mutuário tem razão na sua argumentação
quando, ao final, não terão.
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Direito à moradia e o Sistema Financeiro da Habitação –
SFH: noções básicas
Dayse Starling Lima Castro1

O direito à moradia recebeu proteção jurídica desde 1964, quando o
então presidente da República, Castello Branco, promulgou a Lei 4.380/1964
e criou o sistema financeiro para aquisição da casa própria.
A Lei 4.380/1964 deixou claro o interesse social e a destinação do sistema financeiro da habitação: facilitar e promover a construção e a aquisição
da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população
(art. 8º). A partir dessa lei, foram fixados os princípios e as características
dos contratos de mútuo regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação – SFH,
sempre com o intuito de viabilizar a aquisição da casa própria. Por isso, a
Lei 4.380/1964 é considerada a lei base do SFH.
Posteriormente, várias normas a respeito dos contratos do SFH foram
editadas — recomendações do Banco Central, leis, decretos-leis, resoluções
— criando um emaranhado de regulamentos que alteraram substancialmente
o sistema, causando dificuldades não apenas no entendimento desses contratos, mas também na sua execução.
A Emenda Constitucional 26, de 14/02/2000, incluiu no texto do art.
6º o direito à moradia como um direito social. Essa alteração da Constituição
foi proclamada como um avanço nos direitos sociais. Entretanto, o direito à
moradia já estava amparado na Carta Magna desde a sua promulgação, em
1988, quando, no art. 7º, IV, estabelecia que o “salário-mínimo, fixado em
lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia [...]”.
Mais uma vez nos deparamos com a vã tentativa do legislador em
resolver um problema social com a criação de uma nova norma. Mas, a inclusão da moradia como direito social desacompanhada de uma política
habitacional efetiva, em nada contribui para a solução do problema.
1

Juíza federal substituta.
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Na prática, deparamos com inúmeras ações de revisão de financiamento habitacional e a dificuldade de muitos operadores do direito em entender como funcionam os contratos regidos pelas normas do SFH e estabelecer,
no caso concreto, qual seria exatamente a norma aplicável, ante os vários
regramentos jurídicos existentes.
Buscaremos neste texto apenas explicitar o mecanismo de funcionamento dos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, sem
adentrar nas teses jurídicas desenvolvidas sobre o tema.
A primeira observação a ser feita é que o mutuário, ao assinar um
contrato de financiamento da casa própria, via de regra, está firmando três
contratos distintos: compra e venda do imóvel, mútuo (empréstimo dos
recursos necessários para a aquisição — concedido pelo agente financeiro)
e o seguro habitacional obrigatório.
Normalmente, as ações propostas questionam o contrato de mútuo
e o de seguro, com amplo pedido de revisão das prestações e saldo devedor.
Mas, como exatamente funcionam esses contratos? Como se desenvolve sua execução ao longo de 10, 15, 20 ou 30 anos?
Para melhor compreensão do contrato de mútuo, devemos dividi-lo
em duas partes: prestações e saldo devedor — tratados nos tópicos a seguir.

Saldo devedor nos contratos do SFH
Sistemas de amortização

Desde a concepção do sistema pela Lei 4.380/1964, está presente a
preocupação com a amortização e a correção da dívida.
Considerando-se que os contratos de aquisição da casa própria pelo
SFH normalmente possuem prazo de execução superior a 10 anos, fez-se
necessário estabelecer um critério, ou melhor, uma fórmula para se calcular a
primeira prestação e se fazer a evolução do saldo devedor ao longo dos anos.
Em 1969, o Banco Central editou uma Recomendação — RC 36/1969
— que estabeleceu que o valor inicial da prestação, considerando-se a parcela
de amortização, os juros e demais taxas, seria calculado pela Tabela Price
(Sistema Francês de Amortização – SFA). Posteriormente, outros sistemas
de amortização passaram a ser utilizados, como o Sistema de Amortização Crescente – Sacre, Sistema de Amortização Constante – SAC, Sistema de
Amortização Misto, entre outros.
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Basicamente, os sistemas de amortização são fórmulas matemáticas
utilizadas para calcular a dívida a ser paga pelo mutuário. Eles estão diretamente ligados à evolução do saldo devedor, mas não são os únicos que
interferem na evolução da dívida. Além do sistema de amortização, também
refletem diretamente no saldo do financiamento a taxa de juros e o índice
de correção monetária.
Taxa de juros

Com relação à taxa de juros, há quem defenda que a Lei 4.380/1964
limitava a taxa de juros em 10% ao ano. Fundamentam tal argumento no
art. 6º, “e”, da Lei 4.380/1964.
Todavia, a partir de uma leitura mais atenta do referido artigo, podemos concluir que não houve tal limitação. O art. 6º da Lei 4.380/1964
estabelece condições para aplicação daquilo que ficou estabelecido no art.
5º da mesma lei — entre estas condições, que os juros convencionais não
excedam a 10% ao ano.
Apenas a partir da Lei 8.692/1993, o limite de juros foi fixado por
lei, pois nos contratos anteriores a fixação do limite de juros era de responsabilidade do extinto Banco Nacional da Habitação, como preceituava a Lei
4.380/1964, no art. 18, III.
Correção monetária

Diante da realidade inflacionária da economia brasileira, desde a
Lei 4.380/1964, previa-se a correção monetária da dívida.  Vários foram os
índices utilizados a partir da criação do SFH (IPC, UPC, OTN), até que, com a
edição da Lei 8.177/1991, ficou estabelecido que os contratos do SFH seriam
corrigidos pela Taxa Referencial – TR (mesmo índice utilizado para o reajuste
das contas da poupança e FGTS — fontes de custeio do SFH).
Não é intenção deste artigo entrar no mérito da legalidade ou inconstitucionalidade da TR, mas não podemos deixar de mencionar a Adin
493/DF, que julgou a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial
nos contratos assinados antes da vigência da Lei 8.177/1991, por constituir
ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Pela decisão dessa ação direta de inconstitucionalidade, não foi a TR
excluída do universo jurídico, como muitos sustentam, mas apenas foi vedada sua aplicação nos contratos anteriores a 1991, como declarou o próprio
Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 175.678-1/MG:
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CONSTITUCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DA TR
COMO ÍNDICE DE INDEXAÇÃO.
I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIns 493,
Relator o Sr. Ministro Moreira Alves, 768, Relator o Sr. Ministro
Marco Aurélio e 950-DF, o Relator o Sr. Ministro Sydney Sanches,
não excluiu do universo jurídico a Taxa Referencial, TR, vale dizer,
não decidiu no sentido de que a TR não pode ser utilizada como
índice de indexação. O que o Supremo Tribunal decidiu, nas referidas ADIns, é que a TR não pode ser imposta como índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos firmados
anteriormente à Lei 8.177, de 01.03.91. Essa imposição violaria
os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido. CF, art. 5º, XXXVI.
II – No caso, não há falar em contrato em que ficara ajustado um certo
índice de indexação e que estivesse esse índice sendo substituído pela
TR. É dizer, no caso, não há nenhum contrato a impedir a aplicação
da TR.
III – RE não conhecido. (RE 175.678-1 – MG – relator ministro Carlos
Velloso, v. u., DJU 04/08/1995, p. 22.549.)

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ editou a Sumula
295 com o seguinte teor: “A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para
contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada”.

Prestações e encargos mensais

Para melhor compreensão dos contratos, é importante apresentar
algumas distinções:
Prestação: a prestação mensal é composta pela parcela de amortização e de juros.
Prestação = amortização + juros

Encargo mensal: a Lei 8.692/1993 define encargo mensal como “o
total pago, mensalmente, pelo beneficiário de financiamento habitacional e
compreendendo a parcela de amortização e juros, destinada ao resgate do
financiamento concedido, acrescida de seguros estipulados em contrato” — § 2º
do art. 2º. Além da prestação e do seguro, podemos considerar que também
compõe o encargo mensal as demais taxas cobradas pelo agente financeiro,
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bem como o acréscimo a título de Coeficiente de Equiparação Salarial – CES e
a contribuição ao Fundo de Compensação Salarial – FCVS, quando for o caso.
Encargo mensal = prestação (juros+amortização) + seguro + CES + FCVS + taxas

Reajuste das prestações
Calculada a primeira prestação a partir do sistema de amortização
adotado no contrato, esta, em regra, se desvincula do saldo devedor e passa
a ter um mecanismo próprio de reajuste.
Quando o sistema foi concebido em 1964 (Lei 4.380), o reajuste das
prestações estava vinculado ao aumento do salário-mínimo (art. 5º).
Em 1969, a Recomendação 36 do Banco Central instituiu o Plano de
Equivalência Salarial – PES, que manteve o reajuste das prestações vinculado
ao salário-mínimo, mas estabeleceu o prazo de 60 dias para o aumento ser
aplicado.
O Decreto-Lei 2.164/1984 vinculou o reajuste das prestações aos
índices de aumento da categoria profissional do mutuário (art. 9º), estabelecendo o Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional – PES/CP.
A utilização do salário-mínimo como parâmetro foi mantida apenas para os
mutuários que não possuíssem categoria profissional, como os autônomos
e profissionais liberais.
A alteração introduzida pelo Decreto-Lei 2.240/1985 no art. 9º do
DL 2.164 fez com que as prestações fossem reajustadas no mês seguinte ao
do aumento salarial concedido à categoria profissional do mutuário — este
sistema é identificado como Plano de Equivalência Salarial Pleno.
As regras para o reajuste das prestações até o DL 2.240/1985 apenas
consideram os aumentos do salário-mínimo ou da categoria profissional do
mutuário. Dispensando-se, assim, os aumentos concedidos a título pessoal,
como gratificações, promoções, avanço da carreira. Também podemos concluir que a única forma de reajuste das prestações era o PES, com as suas
variações.
A lei que instituiu a Taxa Referencial – TR, Lei 8.177/1991, trouxe
alteração significativa ao sistema de reajuste das prestações: a aplicação do
PES tornou-se facultativa — as prestações passaram a ser reajustadas pela
TR, e o agente financeiro poderia aplicar, em substituição à taxa referencial,
o índice de aumento salarial da categoria profissional do mutuário, quando
conhecido (art. 23).
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Assim, nos contratos firmados sob a égide dessa lei, o mutuário
tornou-se responsável por informar os índices de reajuste da sua categoria
profissional ao agente financeiro (banco) para que pudessem ser utilizados. Na ausência de informação por parte do mutuário, as prestações são
reajustadas pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor — a TR (taxa
referencial).
Posteriormente, a Lei 8.692/1993 inovou ao criar uma nova forma
de reajuste das prestações: o Plano de Comprometimento de Renda – PCR.
Assim, a partir da Lei 8.692, além do PES, admitiu-se, nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, o reajuste das prestações pelo PCR. Por este plano, as prestações são reajustadas pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor — no caso, a TR
—, mas a aplicação deste índice não poderá resultar em comprometimento
de renda em percentual superior ao máximo estabelecido no contrato (art.
4º), sendo, ainda, esse percentual de comprometimento limitado a 30% da
renda bruta do mutuário (art. 2º).
Quanto ao PES, a Lei 8.692/1993 não trouxe alterações substanciais,
mantendo a mesma sistemática da Lei 8.177 — reajuste das prestações pelo
PES, apenas se o agente financeiro for informado dos índices de aumento
da categoria profissional, caso contrário, as prestações serão reajustadas
pela TR.
A partir de 24/07/1998, com a Medida Provisória 1.671 (última
reedição 2.197/2001), foi “admitida, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH, a celebração de contratos de financiamento com planos de
reajustamento do encargo mensal diferentes daqueles previstos na Lei 8.692,
de 28/07/1993”. Normalmente os contratos preveem o recálculo anual da
prestação com base no saldo devedor remanescente, ou seja, divide-se o
saldo devedor pelo número de prestações restantes, o resultado será o valor
exigido do mutuário pelos próximos doze meses.
A Medida Provisória 2.223, de 04/09/2001, vedou a aplicação do
PES e do PCR:
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Art. 17. Fica vedada a celebração de contratos com cláusula de equivalência salarial ou de comprometimento de renda, bem como a inclusão
de cláusulas desta espécie em contratos já firmados, mantidas, para
os contratos firmados até a data de entrada em vigor desta Medida
Provisória, as disposições anteriormente vigentes.
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Assim, nos contratos firmados a partir de setembro/2001, não mais
se permite a vinculação das prestações ao salário do mutuário.
Seguro

A Lei 4.380/1964 estabeleceu que “os adquirentes de habitações
financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação contratarão seguro de
vida de renda temporária, que integrará, obrigatoriamente, o contrato de
financiamento, nas condições fixadas pelo Banco Nacional da Habitação”.
Com a extinção do BNH, atribuiu-se à Susep – Superintendência de
Seguros Privados a normatização do seguro obrigatório do SFH, que possui
uma sistemática de cálculo do prêmio do seguro diferenciada — determinado
o valor da primeira parcela relativa aos seguros, esta passa a ser reajustada na
mesma periodicidade e mediante a adoção dos mesmos percentuais aplicáveis
à prestação mensal, desvinculando-se, portanto, dos cálculos atuariais.
Exigia-se do mutuário o seguro de danos físicos ao imóvel (DFI) e de
morte e invalidez permanente (MIP). O contrato de seguro sempre esteve vinculado ao contrato de mútuo e era fornecido pelo próprio agente financeiro,
que escolhia a seguradora a ser contratada (venda casada).
Com a edição da Medida Provisória 1.671 (última reedição
2.197/2001), ficou expressamente admitido que “os agentes financeiros
do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro
da Habitação, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo,
a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente” (art. 2º).
Assim, atualmente, ao mutuário é permitido escolher a seguradora
a ser contratada e a abrangência do seguro, que deverá contar, no mínimo,
com a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
Coeficiente de Equiparação Salarial – CES

Desde a sua criação, em 1964, pela Lei 4.380, até o advento da MP
2.223/2001, a manutenção da capacidade de pagamento sempre foi um
dos princípios básicos do SFH. A criação do PES pela EC 36/1969 do Bacen
efetivou este princípio ao vincular o reajuste das prestações ao salário do
mutuário.
Mas desde aquela época, sabia-se que o aumento do salário não acompanhava a evolução da dívida. Para minimizar este descompasso, foi instituído
63

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

o Coeficiente de Equiparação Salarial – CES pela RC 36/1969 do Banco Central
(item 2.6 e 3.1 da recomendação) e disciplinado pela Resolução 1.446/1988
e Circular 1.178/1988, ambas também do Bacen.
Em 1993, a Lei 8.692 pela primeira vez previu a incidência do CES nos
contratos vinculados ao Plano de Equivalência Salarial. Verifica-se, portanto,
que, pelos normativos relativos ao CES, este apenas incide nos contratos
vinculados ao PES, e destina-se a estabelecer uma compensação de valores
em face do descompasso ocasionado pela sistemática do reajustamento do
saldo devedor em relação à forma de reajuste do encargo mensal.
Na prática, o CES representa um plus na prestação, utilizado para
amortizar a dívida. Assim, uma vez calculado o valor da prestação inicial —
considerando-se o sistema de amortização adotado, a taxa de juros, o prazo
do contrato e a renda do mutuário — valor que, em tese, seria suficiente
para quitar a dívida no prazo pactuado, a ela é acrescido percentual de 15 a
18%, aumentando-se, assim, a amortização do saldo devedor.
Em princípio, portanto, o CES não causa prejuízos ao mutuário, uma
vez que representa maior amortização da dívida e, em consequência, a redução do saldo residual muitas vezes verificado nos contratos que utilizam
o PES e não possuem a cobertura do Fundo de Compensação de Variações
Salariais – FCVS.
Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS

Os mesmos fundamentos que justificaram a criação do CES podem
ser citados para a instituição do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS: descompasso entre o reajuste das prestações e saldo devedor,
pois, enquanto as prestações eram reajustadas pelo PES — acompanhando o salário do mutuário, muitas vezes reajustado abaixo dos índices de
inflação —, ao saldo devedor eram somados a taxa de juros e a correção
monetária.
A aplicação de índices diversos para o reajuste do saldo devedor e
das prestações criava uma distorção no contrato, que acabava não sendo
quitado no prazo pactuado.
Assim, para garantir que o número de prestações em cada contrato
não ultrapassaria o pactuado, foi criado o FCVS, com a atribuição de quitar o
saldo devedor apurado após o término do prazo contratual (saldo residual),
mesmo tendo o mutuário quitado todas as prestações a que se obrigara.
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Com a Lei 8.692/1993, os contratos deixaram de contar com a cobertura do FCVS, e o saldo devedor residual passou a ser de responsabilidade
exclusiva do mutuário.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos
firmados no âmbito do SFH

A proteção e defesa do consumidor foram contempladas pela primeira vez na nossa ordem jurídica na Constituição Federal de 1988, que,
no inciso XXXII do art. 5º, dispôs: “O Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor”.
A norma constitucional atribuiu à União, aos estados e ao Distrito
Federal a competência legislativa concorrente para viabilizar essa proteção
(art. 24).
Além de ter sido inserido no rol de direitos e garantias individuais,
a Constituição tornou a defesa do consumidor um princípio geral da ordem
econômica (art. 170, V). E determinou no art. 48 dos ADCTs que o Congresso
elaborasse, dentro do prazo de 120 dias da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código de Defesa do Consumidor. Determinação cumprida
apenas em 11/09/1990, com a promulgação da Lei 8.078.
Segundo Venosa (2003, p. 370), “esse diploma veio atender aos reclamos de proteção da contratação em massa (aqui enfocada) e colocou nosso
país no rol das mais modernas legislações protetivas dessa negociação”.
Ressalta o referido jurista que, até a vigência do CDC, a proteção do
contratante-consumidor baseava-se na velha lei civil e no estatuto processual de inspiração clássica, que se mostraram obsoletos diante dessas novas
formas de contratação e que, em raras exceções, não eram revigorados pela
jurisprudência — ainda que apegada, em sua maioria, aos princípios clássicos
das relações contratuais.
Com o CDC, o consumidor — pessoa desamparada perante a economia de massa e o poder econômico, público ou privado — é visto como
personagem fundamental da economia moderna, definido como “toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final” (art. 2º).
Foram colocados à disposição da defesa do consumidor instrumentos
eficazes como a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade
de inversão do ônus da prova, além de diversos princípios do direito con65
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tratual moderno: princípio geral da boa-fé (art. 51, IV), da obrigatoriedade
da proposta (art. 51, VIII), da intangibilidade das convenções (art. 51, X, XI
e XIII), da lesão nos contratos e da onerosidade excessiva (art. 51, § 1º).
Explica Sílvio de Salvo Venosa que o intérprete, ao examinar um contrato, não mais pode se prender unicamente aos princípios tradicionais do
direito privado, devendo necessariamente trazer à baila esses novos princípios para serem aplicados no caso concreto. Pois, esses princípios nada
representam de novo, na medida em que já eram conhecidos da doutrina,
mas que por estarem agora expressos na letra da lei, oferecem um caminho
mais seguro para o julgador, “em todo o exame do universo contratual e não
exclusivamente no campo do consumidor, como ao intérprete desavisado
possa parecer”. Acrescenta Salvo Venosa:

Desse modo, o juiz, na aferição do caso concreto, terá sempre em mente
a boa-fé dos contratantes, a abusividade de uma parte em relação à
outra, a excessiva onerosidade, etc., como a regras gerais e cláusulas
abertas de todos os contratos, pois os princípios são genéricos, mormente levando-se em conta o sentido dado pelo novo Código Civil
(VENOSA, 2003, p. 371).

Assim, o Código de Defesa do Consumidor, com relação ao direito
material, é uma norma principiológica, que traça regras gerais de conduta
que devem ser aplicadas às todas as relações de consumo sem distinção, na
medida em que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem
pública e de interesse social, como expressamente dispôs a Lei 8.078/1990,
em seu art. 1º.
Exatamente por traçar princípios gerais de proteção ao consumidor,
Sílvio de Salvo Venosa argumenta:
Reflita-se que essa lei protetiva, em linhas gerais, não conflita com os
postulados básicos do direito contratual e do direito privado. Quando o Código do Consumidor, por exemplo, considera nula cláusula
contratual incompatível com a boa-fé ou com a equidade (art. 5, IV),
nada mais faz que trazer para o direito positivo dogma tradicional do
direito contratual. Nunca se duvidou na doutrina tradicional e na jurisprudência que todos os contratos devam ser interpretados segundo
o princípio da boa-fé (VENOSA, 2003, p. 372).

Diante dessas considerações e do caráter principiológico do CDC, não
é razoável afastar sua aplicação das relações contratuais reguladas por leis
especiais, como são os contratos do SFH.
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Os princípios protetivos dos direitos do consumidor, assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, XXXIII, art. 170, § 1º) e pela Lei
8.078/1990, devem ser aplicados em todas as relações negociais, em que
o consumidor figure como parte. São normas cogentes, que não podem ser
afastadas pelos contratantes e nem mesmo pelo Judiciário, levando-nos
a concluir que se aplicam, sem sombra de dúvidas, aos contratos para a
aquisição da casa própria regidos pelas normas do Sistema Financeiro da
Habitação.
Ressalte-se que a existência de legislação específica regulamentadora dos contratos do SFH não afasta a incidência do CDC pelas razões acima
aventadas, mas ao contrário, reforça a defesa de que o mutuário — parte
mais fraca da relação contratual, destinatário final do serviço — sempre
mereceu, desde a criação do SFH em 1964, pela Lei 4.380, a proteção do
estado, que, através do dirigismo contratual, procura regular os contratos
de aquisição da casa própria.
Apesar de algumas decisões contrárias à aplicação do CDC nos
contratos do SFH (entendimento atualmente minoritário), a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região determina a aplicação do Código do Consumidor
nos contratos de mútuo habitacional, como, por exemplo, as decisões
abaixo transcritas:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. FORO CONTRATUAL AFASTADO. CDC. HIPOSUFICIÊNCIA DO MUTUÁRIO. DEFESA. ADOÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83-STJ.

I. Firmou o STJ o entendimento no sentido de que o CDC é aplicável aos
contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, e, nesse contexto, incidente a norma protetiva que assegura à parte hipossuficiente
na relação jurídica, no caso o mutuário, o direito de ser acionado, na
execução hipotecária, no foro do seu domicílio, ainda que haja cláusula,
no particular nula, elegendo foro diverso.
II. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

III. Agravo improvido. (AGA nº 465114/DF. STJ. T4. Rel. Aldir Passarinho Junior. DJ 31/03/2003, página 232.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO. SFH.
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APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO
CONCEDIDO POR ASSOCIAÇÃO A ASSOCIADO.

– Deve ser afastada a aplicação da cláusula que prevê foro de eleição
diverso do domicílio do devedor em contrato de compra e venda de
imóvel e financiamento regido pelo Sistema Financeiro de Habitação,
quando importar em prejuízo de sua defesa.

– Há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede
empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário.
– Ao operar como os demais agentes de concessão de empréstimo do
SFH, a associação age na posição de fornecedora de serviços aos seus
associados, então caracterizados como consumidores. - Recurso Especial não conhecido. (RESP 436815/DF. STJ. T3. Rel. Nancy Andrighi.
DJ 28/10/2002. P. 313.)

Súmulas do STJ: (referentes ao SFH)

Súmula 454: Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH
pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei 8.177/1991.
Súmula 450: Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo
devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação.
Súmula 422: O art. 6º, “e”, da Lei 4.380/1964 não estabelece limitação aos
juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH.

Sistema Financeiro da Habitação
Ementa da legislação do SFH

BNH – Banco Nacional da Habitação
• Lei 4.380/1964: criação do BNH.

Coeficiente de equiparação salarial – CES
• RC 36/1969: instituiu o CES (item 2.6 e 3.1). Esta RC foi revogada
pela RC 1/1977.
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Comprometimento de renda
• Lei 4.380/1964: a prestação mensal não poderá exceder, em relação ao salário-mínimo em vigor, a percentagem nela estabelecida
quando da assinatura do contrato (§§ 4º e 5º do art. 5º).
• Lei 8.004/1990: (que alterou o art. 9º do DL 2.164/1984): “a prestação mensal não excederá a relação prestação/salário verificada
na data da assinatura do contrato” (§ 5º do art. 5º).
• Lei 8.177/1991: em seu art. 24, estabelece que a prestação não
poderá exceder a relação prestação/renda verificada na data da
assinatura do contrato.
• Lei 8.692/1993: PES – prestação: 30% da renda (art. 11 e 12). No
caso da operação ser lastreada com recursos do FGTS, esse percentual poderá ser escalonado (art. 18).
• Lei 8.692/1993: PCR – prestação: 30% da renda (art. 2º, 3º e 4º).
No caso da operação ser lastreada com recursos do FGTS, esse percentual poderá ser escalonado (art. 18).
• MP 2.223/2001: veda a celebração de contratos com cláusula de
comprometimento de renda (art. 17).
Conversão para o real
• Lei 9.069/1995: os valores das prestações de financiamentos habitacionais firmadas no âmbito do SFH serão convertidos em REAL,
no dia 01/07/1994, observada a paridade entre o Cruzeiro Real e o
Real fixada para aquela data, mantendo-se os índices de reajustes
e a periodicidade contratualmente estabelecidos (art. 17).

Correção monetária
• Lei 4.380/1964: estabeleceu a correção monetária toda vez que o
salário-mínimo fosse alterado e o reajustamento baseado em índice
geral de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Conselho
Nacional de Economia que reflita adequadamente as variações no
poder aquisitivo da moeda nacional (§ 1º do art. 5º).
• Decreto-Lei 19/1966: revogou as normas do art. 5º da Lei
4.380/1964 com ele incompatíveis (conforme Representação
1.288/DF do STF – interpretação de lei em tese). O art. 1º do DL
19/1966 determinou que a correção monetária para as operações
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do SFH fosse realizada de acordo com os índices de correção monetária fixados pelo Conselho Nacional de Economia, para correção
do valor das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, e cuja
aplicação obedecerá a instruções do Banco Nacional de Habitação.
• Lei 9.069/1995: a correção monetária pela variação do IPC-r, estabelecido no caput do art. 27 da referida lei, não se aplicaria ao SFH
por ter o inciso III do § 1º do referido artigo excetuado as hipóteses
tratadas em lei especial, como é o caso do SFH.
Duplicidade de financiamento pelo SFH
• Lei 4.380/1964: proibição (art. 9º, § 1º).
• Lei 8.004/1990: não cobertura pelo FCVS de mais de um saldo devedor por mutuário, ressalvadas as exceções previstas nos parágrafos
do art. 3º.

Encargo mensal
• RC 36/1969 do BNH: cálculo do valor inicial – item 2.6 (prevê também a utilização da Tabela Price – TP).
• Lei 8.177/1991: respeitada a relação prestação/renda verificada
quando da assinatura do contrato, “o valor de cada prestação deverá corresponder, no mínimo, ao valor da parcela mensal de juros,
calculada a taxa convencionada no contrato” (art. 24º, § 1º).
• Lei 8.692/1993: Definição do encargo mensal: total pago mensalmente pelo mutuário, compreendendo a parcela de amortização e
juros, destinada ao resgate do financiamento concedido, acrescida
de seguros estipulados em contrato (art. 2º, parágrafo único).
Encargos de mora
• Lei 8.692/1993: “não será imputada qualquer penalidade ao mutuário que paralisar o pagamento de encargos mensais desde que,
tendo requerido á instituição financiadora a revisão dos encargos
mensais, com a necessária juntada dos comprovantes das variações
da renda, não tenha recebido resposta formal após decorridos 60
dias da data de protocolização do requerimento” (art. 14).
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Finalidade do SFH
• Lei 4.380/1964: aquisição de casa própria ou terreno para construção
da residência do adquirente, sua família ou seus dependentes (art. 9º).
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Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS
• RC 1/1977 do BNH: cobertura e contribuição ao FCVS (item 2.4).
• Decretos-Lei 2.164/1984 e 2.406/1988: contribuição ao FCVS e alíquotas (art. 6º do DL 2.164/1984 e art. 6º do DL 2.406/1988).
• Lei 8.004/1990: quitação do saldo devedor pelo FCVS (art. 11).
• Lei 8.100/1990: estabelece que o fundo quitará somente um saldo
devedor por mutuário (art. 3º). E caso o mutuário tenha mais de
um financiamento, desde que não sejam referentes a imóveis na
mesma localidade, fica assegurada a cobertura do fundo, somente
para as quitações efetuadas na forma estabelecida no caput do art.
5º da Lei 8.004 (refere-se aos descontos concedidos para contrato
firmado até 31/03/1990).
• Lei 8.692/1993: não cobertura do Fundo (art. 29).
• Lei 8.692/1993: “as operações regidas por esta lei não terão cobertura do FCVS” (art. 29).
• Lei 10.150/2000: novação das dívidas do FCVS.
• Decreto 4.378/2002: aprova o regulamento do Conselho Curador
do FCVS e atribui sua administração à Caixa (art. 14).
Juros
• Lei 4.380/1964: ao contrário do afirmado em alguns processos, o
art. 6º, “e”, da referida lei não limitou a taxa de juros em 10% a.a.
A limitação da taxa de juros no âmbito do SFH foi estabelecida pela
Lei 8.692/1993.
• Lei 8.692/1993: os juros convencionais não poderão exceder a 12%
a.a. – taxa efetiva (art. 3º e 25 da MP 2.197/2001).
Liquidação antecipada da dívida
• Lei 4.380/1964, art. 6º, “f”.

Pagamento indevido
• Lei 8.004/1990, art. 23: “as importâncias eventualmente cobradas a
mais dos mutuários deverão ser ressarcidas devidamente corrigidas
pelos índices de atualização dos depósitos de poupança, em espécie
ou através de redução nas prestações vincendas imediatamente
subsequentes”.
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Plano de comprometimento de renda
• Lei 8.692/1993: criou o PCR (art. 1º) como modalidade de reajustamento de contrato de financiamento habitacional (SFH), estabelecendo o percentual máximo de 30% de comprometimento da renda
bruta do mutuário destinado ao pagamento dos encargos mensais.

Plano de Equivalência Salarial
• RC 36/1969, do BNH: instituiu o PES (revogada pela RC 1/1977).
• Decreto-Lei 2.164/1984: Reajuste das prestações vinculadas à categoria profissional do mutuário (art. 9º, posteriormente alterado
pelo art. 22 da Lei 8.004).
• Decreto-Lei 2.164/1984: o mutuário, nos contratos firmados até
28/02/1986, poderá fazer opção pelo PES/CP para o reajuste das
prestações (art. 9º, § 7º, do DL), perdendo o mutuário a cobertura
pelo FCVS.
• Lei 8.100/1990: as prestações poderão ser reajustadas, quando não
informado os índices de reajuste da categoria profissional do mutuário, a partir de julho/1990, o percentual de variação do BTN (art. 1º,
§§ 1º e 3º). O art. 2º garante ao mutuário o reajuste das prestações
mensais em percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial,
desde que comprovado perante o agente financeiro.
• Lei 8.177/1991: a partir de fevereiro/1991 as prestações passaram
a ser reajustadas pela TR, podendo o agente financeiro aplicar, em
substituição à TR, o índice de aumento salarial da categoria profissional, quando conhecido (art. 23).
• Lei 8.692/1993: os contratos assinados após a publicação desta lei,
em 28/07/1993, pelo PES, serão por ela regidos (art. 6º).
• MP 2.223/2001: veda a celebração de contratos com cláusula de
equivalência salarial – PES (art. 17).
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Reajuste das prestações
• Lei 4.380/1964: reajuste das prestações vinculado ao reajuste do
salário-mínimo (art. 5º).
• Lei 4.864/1965: norma geral (art. 1º).
• Lei 4.864/1965 e RC 36/1969: aplicação do reajuste: o reajuste das
prestações não poderá entrar em vigor antes de decorridos 60 dias
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•

•

•

•

•

•

do término do mês da correção (art. 1º, IV, da Lei 4.864/1965 e item
2.3 da RC do BNH 36/1969 – extinta pela RC 1/1977).
Decreto-Lei 2.164/1984: autônomos e demais mutuários sem categoria básica específica terão suas prestações reajustadas na mesma
proporção da variação do salário-mínimo (art. 9º, § 4º).
Decreto-Lei 2.240/1985 (alterou o Decreto-Lei 2.164/1984): o reajuste das prestações ocorrerá no segundo mês subsequente à data
da vigência do aumento salarial (art. 9º, § 2º). Com a alteração da
Lei 8.004/1990 (art. 22), as prestações do PES/CP passaram a ser
reajustadas no mês seguinte ao mês em que ocorrer a data-base
da categoria profissional do mutuário. No Plano de Equivalência
Salarial Plena as prestações serão reajustadas no mês seguinte aos
dos reajustes salariais (art. 9º, § 3º, do DL 2.164/1994, alterado
pela Lei 8.004/1990).
Lei 7.738/1989: (implementou o Cruzado Novo, em 1989): prestações não vinculadas ao PES serão recalculadas, após o congelamento, com base nos saldos devedores (art. 8º).
Lei 8.692/1993: No PCR o reajuste das prestações terá por base o
mesmo índice e a mesma periodicidade de atualização do saldo
devedor dos contratos (art. 4º, § 1º).
Lei 8.692/1993: No PES as prestações serão reajustadas “no mesmo percentual e periodicidade dos aumentos salariais da categoria profissional do mutuário, aplicável no mês subsequente ao de
competência do aumento salarial”. Se o agente financeiro não for
informado dos reajustes salariais aplicados à categoria profissional do mutuário, as prestações serão reajustadas pelos mesmos
índices e na mesma periodicidade de atualização do saldo devedor.
(art. 8º, caput e § 2º, e art. 9º). Nos casos dos autônomos e demais
mutuários sem categoria básica específica, suas prestações serão
reajustadas com “base no maior índice definido pela Política Salarial para categorias com data-base no mês de maio, ou, quando
inexistente, pelo mesmo índice adotado para a correção do saldo
devedor” (art. 8º, § 4º).
MP 2.197/2001: permitiu a celebração de contratos com planos de
reajuste das prestações diferentes dos previstos na Lei 8.692/1993
(PCR e PES).
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• MP 2.223/2001: veda a celebração de contratos com cláusula de
equivalência salarial ou de comprometimento de renda (art. 17).

Registro do imóvel
• Lei 4.380/1964, art. 60 e seguintes, com as alterações efetuadas
pela Lei 5.049/1966 (escritura pública).
• Lei 8.692/1993, art. 21.
Renegociação
• Lei 8.692/1993: perda ou diminuição da renda: art. 4º, § 4º, da Lei
8.692/1993 (mantido pela Lei 8.177/1991, art. 24, § 2º).

Rescisão contratual
• Lei 4.864/1965: a rescisão contratual por motivo de inadimplência do devedor ocorrerá após o atraso de no mínimo 3 meses do
vencimento de qualquer obrigação contratual ou de 3 prestações
mensais, assegurado ao devedor o direito de purgar a mora no
prazo de 90 dias, a contar da data do vencimento da obrigação não
cumprida ou da 1ª prestação não paga (art. 1º, VI).
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Revisão das prestações
• Lei 8.004/1990 (alterou art. 9º do DL 2.164/1984): sempre que a
prestação exceder a relação prestação/renda, verificada na data
da assinatura do contrato, o mutuário poderá requerer sua revisão
(art. 9º, § 5º, do DL 2.164/1984). A revisão não será efetuada em
caso de redução de renda por mudança ou perda de emprego, ou
alteração da renda familiar em decorrência da exclusão de um ou
mais coadquirentes, “assegurado ao mutuário nesses casos o direito
à renegociação da dívida junto ao agente financeiro, visando a restabelecer o comprometimento inicial da renda” (§ 6º). O direito de
revisão foi mantido pela Lei 8.177/1991, art. 24, § 2º, basicamente
nos mesmos termos.
• Lei 8.692/1993: revisão das prestações no PCR poderá ser requerida
pelo mutuário sempre que o valor do novo encargo resultar em
comprometimento de renda superior ao estabelecido no contrato
(art. 4º, § 1º). A revisão não poderá ser feita em caso de redução
de renda (§ 3º), mas o mutuário terá direito a renegociar as condições de amortização, mediante a dilação do prazo de liquidação
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do financiamento, observado o prazo máximo estabelecido em
contrato (§ 4º).

Saldo devedor

• RC 1/1977 do BNH: correção do saldo devedor pelo UPC, item 4.1.

• Decreto-Lei 2.406/1988: correção no período de 28/02/1986 a
30/11/1986 pelo IPC, após esta data o reajuste do saldo devedor
deverá ser pelo mesmo índice utilizado para corrigir os depósitos
em caderneta de poupança (art. 3º do DL 2.406/1988).

• Lei 7.738/1989: reajuste do saldo devedor e das contas do FGTS
pela TR (art. 6º).
• Lei 8.004/1990: descontos no saldo devedor para quitação dos financiamentos firmados até 31/03/1990 com cobertura do FCVS
(art. 5º).

• Lei 8.036/1990: nas operações lastreadas com recursos do FGTS,
deverão preencher os seguintes requisitos: garantia real, correção
monetária igual à das contas vinculadas, taxa de juros média mínima de 3% a.a., prazo de no máximo 25 anos (art. 9º).

• Lei 8.177/91: instituiu a TR, extinguiu o BTN Fiscal (instituído pela
Lei 7.799/1989), o BTN (art. 5º da Lei 7.777/1989). Substituição
do BTN pela TR (art. 6º, II). O art. 12 estabeleceu a utilização da TR
para remunerar os depósitos de caderneta de poupança, e o art. 17
para as contas do FGTS. O art. 18 determinou a utilização da taxa
aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança (TR) para
a correção do saldo devedor e prestações.
• Lei 8.692/1993: correção dos saldos devedores pelos mesmos índices utilizados para atualização das contas de FGTS (quando a
operação for lastreada com recursos do fundo) e poupança nos
demais casos (art. 15).
• Lei 8.692/1993: amortização do saldo devedor (adequar prestação
para que as quotas mensais de amortização sejam suficientes para
extinção da dívida — art. 13).
Seguro habitacional

• Lei 4.380/1964: exigibilidade (art. 14).

75

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

• Lei 4.864/1965: contratos em que são obrigatórios (art. 2º) – PS:
vinculava-se a obrigatoriedade ao valor do imóvel financiado.
• Decreto-Lei 73/1966: art. 21 “nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de
contratação e manutenção do seguro”.

Transferência de contrato
• Lei 8.004/1990: requisitos para a transferência dos contratos de
mútuo (art. 1º).
• Lei 8.004/1990: regularização dos “contratos de gaveta” (art. 3º,
§ 3º).
• Lei 8.692/1993: “Na transferência a terceiros de direitos e obrigações decorrentes dos contratos de que trata esta lei, será assegurada ao novo mutuário a manutenção das condições de prazo,
juros e plano de reajustamento, aproveitando-lhes as prestações
anteriormente pagas” (art. 20).
• Lei 10.150/2000: “a partir de 12/06/1998, alternativamente ao
disposto no art. 2º da Lei 8.004 com alteração do art. 19 desta lei,
as transferências de contratos do SFH que tenham cobertura do
FCVS poderão ser efetuadas, por acordo entre as partes, mediante
a assunção pelo novo mutuário de montante equivalente a 70% do
saldo devedor contábil da operação [...], observados os requisitos
legais e regulares da casa própria, vigentes para novas contratações,
inclusive quanto à demonstração da capacidade de pagamento do
cessionário em relação ao valor do novo encargo mensal” (art. 17).
• Lei 10.150/2000: regularização dos contratos de gaveta assinados
até 25/10/1996 (art. 20).

Outras formas de “financiamento” de bem imóvel

Sistema Financeiro Imobiliário – SFI: Lei 9.514, de 20/11/1997
De acordo com o art. 5º da referida lei, as operações de financiamento
imobiliário no âmbito do SFI serão livremente pactuadas entre as partes,
observando-se as seguintes condições: a) reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste; b) remuneração do capital emprestado às
taxas convencionadas no contrato; c) capitalização de juros; d) contratação,
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pelos tomadores do financiamento, de seguros contra os riscos de morte e
invalidez permanente.
Alienação fiduciária (bens imóveis) – Lei 9.514/1997

• Definição: o art. 22 da referida lei apresenta a seguinte definição:
a alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo
qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a
transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de
coisa imóvel. (A propriedade resolúvel é aquela sujeita à condição
ou termo, prevista nos arts. 1.359 e 1.360 do CCB).
• Constituição: a propriedade da alienação fiduciária de coisa imóvel
constitui-se mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis
do contrato que lhe serve de título (art. 23).
• Direito real: A alienação fiduciária de bem imóvel constitui direito real,
nos termos do § 1º do art. 17. A doutrina tem se posicionado acerca
da existência de cinco características essenciais dos direitos reais: a)
criação através da técnica do numerus clausus (exige a rigidez para
criação de um direito real, ou seja, só é direito real o que está positivado
pela lei); b) formação de tipos rígidos; c) exercício erga omnes; d) atribuição de direito de preferência e sequela; e) sujeição aos princípios
da publicidade, do desmembramento e da consolidação.
• Posse do imóvel: De acordo com o parágrafo único do art. 23, com
a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento
da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário
possuidor indireto da coisa imóvel.
Arrendamento residencial (Lei 10.188, de 12/02/2001)
O Programa de Arrendamento Residencial foi instituído pela Lei
10.188/2001 para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção
de compra (art. 1º). A Caixa Econômica Federal é a gestora do programa.

Execução extrajudicial no SFH – Decreto-Lei 70/1966 (com as
alterações da Lei 8.004/1990)
• Execução extrajudicial: art. 29.
• Execução judicial da hipoteca: arts. 298 e 301 do CPC.
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• Hipoteca: arts. 9º e 10º.

• Registro das alterações contratuais: art. 10, § 2º, do DL.

• Agente fiduciário: art. 30. Honorários do agente fiduciário (art.
39). Substituição do agente fiduciário art. 30, § 4º).
• Leilão: art. 32.

• Notificação do devedor: pela CEF (art. 31, IV). Pelo agente fiduciário (art. 31, §§ 1º e 2º).
• Saldo devedor: art. 32, § 2º – saldo devedor remanescente.
• Carta de arrematação: art. 37.
• Imissão de posse: art. 37, § 2º.

• Taxa mensal de ocupação: art. 38.

PS.: A execução judicial dos contratos do SFH será realizada nos termos da Lei 5.741/1971 e CPC.

Roteiro da execução extrajudicial – DL 70/1966

1º Visos do credor hipotecário reclamando o pagamento da dívida
(art. 31, IV, do Decreto-Lei 70/1966).
2º Solicitação de execução da dívida feita pelo credor hipotecário
ao agente fiduciário (art. 31 do DL 70).

3º Notificação do devedor através de cartório, pelo agente fiduciário, concedendo-lhe prazo de 20 dias para purgar a mora (§ 1º do art. 31 do
Decreto-Lei 70/1966).
(Estando o devedor em local incerto ou não sabido, caberá ao agente
fiduciário promover a notificação por edital, publicado por 3 dias (§ 2º do
art. 31 do Decreto-Lei 70/1966).

4º Não sendo purgado o débito, o agente fiduciário poderá autorizar
a publicação dos editais e efetuar os leilões (art. 32). O primeiro leilão poderá
ser realizado no prazo de 15 dias da publicação do edital. E caso o imóvel
não seja arrematado ou o se o lance for inferior ao saldo devedor, acrescido
das despesas previstas no art. 33 do DL 70, será realizado o segundo leilão
público, também com prazo de publicação do edital de 15 dias.
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Responsabilidade civil e SFH: vícios de construção
Guilherme Mendonça Doehler1

1 Introdução
As polêmicas surgidas em torno dos contratos firmados no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação – SFH pareciam, até pouco tempo atrás,
não ter fim, panorama que vem sendo alterado em razão da solidificação
de entendimentos jurisprudenciais acerca dos temas debatidos, bem como
em decorrência de um fato novo, de caráter metajurídico, a intensificação
de acordos envolvendo CEF, Engea e mutuários do SFH, pondo fim a vários
litígios dessa natureza, com benefícios para todas as partes.
Instituído nos idos de 1964 (Lei 4.380, de 21/08/1964) com a louvável finalidade de impulsionar o ramo de construção civil e incrementar a oferta de unidades habitacionais, em benefício especialmente às famílias de baixa
e média renda, o Sistema Financeiro de Habitação acarretou o surgimento
de polêmicas de diversas naturezas, ensejando discussões relacionadas às
cláusulas contratuais elaboradas — unilateralmente — para disciplinar os
financiamentos, mecanismos de correção monetária adotados (de maneira
diferenciada) para atualização do saldo devedor e prestações devidas pelos
mutuários, forma de remuneração do montante objeto dos financiamentos,
legalidade da imposição de contratação de seguro habitacional, entre outras.
No plano processual, dominou o palco das discussões, no âmbito da
Justiça Federal, por algum tempo, uma interessante questão, que diz respeito
à responsabilidade da mutuante (no caso das ações que tramitam na Justiça
Federal, a Caixa Econômica Federal) por vícios de construção detectados
pelo mutuário em imóvel financiado, após sua aquisição.
A matéria foi abordada por ocasião da I Jornada de Sistema Financeiro
da Habitação, realizada em Belém/PA, quando trataram do tema os conferencistas Cláudio Gonçalves Marques, gerente jurídico da Caixa Econômica
1

Juiz federal.
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Federal em Minas Gerais, e Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves, juiz federal
da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Ao que se pode apurar pelo teor de ambas as palestras, indubitavelmente repletas de bons argumentos, tanto no sentido da possibilidade de
formação do litisconsórcio pretendido (e, consequentemente, da cumulação
de ações) pelos mutuários (palestrante Gláucio Maciel), em determinadas
situações, quanto no sentido da impossibilidade absoluta da cumulação pretendida (palestrante Cláudio Marques), por ausência de responsabilidade
solidária pelos vícios apontados.
Esse o tema que será tratado no presente trabalho, onde tentará o
autor, à luz de disposições do Código de Processo Civil, do Código Civil, de
lições doutrinárias e de precedentes jurisprudenciais, colocar em evidência
qual o posicionamento atualmente dominante acerca da matéria.

2 Situações fáticas ensejadoras da discussão enfocada

No plano prático-processual, as discussões ora abordadas surgem
em razão de alegações e evidências, que, resumidas grosso modo, são as
seguintes:
a) O mutuário adquiriu imóvel diretamente de determinada construtora, já edificado, e buscou financiamento com a CEF para adimplir
a obrigação de pagar a que se obrigou.
b) O mutuário adquiriu imóvel financiado pela CEF, diretamente de
determinada construtora.

3 O Código de Processo Civil e a possibilidade de cumulação de
ações

A Lei Processual Civil, na Seção II (Do Pedido) do Título VIII (do
Procedimento Ordinário) do Livro I (Do Processo de Conhecimento), dispõe
sobre a possibilidade de cumulação de ações — cumulação de pedidos —
nos seguintes termos:
Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação:
I – que os pedidos sejam compatíveis entre si;
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II – que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III – que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
§ 2º
Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.

Deriva da dicção desse dispositivo legal que, ressalvadas as hipóteses
em que cabível a formação de litisconsórcio necessário e/ou unitário (art.
47 do CPC), bem como aquelas em que evidenciada a existência de conexão
ou continência (arts. 104 e 105 do CPC), será admitida a cumulação de ações
em um único processo quando evidenciados, cumulativamente, os requisitos
consignados no § 1º.
A ressalva indicada, relacionada às hipóteses em que cabível a formação de litisconsórcio necessário e/ou unitário, afigura-se necessária em
razão do que está estabelecido no caput, de que a cumulação de pedidos
ou ações, em princípio, somente se admite “contra o mesmo réu”. Evidente
que a disposição deve ser interpretada em conformidade com o contexto
sistemático em que está inserida. Se, por força de determinação legal ou
pela natureza da relação jurídica, verificar-se necessária a inclusão no polo
passivo de mais de um réu, evidente que, nesses casos, admitir-se-á a cumulação, quando presentes os demais requisitos elencados no dispositivo legal.
No tocante à discussão acerca da possibilidade de cumulação das
ações em que se discute a validade de cláusulas contratuais e outras questões
relacionadas ao SFH, bem como a responsabilidade por vícios de construção
em imóvel financiado, aqueles que admitem a cumulação usualmente pretendida pelos autores/mutuários identificam a existência de solidariedade
entre a CEF/mutuante e a construtora responsável pela edificação da obra; os
que trilham o caminho da impossibilidade de tal cumulação não visualizam
hipótese de responsabilidade solidária no caso, e, portanto, inadmitem o procedimento em face do que estabelece o art. 292, § 1º, II, do CPC, concluindo-se
pela impossibilidade de manutenção, na Justiça Federal, da ação em que se
persegue indenização ou rescisão contratual por vícios de construção; e há,
ainda, os que trilham caminho intermediário, como o conferencista Gláucio
Maciel, a cujos posicionamentos adere este autor: admite-se a cumulação
em vista do caso concreto sub judice, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas da situação. Se demonstrado, pela parte mutuária, que
a instituição financeira mutuante não se limitou a efetuar o “empréstimo”
para aquisição do bem, mas participou ativamente da edificação do empre86
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endimento, financiando e fiscalizando a evolução da obra, inclusive no que
diz respeito à observância de cronogramas estabelecidos para cumprimento
pela executora.
O tema da cumulação de ações (pedidos) é objeto de estudos aprofundados pela melhor doutrina, em decorrência de sua importância e também do
fato de que o tratamento da matéria no âmbito do Código de Processo Civil,
a exemplo de outros vários temas, não foi preciso do ponto de vista técnico.
Observe-se o que ensina a melhor doutrina sobre o assunto:

A lei processual admite a possibilidade do autor cumular pedidos numa
só petição inicial (art. 282), ainda que inexista conexão entre as diversas demandas cumuladas. Exige a lei, como requisito da cumulação,
que os pedidos sejam compatíveis entre si (assim, por exemplo, não
poderá o adquirente de um bem com vício redibitório cumular o pedido
de rescisão do contrato com abatimento do preço); que um mesmo
juízo seja competente para conhecer de todos (não se admite, pois, a
cumulação dos pedidos de alimentos e petições de herança quando
houver separação entre juízo de família e de órfãos e sucessões); que
o mesmo procedimento seja adequado para todas as demandas (neste
caso, sendo diversos os procedimentos, a cumulação se torna possível
se for possível a utilização do procedimento ordinário).

São diversas as formas de cumulação de pedidos. A doutrina, porém,
não chegou a uma única forma de classificação, havendo diversos critérios conhecidos. Assim, por exemplo, setor respeitável da doutrina
classifica as espécies de cumulação de pedidos em cumulação condicional e simples, aquela se dividindo ainda em sucessiva (ou condicional em sentido estrito), eventual (ou subordinada) e alternativa.
Parece-nos, porém que a melhor classificação proposta por eminente
autor pátrio que tratou do tema ex professo: cumulação em sentido
estrito e em sentido amplo. Na primeira forma, os diversos pedidos
admitem a possibilidade de procedência simultânea, o que não ocorre
na segunda, em que apenas um entre os pedidos poderá ser julgado
procedente. A cumulação em sentido estrito se divide em cumulação
simples e sucessiva; a cumulação em sentido amplo será sempre da
espécie eventual ou subsidiária.

A primeira espécie de cumulação de pedidos em sentido estrito é a
cumulação simples. Nesta, o autor formula pedidos absolutamente
independentes entre si, sendo certo que, nesta hipótese, as demandas
não possuem comuns elementos outros que não as partes. Assim, por
exemplo, ter-se-á cumulação simples quando o autor pretender cobrar
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do réu dívidas decorrentes de contratos de mútuo diferentes. Não
há, entre os pedidos, nenhuma ligação, sendo possível ao juiz decidir
cada demanda cumulada de uma forma diferente. Admite-se, mesmo,
a possibilidade de que todas sejam procedentes, razão pela qual esta
é espécie de cumulação em sentido estrito.
Na segunda espécie de cumulação em sentido estrito, a cumulação
sucessiva, o autor formula dois (ou mais) pedidos, sendo certo que
a análise do posterior depende da procedência do que lhe procede.
Exemplo desta espécie se encontra na cumulação de “ação de investigação de paternidade” com “ação de petição de herança”. O segundo
pedido só será apreciado se o primeiro for julgado procedente, sendo
possível a procedência simultânea. Trata-se, alias, de demanda condicional (a segunda), já que sua apreciação fica submetida a um evento
futuro e incerto (a procedência do primeiro pedido), que se manifestará
dentro do próprio processo. Como já se viu, admite-se a prática de atos
processuais condicionadas, quando a condição for endoprocessual.
Por fim, ter-se-á cumulação em sentido amplo, eventual ou subsidiária, quando o autor formular dois (ou mais) pedidos, sendo certo que,
nesta hipótese, o segundo pedido só será apreciado se o primeiro for
julgado improcedente. Trata-se de situação simétrica à anterior, da
cumulação sucessiva. Exemplo deste tipo de cumulação se tem quando
o autor pede a condenação do réu ao cumprimento específico de uma
obrigação de entregar coisa, e no caso de tal condenação ser impossível
por ter a coisa perecido, a condenação do demandado ao pagamento
do seu equivalente pecuniário. Este segundo pedido, como parece ser
lógico, só será apreciado se o primeiro for julgado improcedente. Aqui,
também, tem-se o ajuizamento da demanda condicional, em o que o
julgamento da mesma está subordinado ao resultado do julgamento da
primeira, sendo, pois, condição endoprocessual. Regula o código esta
espécie de cumulação no art. 289 do CPC. (CÂMARA, 2007, p. 333-335.)
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O art. 292 permite que o autor cumule, na mesma ação, mais de um
pedido em face do mesmo réu. Na verdade, trata-se de cumular mais
de uma ação contra o mesmo réu, pois, já que cada pedido autorizava
uma ação independente, realmente existem tantas ações quantos forem
os pedidos.
Assim é, em homenagem ao princípio da economia processual. Se o
autor busca a tutela jurisdicional e tem mais de um pedido a formular
contra o mesmo réu, razão não haveria para se exigir quem para cada
pedido, exercitasse uma ação diferente, já que todas as situações reclamadas poderiam ser conhecidas e dirimidas em um único processo.
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Embora a lei só aliste a compatibilidade entre dois ou mais pedidos
como requisito para que eles possam ser formulados concomitantemente, o fato é que alguma razão ligada à economia processual deve
estar presente para justificar sejam elas cumuladas. Todavia, o § 1º do
art. 292 exige, para a cumulação, os seguintes requisitos:
I) Compatibilidade.
Diversamente do que ocorre na cumulação eventual (ordem sucessiva
de pedidos), caso em que o atendimento a um deles exclui o do outro,
a cumulação propriamente dita exige que os pedidos cumulados não
sejam excludentes, porque todos poderão ser atendidos. Assim, não é
possível pedir a restituição da coisa e o pagamento do preço, porque
uma coisa exclui a outra.
II) Competência.
Já que todos os pedidos cumulados serão conhecidos (sob pena de
nulidade da sentença), é mister que o juízo seja competente para todos.
Se se tratar de incompetência absoluta, a cumulação está vedada. Se
relativa, é possível a cumulação, face o fenômeno da prorrogabilidade.
III) Procedimento adequado.
Não cabe ao autor escolher o procedimento que melhor conforta sua
pretensão. Compete-lhe, apenas, adequar a ação ao procedimento previsto. Por isso, se os diversos pedidos tiverem de seguir procedimentos
distintos, a cumulação está afastada, exceto se autor abrir mão das
peculiaridades que o procedimento sumário ou especial lhe outorga,
optando formular todos os pedidos pelo procedimento comum ordinário (art. 292, § 2º). Todavia, jamais será viável a cumulação quando
os pedidos disseram respeito a espécies distintas de processos. Assim,
é impossível cumular pedido de execução por quantia certa e fundada
em título executivo extrajudicial com pedido de condenação ao pagamento de uma outra quantia. O primeiro enseja processo de execução;
o segundo, de conhecimento. (WAMBIER; TALAMINI; ALMEIDA, 2008,
p. 337.)
Não há necessidade de conexão para justificar a cumulação de pedidos
na inicial. Os requisitos legais de cumulação são os do § 1º do art. 292,
ou seja:
I – os pedidos devem ser compatíveis entre si: na cumulação subsidiária, sucessiva ou eventual, os pedidos podem ser até opostos ou contraditórios, porque um exclui o outro. Mas se a cumulação é efetiva, a sua
admissibilidade pressupõe que todos os pedidos sejam compatíveis ou
coerentes. Isto é, juridicamente há de existir a conciliação entre eles;
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II – o juízo deve ser competente para todos os pedidos. A competência
material ou funcional é improrrogável e afasta a admissibilidade da
cumulação de pedidos. De ofício caberá ao juiz repeli-la.
Mas se a incompetência para algum pedido for relativa (em razão de
foro ou valor da causa), não deverá o juiz repelir ex officio a cumulação,
pois a ausência de exceção declinatória levará a prorrogação de sua
competência para todos os pedidos (art. 114);
III – o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos.
Em regra, só é possível a cumulação de pedidos, quando houver uniformidade de procedimentos para todos eles.
Mas, se o autor adotar o rito ordinário, poderá haver a cumulação, mesmo que para alguns dos pedidos houvesse previsão de um rito especial.
Nunca, porém, poderá haver cumulação de processos diferentes, como
o de execução e o de conhecimento. (THEODORO JÚNIOR, 2000, p.
322-323.)

4 A solidariedade no âmbito do Código Civil Brasileiro
A definição do termo solidariedade é fornecida pela Lei Civil Brasileira
(atualmente Lei 10.406/2002) em razão de seu efeito principal, que é o de
atribuir a mais de uma pessoa, credor ou devedor, direito ou obrigação em
relação a uma determinada obrigação, nos seguintes termos: “Art. 264. Há
solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor,
ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”.
No tocante ao que mais interessa no desenrolar do presente estudo,
merece enfoque direto a norma do art. 265 do Código Civil, que taxativamente dispõe: “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou
da vontade das partes”.
A literalidade desse dispositivo não comporta nenhuma outra forma
de interpretação por ser absolutamente claro; solidariedade somente decorre
de expressa disposição contratual ou de expressa disposição legal.
Significa isso, ao ver do autor, que a invocação da solidariedade como
causa de pedir que justifique a cumulação de ações em tais casos somente se
justifica se estiver ela expressamente prevista no contrato celebrado entre
CEF e construtora — o que não ocorre, em regra — ou se a hipótese permitir
aplicação da norma do art. 942 do Código Civil, que dispõe sobre a existência
de solidariedade no tocante ao dever de indenizar.
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5 Legitimidade passiva
A solução do impasse revelado somente ocorrerá de maneira adequada se examinada a questão sob a ótica da legitimatio ad causam, condição
da ação cuja presença (ou ausência) é que, ao lado de outras cujo exame não
cabe fazer neste trabalho de estreito limite (interesse de agir e possibilidade
jurídica do pedido), revelará a existência ou não de direito da parte à sentença de mérito pretendida, à efetiva solução da lide.
Sobre o tema trata toda a doutrina pátria, a exemplo dos seguintes
ensinamentos:
A primeira das “condições da ação” é a legitimidade das partes, também designada legitimatio ad causam. Esta pode ser definida como a
“pertinência subjetiva da ação”. Em outros termos, podemos afirmar
que têm legitimidade para a causa os titulares da relação jurídica
deduzida, pelo demandante, no processo. Explique-se: ao ajuizar sua
demanda o autor necessariamente afirma em sua petição inicial, a
existência de uma relação jurídica, chamada res in iudicium deducta.
Assim, por exemplo, aquele que propõe “ação de divórcio” afirma
existir entre ele e a parte adversa uma relação matrimonial. Da mesma forma, aquele que propõe “a de despejo” afirma existir entre ele
e o réu uma relação de locação. Ao afirmar em juízo a existência de
uma relação jurídica, o autor deverá, obviamente, indicar os sujeitos
da mesma. Esses sujeitos da relação jurídica deduzida no processo
é que terão legitimidade para estar em juízo. Assim, por exemplo,
na “ação de despejo” a legitimidade ativa (para ser autor) é daquele
que se diz locador, enquanto a legitimidade passiva (ou, seja para
figurar como demandado) é daquele que o autor apontou como sendo
o locatário. (CÂMARA,  2007, p. 129-130.)
A legitimidade ad causam decorre de uma simetria que deve haver
entre os titulares da relação jurídica de direito material subjacente à
demanda e da relação jurídica de direito processual.
Assim, porque A e B celebraram um contrato é que têm legitimidade
para estar em juízo, discutindo a respeito da validade desse contrato.
(WAMBIER; TALAMINI; ALMEIDA, 2008, p. 264.)

A legitimidade legitimatio ad causam, é a titularidade ativa e passiva
da ação, na linguagem de Liebman “É a pertinência subjetiva da ação”
Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual
contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela
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jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar
dita tutela (réu). Mas, para que o provimento do mérito seja alcançado,
para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um
sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de
acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo
se extinguirá sem julgamento do mérito (art. 267,VI).

Entende o doutor Arruda Alvim que “estará legitimado o autor quando
for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade
do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença”.

A lição, data máxima vênia, impregna-se excessivamente do conteúdo
da relação jurídica material deduzida em juízo, e não condiz bem com a
ideia de direito autônomo e abstrato que caracteriza, modernamente,
a ação como o direito à composição definitiva da lide.

Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode
existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de
qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação
para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito
debatido em juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular
do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse
que se opõe ou resiste à pretensão. (THEODORO JÚNIOR, 2000, p. 51.)

Assentado, pois, o entendimento de que devem figurar nos polos
ativo e passivo da relação jurídica processual as partes envolvidas na relação de direito material discutida, aflora evidente como consequência que a
formação do litisconsórcio (e a cumulação de ações) nas ações em que se
discute a validade de cláusulas de contrato de financiamento e a responsabilização por vícios de construção detectados em imóvel financiado, somente
será possível quando ambas as partes lançadas no polo passivo — CEF e
construtora(s) — tenham direta relação com os fatos erigidos como causa
de pedir pelo mutuário: o financiamento e a construção.

6 Entendimentos jurisprudenciais acerca da cumulação

Como consignado no início deste trabalho, muito já se discutiu acerca
da questão, formando-se posicionamentos tanto no sentido da possibilidade
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da cumulação, em vista das circunstâncias fáticas do caso, quanto da impossibilidade, considerando-se que a instituição financeira não atua diretamente
em edificações, limitando-se a financiar os empreendimentos.

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a matéria é examinada pela 3ª Seção, que já sedimentou entendimento no sentido da impossibilidade da pretendida cumulação. Em julgado ocorrido em 04/07/2008, de
relatoria do juiz federal convocado Carlos Augusto Pires Brandão, a matéria
foi bem dissecada pela 6ª Turma, firmando-se o seguinte posicionamento:
PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DOIS RÉUS.
DESMEMBRAMENTO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES.

01. Admite-se a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu,
de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Para tanto,
impõe-se que os pedidos sejam compatíveis entre si; que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; que seja adequado para todos
os pedidos o tipo de procedimento. (AC 2003.38.00.040501-0/MG, Rel.
Juiz Federal Carlos Augusto Pires Brandão (conv.), Sexta Turma, e-DJ
de 07/04/2008, fl. 1 p. 260)
02. No âmbito dessa autorização processual, fundada no princípio da
economia processual, não se encontra a possibilidade de cumulação
de pedidos diversos, sob fundamentos fático-jurídicos distintos e não
relacionados entre si, contra vários réus.

03. Na hipótese, os autores formularam mais de um pedido. O primeiro no sentido de “abatimento proporcional do preço” (fl. 10).
Também, pleitearam “o pagamento de perdas e danos materiais,
tendo em vista as obras realizadas nos imóveis pelos requerentes”.
Requereram, ainda, “sejam as rés condenadas em perdas e danos
morais” (fl. 10). Por fim, pleitearam “sejam os valores pagos indevidamente ressarcidos em dobro, a título de perdas e danos” (fl. 11).
04. Para esses pedidos, trazem fundamentos distintos, sem que haja
entre os mesmos interdependência lógica ou fática. Inicialmente, defendem que “as prestações não param de crescer e alcançam hoje cifra
assustadora” (fl. 07) e que o saldo devedor vem sendo reajustado indevidamente, “isto em razão do desrespeito no que tange ao reajuste
do saldo devedor pela requerida CEF, que aplica o índice da TRD mensal” (fl. 06). De outro lado, apontam a existência de vícios no imóvel
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adquirido, denunciando a existência de falhas que comprometem a
qualidade do bem.
05. Ora, cuidando-se de causas de pedir diversas e de pedidos diferentes, dirigidos a mais de um réu, as pretensões deduzidas reclamam
instruções próprias, específicas para cada demanda, sob pena de evidente tumulto processual.
06. No caso, inviável o desmembramento do feito, devendo ser mantida
a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito.
07. Apelação desprovida.

O ilustre relator consignou em seu voto:

[...] tem-se que a ação foi ajuizada contra diferentes réus, com pedidos
diferentes de responsabilidade exclusiva de cada um deles. Em relação à CEF, deve ela responder apenas pelos pedido de desfazimento
do contrato de mútuo e devolução de quantias que a autora entende
devidas, não sendo responsável pelos alegados vícios de construção”,
arrematando com a seguinte afirmação: “Ora, cuidando-se de causas
de pedir diversas e de pedidos diferentes, dirigidos a mais de um réu,
as pretensões deduzidas reclamam instruções próprias, específicas
para cada demanda, sob pena de evidente tumulto processual.

Em 05/05/2010, em julgado e relatoria do juiz federal convocado
Jamil Rosa de Jesus, a 5ª Turma daquele Tribunal examinou a questão sob
outro enfoque, porque diversa se apresentava a situação fática posta sob
julgamento, e firmou o seguinte entendimento:
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PROCESSUAL CIVIL. SFH. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DE CONSTRUTORAS. PEDIDOS DE REVISÃO
CONTRATUAL, ABATIMENTO PROPORCIONAL NO PREÇO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA RÉUS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A CEF, COOPERATIVAS E CONSTRUTORAS
INDICANDO A RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO PELO
EMPREENDIMENTO REALIZADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A ação foi proposta contra Caixa Econômica Federal – CEF, Assessoramento e Apoio às Cooperativas Habitacionais Ltda. – ASACOOP,
Massa Falida de Cojan Engenharia S/A, MRV Serviços de Engenharia
Ltda, Reta Empreendimentos e Participações Ltda, Tratenge Ltda e
Cooperativa Habitacional Metropolitana objetivando abatimento proporcional do preço dos imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da
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Habitação, indenização por danos morais e materiais decorrentes de
supostos vícios na construção dos bens e revisão contratual do mútuo
habitacional.

2. Na inicial, os autores apontam como causa de pedir obrigação da
Caixa Econômica Federal “em fiscalizar a execução do empreendimento, posto que os recursos eram, como são, oriundos do FGTS”,
a qual, ante os vícios na construção do conjunto habitacional Maria
Stella, colocou-se “simplesmente na condição de credora e ameaça
com leilões e inclusão do nome dos requerentes no cadastro de maus
pagadores (SERASA, CADIN e SPC), eximindo-se de toda e qualquer
responsabilidade pelos imóveis construídos com recursos do FGTS,
de cujos é gestora, na qualidade de sucessora do Banco Nacional de
Habitação”. Prosseguem, ainda, afirmando que: a) “ao adquirirem o
imóvel, o fizeram em razão de ser um empreendimento com a garantia
da Caixa Econômica Federal, que fora o agente financiador da obra,
cabendo-lhe, portanto, o dever de fiscalizar o empreendimento, em
razão de tratar-se de dinheiro público”; b) “a CEF não apenas financiou
os imóveis para os requerentes, na verdade, financiou a obra, sendo
certo que houve entre as rés um contrato de financiamento da obra, no
qual a garantia hipotecária oferecida pelas construtoras foi o próprio
empreendimento”.
3. O juiz sentenciante adotou a tese de que incabível a cumulação de
pedidos contra réus distintos (CPC, art. 292), além de que não é possível cumulação de ações se para uma é competente a Justiça Federal
e para a outra a Justiça Estadual, concluindo que a Caixa Econômica
Federal não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação
em que se discute a existência de vícios redibitórios em contrato de
compra e venda de imóvel construído com recursos do SFH, julgando
o mérito da causa apenas quanto ao pedido de revisão do contrato de
mútuo habitacional.

4. Os elementos dos autos mostram-se insuficientes para que se avalie
a responsabilidade ou não da Caixa Econômica Federal por prejuízos
advindos de empreendimento correspondente à construção de conjunto habitacional denominado Residencial Maria Stella na cidade de
Belo Horizonte/MG, mormente porque, como detentora dos recursos
que financiaram a construção do conjunto habitacional, tinha interesse
na conclusão da obra para posterior venda das unidades habitacionais,
atendidos os requisitos técnicos do projeto e dentro dos padrões de
segurança e solidez previstos.
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5. Hipótese diversa seria caso fosse adquirido imóvel usado com vícios
redibitórios, construído, todavia, sem recursos da Caixa Econômica
Federal.
6. Sendo assim, faz-se necessária a juntada do contrato celebrado entre
o agente financeiro, cooperativas e construtoras, a fim de se aferir se
há ou não dever da Caixa de indenizar os mutuários por defeitos na
construção no Residencial Maria Stella.
7. Apelação parcialmente provida para anular a sentença a fim de que
seja requisitado referido contrato e, à vista dele, se avalie a responsabilidade ou não da CEF no empreendimento, procedendo-se a novo
julgamento, como de direito.

tema:

O relator do julgado externou as seguintes considerações sobre o

a) É sabido que é inadmissível a cumulação de pedidos dirigidos a réus
distintos (CPC, art. 292);

b) Também não é possível cumulação de ações se para uma é competente a Justiça Federal e para a outra a Justiça Estadual, e, para o juiz
sentenciante, caso se entendesse pelo desmembramento das ações,
não teria a Caixa Econômica Federal legitimidade para figurar no polo
passivo da ação fundada em vícios redibitórios de contrato de compra
e venda de imóvel construído com recursos do SFH, e nesse sentido
há precedentes desta Turma [...];
c) Sucede, porém, que, neste caso, os elementos dos autos mostram-se insuficientes para que se avalie eventual responsabilidade da Caixa Econômica Federal por prejuízos advindos de empreendimento
correspondente à construção de conjunto habitacional denominado
Residencial Maria Stella na cidade de Belo Horizonte/MG, mormente
porque, como detentora dos recursos que financiaram a construção
do conjunto habitacional, tinha interesse na conclusão da obra para
posterior venda das unidades habitacionais, atendidos os requisitos
técnicos do projeto e dentro dos padrões de segurança e solidez previstos;
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d) Conclui-se, pois, que, à luz das provas produzidas nos autos (documental e pericial), não se pode aferir a responsabilidade ou não da
Caixa Econômica Federal pelos prejuízos decorrentes da obra. Para
tanto, é necessária a juntada do contrato celebrado entre o agente
financeiro, cooperativas e construtoras, mencionado à fl. 574, uma
vez que é o documento que retratará com fidelidade se a Caixa é ou
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não responsável pelo dever fiscalizar a edificação e se disso decorre
o dever de indenizar os mutuários.

O exame desses julgados demonstra que a interpretação dada ao
conjunto de normas capazes de influenciar a análise de tais casos vem sendo feita de forma temperada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
de forma a não perder de vista a dicção do art. 292 do Código de Processo
Civil, mas também considerar as circunstâncias fáticas que envolvem a
questão, em cada caso.

7 Considerações e conclusão

No exame das questões processuais aqui destacadas, sob o prisma
do que estabelece o art. 292 do Código de Processo Civil, é efetivamente
necessário levar-se em consideração qual a situação fática sob julgamento,
especialmente no tocante à posição e participação da instituição financeira
vinculada ao SFH, observando-se que, não raras vezes, em um só contrato,
aparecem como contratantes (compra e venda) mutuário e construtora, e,
como interveniente, a instituição financeira, que se obriga a repassar à vendedora o preço global acertado com o comprador; na sequência, tudo num
mesmo instrumento contratual, alinham-se as cláusulas que passam a reger
o adimplemento desse financiamento concedido ao mutuário.
Em tais hipóteses (concretas), depara-se o julgador com a formulação
de pedido único (rescisão do contrato de financiamento; abatimento de preço
e/ou condenação ao pagamento de indenização, pela ocorrência de vícios
redibitórios no imóvel financiado) contra réus diversos, numa tentativa de
configurar nos autos situação permitida de cumulação subjetiva de ações.
Ocorre que, como houve o pagamento do valor avençado no contrato de compra e venda, em virtude do disposto nas próprias cláusulas
contratuais, deve-se considerar integralmente satisfeitas as obrigações que
vinculavam autor e a construtora vendedora.
De outro lado, o pedido referente ao descumprimento das cláusulas
contratuais do mútuo não se aplica à construtora, tendo em vista que ela não
é parte obrigada no referido ajuste de financiamento celebrado com a instituição financeira, embora tenha sido beneficiada com a pactuação, já que
recebeu os recursos do empréstimo fornecido ao autor para fins de quitação
da compra e venda.
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Sendo assim, em síntese deve-se considerar que somente a instituição financeira (no caso da Justiça Federal, a CEF) detém legitimidade para
responder ao pedido de rescisão do contrato de financiamento, sendo-lhe
totalmente estranha a matéria referente à indenização por danos morais
e materiais oriundos de vícios construtivos. Contrariamente, o mesmo
raciocínio pode ser empregado em relação à construtora, no tocante à
pretensão de alteração ou rescisão do contrato de financiamento.
Depreende-se, pois, que a responsabilidade pelos prejuízos causados
ao(s) mutuário(s) vincula-se aos prejuízos decorrentes das irregularidades
na edificação da obra, de responsabilidade da construtora, e não especificamente ao financiamento, quando obtido em momento no qual a obra já
estava pronta e acabada, sem que tenha a instituição financeira despendido
recursos para o financiamento da construção.
Em tais situações, fica patente a diversidade de pedidos e a diversidade de réus, sendo imperativa a extinção do feito em relação a um deles,
ante a evidência de que os pedidos formulados são incompatíveis entre si, na
medida em que os réus não são legitimados para responderem por todos eles.
Nos casos postos sob apreciação da Justiça Federal, não há dúvidas de que
deve o feito ser extinto em relação à construtora, pois somente a CEF detém
legitimidade para responder por eventuais descumprimentos do contrato
de mútuo, enquanto somente a construtora é parte legítima para responder
por eventuais vícios de construção danosos aos autores, e, no tocante a este
último questionamento, falece à Justiça Federal competência.
Se formulado pedido de rescisão contratual (contrato de mútuo/
financiamento) em decorrência da existência de vícios de construção, tal
pretensão não é passível de acolhimento, pelas mesmas razões já aduzidas.
Inexiste relação de conexão entre os vícios de construção alegados e o contrato de mútuo celebrado com a CEF.
Verificado que o(s) mutuário(s) que adote(m) tal iniciativa
pretende(m) solucionar através de um só processo lides distintas, para as
quais ora é legitimada uma das rés, ora outra, conclui-se pela impossibilidade
de dar-se guarida a tal pretensão.
A única hipótese possível de admissibilidade de tal cumulação é aquela verificada em situações similares abordada no julgado de relatoria do
juiz federal convocado Jamil Rosa de Jesus, em que a instituição financeira
teve participação, ainda que indireta, na execução da obra onde localizada
a unidade habitacional posteriormente financiada pelo mutuário, liberando
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recursos à medida que a construção ia sendo executada, mediante fiscalização
realizada diretamente ou por meio de prepostos.
Nesses casos, e somente neles, a instituição financeira se insere em
um contexto que, a princípio, não lhe alcançaria, de responsabilização pela
solidez das edificações financiadas.
Porém, a partir do momento em que se avoca para si a atribuição
de “fiscalizar” a execução da obra, impondo-se à construtora a observância
de cronogramas preestabelecidos e liberando-se valores para continuidade do empreendimento na medida em que é constatada, por ela própria, a
realização das obras, assume responsabilidade pelo resultado daí advindo,
tornando-se responsável solidária, com a construtora, por eventuais danos
decorrentes do empreendimento.
Essa responsabilização, que decorre da dicção expressa do art. 265
do Código Civil e das circunstâncias concretas do caso, também se impõe por
força do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e por aplicação
concreta do “princípio da aparência”, que impede seja o consumidor de boa-fé
prejudicado quando, induzido pelas circunstâncias, venha a contratar. É o
que ocorre quando verifica, inclusive in loco (nas obras assim financiadas),
que a instituição financeira divulga sua participação no empreendimento,
por meio de placas, fôlderes, até mesmo comunicação verbal de prepostos
da construtora, que exibem os contratos firmados com a instituição financeira, no intuito de demonstrar aos interessados na compra a solidez do
empreendimento.
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SFH. Vícios de construção e ilegitimidade da CEF
Heleno Bicalho1

O presente artigo tem como mote as discussões travadas durante
a I Jornada de Sistema Financeiro da Habitação promovida pela Escola de
Magistratura Federal da 1ª Região, na cidade de Belém/PA.
Rotineiramente deságuam na Justiça Federal pedidos de indenização
por danos morais e materiais, em decorrência dos vícios de construção de
imóveis adquiridos com recursos obtidos através de contrato de financiamento
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.
Via de regra, aduz o mutuário ter celebrado contrato de financiamento
para construção e reforma de residência, sustentando que a responsabilidade
da Caixa Econômica Federal resulta na existência de cláusulas contratuais
que transferem para o aludido agente financeiro o dever/direito de vistoriar
e acompanhar a construção.
Esquece-se o mutuário, no entanto, que três são os contratos celebrados por ocasião do financiamento imobiliário, quais sejam, compra e venda,
mútuo e seguro habitacional.
Como cediço, o primeiro contrato é firmado entre particulares, envolvendo, portanto, o proprietário do imóvel e aquele que tenciona a sua
compra, avença regida pelas normas do Código Civil. Já no segundo a relação
é travada com o agente financeiro e diz respeito ao empréstimo de recursos
necessários para a aquisição do bem imóvel, sob a égide das regras do SFH.
Tais definições, básicas, são suficientes para demonstrar que falece
legitimidade à instituição financeira para responder pelos vícios de construção de imóveis adquiridos pelo SFH.
Com efeito, os defeitos de construção não guardam nenhuma pertinência com o financiamento concedido pela instituição financeira, tampouco
envolvem a prática de algum ato seu, haja vista ser o papel do agente financeiro restrito às questões afetas ao contrato de mútuo. A construção e reforma
1

Juiz federal substituto.
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do imóvel é negócio distinto, do qual decorre a obrigação de indenizar em
virtude dos vícios do objeto do contrato.

De fato, e como habitualmente acontece, o contrato de mútuo somente é celebrado em momento posterior, quando já acertadas, pelos contratantes, as cláusulas relativas ao instrumento de compra e venda, de
modo que as questões aí pertinentes devem ser discutidas apenas entre
o mutuário e vendedor. E mais, não se pode olvidar que as vistorias e até
mesmo a avaliação técnica no imóvel são realizadas pela instituição financeira pela simples razão de que o imóvel representa a própria garantia do
financiamento, o que não enseja, absolutamente, sua responsabilidade pela
higidez da solidificação.
Nessa linha, vem se consolidando entendimento jurisprudencial do
egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, consubstanciado nas seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA CONSTRUTORA,
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA SEGURADORA. PEDIDOS SUCESSIVOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBERTURA SECURITÁRIA
NO VALOR DO IMÓVEL BEM COMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE ATIVA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA
RÉUS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DA CEF. SASSE
– COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E CONSTRUTORA. PESSOAS
JURÍDICAS PRIVADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Na ação, proposta contra a construtora, a Caixa Econômica Federal
e a SASSE Companhia Nacional de Seguros, em que se discute existência de vícios redibitórios em contrato de compra e venda de imóvel
construído com recursos do SFH, objetivou-se sucessivamente rescisão
dos contratos de mútuo e compra e venda e cobertura securitária por
vícios e indenização por danos emergentes e lucros cessantes.
2. O ilustre juiz excluiu da relação processual a SASSE Seguros e a
construtora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por
irregularidade no polo ativo.

3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa por não figurar na relação
processual o cônjuge varão, uma vez que o instituto da outorga uxória
não se aplica às ações do Sistema Financeiro da Habitação, que têm
caráter obrigacional, como no caso.
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4. É inadmissível a cumulação de pedidos dirigidos a réus distintos
(CPC, art. 292).

5. Além disso, é vedada a cumulação de ações se para uma é competente a Justiça Federal e para a outra a Justiça Estadual.

6. A relação obrigacional estabelecida entre a autora e a CEF se refere
apenas a contrato de mútuo garantido por hipoteca, não tendo o agente
financeiro nenhuma responsabilidade por eventual vício de construção
do imóvel ou desvalorização do bem.
7. Incompetência da Justiça Federal para julgar ação em face da seguradora e da construtora.

8. Exclusão da CEF, de ofício, da relação processual. Anulação dos atos
decisórios e remessa dos autos à Justiça Estadual de Minas Gerais (art.
113, § 2º, CPC). Prejudicados o recurso adesivo da CEF e a apelação da
autora.
(AC 1998.38.00.010306-7/MG, rel. desembargador federal João Batista
Moreira, juiz federal Evaldo de Oliveira Fernandes, filho (conv.), Quinta
Turma, e-DJF1 p. 79, de 06/08/2010.)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SFH. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL.
PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DO IMÓVEL,
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, REVISÃO DE SALDO DEVEDOR
E OUTROS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. TRÊS RÉUS. ART. 292 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF.
PRECEDENTES.

1. Conforme preleciona o art. 292 do CPC não serão permitidos diversos pedidos, num único processo, contra mais de um réu.

2. Segundo precedentes desta Corte Regional, a Caixa Econômica Federal
não tem legitimidade passiva “ad causam” nas demandas pertinentes a
vícios detectados no imóvel financiado.
3. Apelação dos Autores improvida.

(AC 2001.38.00.032882-8/MG, rel. desembargadora federal Selene
Maria de Almeida, Quinta Turma, e-DJ de 14/03/2008, f. 1, p. 187 –
sem grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PRONTO COM RECURSOS DO SFH. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. EXCLUSÃO DA CEF DA LIDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO.
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imóvel financiado, limitando-se a sua responsabilidade a questões
afetas ao contrato de mútuo hipotecário.
2. O papel do agente financeiro está restrito às questões afetas ao contrato do mútuo, ou seja, ao financiamento para a aquisição do imóvel,
tanto que sua participação só ocorre em etapa subseqüente à construção
e revela-se no empréstimo do valor necessário à aquisição do imóvel
perante a construtora (art. 586 do Novo Código Civil).
3. Extinção do processo, de ofício, sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 267, VI, do CPC.
4. Apelação prejudicada.
(AC 2004.38.00.012898-3/MG, rel. juiz federal Carlos Augusto Pires
Brandão (conv.), Sexta Turma, DJ de 27/08/2007, p. 117 – sem grifos
no original.)

Registre-se, por sua vez, que há de ser igualmente repelida a
formação de litisconsórcio entre o agente financeiro e a construtora do
imóvel financiado, a quem se atribui a responsabilidade pelos vícios de
construção.
É que, conforme o disposto no art. 292 do CPC, somente é permitida
a cumulação de pedidos, num único processo, contra um mesmo réu. Logo, o
que se verifica, em casos deste jaez, é que os autores, em um único processo,
pretendem ver solucionada demanda com diversos pedidos, formulados
contra diferentes réus — agente financeiro e construtora.
Neste sentido, trago à colação julgado que tratou do tema em debate.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SFH. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL.
PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DO IMÓVEL,
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, REVISÃO DE SALDO DEVEDOR
E OUTROS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. TRÊS RÉUS. ART. 292 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF.
PRECEDENTES.
1. Conforme preleciona o art. 292 do CPC não serão permitidos diversos
pedidos, num único processo, contra mais de um réu.
2. Segundo precedentes desta Corte Regional, a Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva “ad causam” nas demandas pertinentes a vícios detectados no imóvel financiado.
3. Apelação dos Autores improvida.
(AC 2001.38.00.032882-8/MG, rel. desembargadora federal Selene
Maria de Almeida, Quinta Turma, e-DJF1, p. 187, de 14/03/2008.)
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Conclusão
Pelas razões acima alinhavadas, concluo pela ilegitimidade do agente
financeiro pelos vícios de construção de imóveis financiados pelo SFH, como
pela impossibilidade de formação de litisconsórcio com a construtora.
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Requisitos da petição inicial nas ações referentes ao Sistema
Financeiro de Habitação
Igor Matos Araújo1

“A petição inicial é a peça escrita em que o demandante formula a
demanda a ser objeto de apreciação do juiz e requer a realização do processo
até final provimento que lhe conceda a tutela jurisdicional” (DINAMARCO,
2002, v. 3, p. 355). É, por conseguinte, a peça inaugural do processo, a qual
corporifica a demanda, outorgando-lhe existência concreta e efeitos jurídicos,
notadamente o de provocar a atividade jurisdicional (requerimento), que é
inerte (art. 2º e 262, ambos do CPC2) e o de identificar a pretensão (pedido).
Alçada a projeto de sentença, porque é nela que se fixam os limites
da lide, nos termos do que dispõem os arts. 128 e 460 do Código de Ritos3.
A petição inicial, como uma folha de papel na qual estão escritos os termos
da demanda, não deve ser vista como o ato em si (demanda), mas como a
representação física deste, o qual é instrumentalizado (materializado) na
peça incoativa, tudo isso sem prejuízo de seu significado e de sua natureza
jurídica (ato processual).
Como ato jurídico processual, a petição inicial submete-se ao regramento geral deste, razão pela qual deve ser elaborada por escrito, redigida
em vernáculo (art. 156 do CPC4) e firmada (assinada) por quem tem aptidão
(capacidade postulatória) para apresentá-la.
1
2

3

4

Juiz federal substituto.

“Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais.”
“Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial.”

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”
“Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem
como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.”

“

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Estruturalmente, a peça inaugural está sujeita a certos “requisitos
formais e substanciais (elementos indicativos da lide e do objeto litígioso)”
(ALVIM, 2003, v. 2, p. 238) previstos nos incisos do art. 282 do Código de
Processo Civil5. Além disso, há ainda “os requisitos, extrínsecos, que não se
referem à petição inicial mesma, mas à propositura da demanda mediante
ela; trata-se dos documentos que devem acompanhá-la (art. 283 etc.), da procuração ad judicia, do preparo inicial etc.” (DINAMARCO, 2002, v. 3, p. 357).
Assim sendo, para que a petição inicial seja capaz de dar origem a um
processo, além dos documentos indispensáveis a propositura da ação (art.
2836), deverá indicar (art. 282 do CPC) o juiz ou tribunal a que é dirigida (I);
os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor
e do réu (II); o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (III); o pedido, com
as suas especificações (IV); o valor da causa (V); as provas com que o autor
pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (VI); o requerimento para
a citação do réu (VII) e o endereço do advogado (art. 39, I, do CPC7), caso não
conste da procuração, além de outros requisitos específicos exigidos pela
legislação que rege cada procedimento em particular.
A falta de um dos requisitos da inicial pode ensejar sua inaptidão, o
que impede o prosseguimento do processo, com o consequente indeferimento da vestibular. Contudo, para que essa seja indeferida, se faz necessário,
caso o vício seja sanável, que o juiz possibilite sua correção, assinalando
prazo para tanto (art. 284 do CPC)8.
A par dos requisitos genéricos da petição inicial, o legislador estabeleceu requisitos específicos para ações judiciais que tenham por objeto
obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação imobi5

6
7
8

“Art. 282. A petição inicial indicará: I – o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II – os nomes, prenomes,
estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV – o pedido, com as suas especificações; V – o valor da causa; VI – as provas com
que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII – o requerimento para a citação
do réu.”

“Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
ação.”
“Art. 39. Compete ao advogado, ou à parte quando postular em causa própria: I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço em que receberá intimação.”

“Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282
e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único.  Se o
autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
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liários, conforme regra inserta no art. 50 da Lei 10.931/2004, que consta do
Capítulo V – Dos Contratos de Financiamento de Imóveis.
No caso, vale a transcrição do dispositivo legal no corpo do texto, a
fim de enfatizar a questão, objeto de análise no presente artigo, verbis:

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente
de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena
de inépcia.
§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e
modo contratados.
§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.
§ 3o Em havendo concordância do réu, o autor poderá efetuar o depósito de que trata o § 2o deste artigo, com remuneração e atualização
nas mesmas condições aplicadas ao contrato:
I – na própria instituição financeira credora, oficial ou não; ou
II – em instituição financeira indicada pelo credor, oficial ou não, desde
que estes tenham pactuado nesse sentido.
§ 4o O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 2o em caso
de relevante razão de direito e risco de dano irreparável ao autor, por
decisão fundamentada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e
fáticas da ilegitimidade da cobrança no caso concreto.
§ 5o É vedada a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal sob a alegação de compensação com valores pagos a maior, sem
o depósito do valor integral desta (grifos postos).

Conforme se depreende, o legislador passou a exigir — nas ações
que envolvam contrato de habitação e independentemente do rito processual
adotado para a discussão deste — que o autor discrimine na petição inicial,
entre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia.
Adrede, estabeleceu condições específicas para a suspensão da exigibilidade do crédito, determinando a continuidade do pagamento do valor incontroverso e o depósito em juízo do valor controvertido, sendo dispensável
este último, somente se as razões de direito forem relevantes.
Isso significa dizer que, “após a edição da Lei 10.931/2004, as questões atinentes a discussões de empréstimos destinados à aquisição da casa
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própria devem observar as normas processuais que aquele diploma legal
inseriu”9.

Dito isso, forçoso reconhecer que, nas ações ajuizadas pelos mutuários do sistema financeiro de habitação, a petição inicial deve observar,
necessariamente, o disposto 50 da Lei 10.931/2004, devendo o autor, quando
de sua elaboração — além de se atentar aos requisitos previstos e já mencionados no código de Ritos, discriminar as obrigações contratuais que pretende
controverter e quantificar o valor incontroverso, sob pena de inépcia.
Esclareça-se, entretanto, que deve o magistrado, antes de indeferir a petição inicial, com a prolação de sentença terminativa sem a análise
das questões de mérito nela contidas, oportunizar ao autor, na forma do
art. 284 do CPC, a adequação da peça ao quanto disposto no art. 50 da Lei
10.931/2004.

Sem embargo, já tendo sido processada a petição inicial (com longa marcha processual já desenvolvida) e em havendo a possibilidade de
se aferir, pela análise dos autos, inclusive por meio de outras promoções
aviadas pelas partes litigantes, quais as obrigações controvertidas (muitas
vezes todas) e o valor controverso, não se justifica, especialmente frente ao
princípio da instrumentalidade das formas, a extinção prematura do feito,
sendo recomendável a análise do mérito da causa com a solução do conflito.

Nesse particular, calha registrar que, em senda de aferição de preenchimento dos requisitos da petição inicial, “o Julgador não pode estar
apegado a formalismo exacerbado e desnecessário, devendo-se esforçar-se
ao máximo para encerrar sua prestação jurisdicional apresentando uma
composição para a lide, cumprindo assim a atribuição que lhe foi deferida”10.
No que se refere à exigência do pagamento do valor incontroverso
e do depósito judicial do valor controvertido, quando não dispensado pelo
magistrado, a jurisprudência de nossas cortes federais tem se posicionado
favoravelmente à extinção do feito, alçando o depósito judicial a categoria
de requisito da inicial.
9

AG 142552/RJ. Rel. des. fed. Fernando Marques. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/
pdbi?PRO=200502010128146&TOPERA=1&I1=OK>. Acesso em: 01 jun. 2012. p. 1.

10

RESP 707.997/PE  Rel. min. Francisco Falcão. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200401721100&dt_publicacao=27/03/2006>. Acesso em: 01 jun. 2012.
p. 1.
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Vejamos a ementa de um acórdão apanhado a esmo entre tantos.
Vale a transcrição:

SFH. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO. LEI 10.931/04. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. O recorrente quedou-se completamente inerte ao despacho que
comandava providências para a adequação da inicial, sem atendê-lo, pedir reconsideração ou revisão, ou tampouco interpor o recurso
adequado contra ele.
2. Verifica-se, ainda, que as alegações do apelo não atacam os termos
da r. sentença, já que o processo foi extinto pelo descumprimento do
despacho, e tal questão nem sequer foi mencionada na apelação.
3. Ademais, proposta a ação já na vigência da Lei n.º 10.931, de
03/08/04, a petição inicial deve observar os requisitos previstos no art.
50, discriminando “dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter” e “quantificando o valor incontroverso”, sob pena
de inépcia. Além disso, deve a parte prosseguir o pagamento do valor
incontroverso, no tempo e modo contratados, e depositar o valor controvertido (§§ 1º ao 3º), salvo relevante razão de direito e risco de dano
irreparável (§ 4º). No caso, a petição inicial limitou-se a requerer o depósito do valor que entende devido, em montante baixo e sem lógica, e
as alegações do autor, rechaçadas em maior parte pela jurisprudência,
não subsidiam eventual dispensa do depósito previsto no art. 50, § 4º,
da Lei nº 10.931/04. Correta, pois, extinção do processo, sem exame
do mérito.
4. Agravo retido não conhecido. Apelação desprovida.
(AC – Apelação Cível – 48367, rel. desembargadora federal Maria Alice
Paim Lyard, TRF da 2ª Região, 6ª Turma Especializada, E-DJFR – Data:
21/09/2010, p. 225/226). Grifos postos.

Nesse ponto, conquanto reconheça o brilhantismo da decisão, ouso divergir de tal posicionamento. Isso porque, o depósito dos valores controvertidos das prestações do financiamento habitacional e o repasse diretamente
ao credor dos valores incontroversos, como exige a Lei 10.931/2004, são
causas de suspensão de exigibilidade da dívida, conforme já destacado supra,
notadamente diante do que dispõe o texto legal em evidência, sendo que o
seu descumprimento não justifica o indeferimento da inicial, ressalvada se
a demanda ajuizada for uma medida cautelar e o magistrado não dispensar
o depósito (art. 50, § 4º), uma vez que, nesse tipo de procedimento, caso
desatendida a exigência legal, não se vislumbra a utilidade do processo, uma
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vez que somente com o depósito do valor cobrado pela instituição financeira
é possível suspender a exigibilidade da dívida e os efeitos decorrentes da
inadimplência11.
Sem prejuízo, nas demais ações que se discutem os contratos habitacionais, em não havendo o cumprimento de tais exigências legais e, por via
de consequência, não sendo suspensa a exigibilidade do crédito, fica livre
o credor para praticar qualquer ato executório que terá como resultado a
expropriação do bem com a consequente quitação da dívida, inclusive a
execução extrajudicial (DL 70/1966).
E, como cediço, é pacífica a inadmissão de ação que questiona cláusulas contratuais quando já adjudicado o imóvel, falecendo, a partir daí, de
interesse processual (perda do objeto) o autor que não efetuou o depósito
e os pagamentos devidos, conforme preceitua o art. 50 da Lei 10.931/2004
e, por conseguinte, não suspendeu a exigibilidade da dívida, devendo, portanto, ser extinto o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente
de interesse de agir (art. 267, VI, do CPC12).
Dito isso, observa-se que o depósito do valor controverso, em sede de
ação cautelar, caracteriza-se como verdadeiro pressuposto processual, uma
vez que a sua ausência implica em reconhecer a inexistência da fumaça do
bom direito (um dos pressupostos da ação cautelar), pois, do contrário, deveria o magistrado dispensá-lo, na forma do § 4º do art. 50 da Lei 10.931/2004.
Por outro ângulo, em não sendo deferida a liminar cautelar, com a
dispensa do depósito do controverso, esse se torna obrigatório, devendo,
como já dito, ser concedido prazo para tanto, sob pena de indeferimento da
inicial com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
Aqui, oportuno lembrar a regra do art. 805 do CPC13, em que se observa a possibilidade de substituição de uma medida cautelar por uma contra
cautela, situação relativamente assemelhada ao depósito de que se cuida,
11

12

13

AC 200538000115785. Rel. juiz federal (convocado) César Augusto Bearsi. Disponível em: <http://
arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=200538000115785>. Acesso em: 04 jun. 2012.

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: VI – quando não concorrer qualquer
das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; [...]

Art. 805. A medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das
partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que
adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente.
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uma vez que tal depósito, caso efetuado, garante de maneira adequada e
suficiente os direitos e interesses creditícios.
Já em outras demandas em que se discutem os contratos de habitação
— independentemente do rito (demanda nos Juizados Especiais ou ações
ordinárias) —, as quais assoberbam o Judiciário Federal, notadamente as
intentadas pelos mutuários da Caixa Econômica Federal, diversamente do
posicionamento jurisprudencial como já manifestado acima, penso que o
depósito judicial não se reveste de requisito da inicial, tampouco de pressuposto processual, muito menos é causa de seu indeferimento, uma vez que
a sua ausência, quando não dispensado pelo magistrado, somente impede a
suspensão da exigibilidade da dívida e os efeitos daí decorrentes, conforme
previsto nos parágrafos do art. 50 da Lei 10.931/2004.
Além disso, pensar de maneira diversa, a meu ver, resulta em violar o
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CRFB14) e o direito
de acesso à Justiça (direito de ação modernamente considerado), impedindo
a apreciação pelo Poder Judiciário das causas dos mutuários que não têm
condições econômicas de arcar com o depósito controverso, sem prejuízo de
futura extinção do processo sem resolução de mérito, caso haja a adjudicação
do imóvel financiado, conforme acima esmiuçado.
Traçadas essas linhas, conclui-se que:
1 – Nas ações envolvendo contrato habitacional, a par dos requisitos
genéricos da petição inicial previstos do Código de Processo Civil, o legislador estabeleceu requisitos específicos, incumbindo ao autor discriminar
as obrigações contratuais que pretende controverter e quantificar o valor
incontroverso (art. 50 da Lei 10.931/2004).
2 – O desatendimento dessa exigência legal, depois de oportunizada
a correção, impõe o indeferimento da inicial, com o encerramento precoce
do feito, ressalvado eventual aproveitamento do ato processual, em atenção
ao princípio da instrumentalidade das formas e, se, por outros meios, o juiz
puder dar concretude ao objetivo da norma, sem prejuízo à defesa.
3 – O pagamento do valor incontroverso e o depósito do valor controvertido, previstos nos parágrafos do art. 50 da Lei 10.931/2004, não são
requisitos da inicial, notadamente nas ações referentes ao sistema financeiro
14

“Art. 5º. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
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de habitação, mas condições específicas para a suspensão da exigibilidade
do crédito, sendo que:
a) nas ações cautelares, o depósito judicial se caracteriza como pressuposto processual;
b) nas demais ações (ordinárias e nos juizados), o depósito dos valores controvertidos é uma condição específica de suspensão de exigibilidade
da dívida.
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Mútuo firmado no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação e prescrição de parcelas vencidas
Luciana Laurenti Gheller1

1 Introdução
Este trabalho visa examinar, de modo sucinto, os entendimentos
que começam a ser trilhados pela jurisprudência dos Tribunais Regionais
Federais em face da tese defendida pelos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação de prescrição da pretensão de cobrança de parcelas do financiamento vencidas e não pagas.

2 Tese defendida pelos mutuários

Em recentes ações intentadas pelos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação, tem-se defendido a tese de prescrição das parcelas vencidas
há mais de cinco anos, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Sustentam os mutuários que o inadimplemento das parcelas, além
de provocar o vencimento antecipado da dívida, tem o condão de deslocar
o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança para a data do vencimento da parcela cujo pagamento não foi efetuado.
No rumo desse entendimento, não sendo verificadas causas aptas
a interromperem o curso do prazo prescricional, passados cinco anos da
data do vencimento, a pretensão de cobrança da parcela inadimplida estaria
fulminada pela prescrição.
Poucos Tribunais Regionais Federais já enfrentaram a questão. Contudo, nos poucos precedentes existentes, o que se observa é que não há
consenso tanto em relação ao termo inicial do prazo prescricional, como
sobre o próprio prazo aplicável.
1

Juíza federal substituta.
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3 Vencimento antecipado da dívida não altera a prescrição
A maior parte dos julgados mais recentes tem se inclinado a adotar o
entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera a prescrição do título, que deve, por essa razão, ser contada da data do vencimento
certo nele indicada.
Esse posicionamento repousa, entre outros, no argumento de que
admitir-se a tese defendida pelos mutuários implicaria em beneficiá-los
em decorrência de sua própria inadimplência, o que se revela inadmissível.
O termo inicial do prazo prescricional deve ser contado, de acordo
com esse entendimento, da data do término previsto no contrato. Em outras
palavras, se o contrato foi celebrado, por exemplo, em 1990, a ser pago em
240 prestações, o término é previsto para 2010, quando se iniciaria a contagem do prazo prescricional.
Nesse sentido, podem ser destacados os seguintes precedentes
do TRF 5ª Região: AC 521962/PE (Quarta Turma, relator desembargador
federal Ivan Lira de Carvalho, data de julgamento 21/06/2011, fonte: DJE,
data: 30/06/2011, p. 606, ano 2011); AC 457479/PE (Primeira Turma, relator
desembargador federal Cesar Carvalho, data de Julgamento 04/08/2011, fonte: DJE, data 10/08/2011, p. 226, ano 2011) e AC 516018/CE (Quarta Turma,
relator desembargadora federal Margarida Cantarelli, data de Julgamento
26/04/2011, fonte: DJE, data 28/04/2011, p. 569, ano 2011).
No mesmo sentido, o seguinte precedente do TRF 4ª Região: AC
0010483-59.2009.404.7200, Quarta Turma, relator Jorge Antonio Maurique,
DE 06/07/2011.
Merece destaque, por fim, precedente oriundo do TRF 1ª Região (AGA
2008.01.00.044250-4/DF; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
relatora desembargadora federal Selene Maria de Almeida, órgão julgador:
Quinta Turma, publicação: e-DJF1, p. 534, de 18/12/2008, data da decisão:
10/12/2008), em vista de suas particularidades.
Extrai-se do voto proferido no referido julgado que se adotou o entendimento pela aplicação do art. 170 do Código Civil de 1916 (art. 199 do
novo Código Civil), segundo o qual não corre a prescrição em caso de condição suspensiva pendente. Entendeu-se, ainda, que em face da inadimplência
admitida pelo mutuário incidiria o art. 1.092 do Código Civil de 1916, que
veda ao inadimplente exigir o implemento da obrigação da outra parte.
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4 Vencimento antecipado da dívida altera a prescrição
Embora o entendimento exposto no item anterior, de que o vencimento antecipado da dívida não desloca o termo inicial do prazo prescricional,
ao que tudo indique, esteja prevalecendo na jurisprudência pátria, não se
pode ignorar a existência de entendimento contrário.
Há precedentes no sentido de que o inadimplemento provoca, sim,
alteração do termo inicial do prazo prescricional.
Tais precedentes, embora sejam uníssonos quanto à aplicação do
prazo de 20 anos para a cobrança da dívida, previsto no Código Civil de 1916,
se bifurcam no que toca ao prazo prescricional aplicável após a entrada em
vigor do novo Código Civil.
Embora sempre com observância da norma de transição inserta no
art. 2.028 do novo Código Civil (Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos,
quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada),
os precedentes divergem quanto ao prazo reduzido aplicável, se de dez anos,
previsto no art. 205, caput, do Código Civil, ou de cinco anos, previsto no
inciso I do § 5º do art. 206 do mesmo diploma legal, que assim dispõem:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor.
[...]
Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 5º Em cinco anos:
I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
[...]

A maior parte dos julgados que trilha a orientação de que o vencimento antecipado da dívida altera a prescrição vem adotando o entendimento
de que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, nos moldes do art.
206, § 5º, I, do Código Civil. Cito os seguintes julgados nesse sentido: AC
513004/PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região, classe apelação cível,
número do processo: 0014697-98.2008.4.05.8300, Segunda Turma, relator
desembargador federal Francisco Wildo, data de julgamento 18/01/2011,
documento 251428, fonte: DJE, data: 27/01/2011, p. 354, ano: 2011) e AC
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509810/PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região, classe apelação cível,
número do processo: 0014755-04.2008.4.05.8300, órgão julgador: Segunda
Turma, relator desembargador federal Francisco Barros Dias, data de julgamento 23/11/2010, documento 248147, fonte: DJE, data: 09/12/2010, p.
782, ano: 2010) e AC 498282/PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
classe apelação cível, número do processo: 0010622-84.2006.4.05.8300,
órgão julgador: Segunda Turma, relator desembargador federal Rubens de
Mendonça Canuto (substituto), data de julgamento 26/10/2010, documento
245048, fonte: DJE, data: 04/11/2010, p. 336, ano: 2010).

Todavia, há precedente também no sentido de que, com o advento do
novo Código Civil, o prazo prescricional reduzido aplicável não é o de cinco
anos, mas sim de dez anos, por tratar-se de ação pessoal.  Nesse sentido: AC
0012107-79.2008.4.01.3800/MG, relator desembargador federal Jirair Aram
Meguerian, Sexta Turma, TRF 1ª Região, e-DJF1, p. 23, de 04/04/2011, data
da decisão 21/03/2011.

5 Prazo prescricional e termo inicial

Ao enfrentar o tema, tenho me perfilhado ao posicionamento de
que o vencimento antecipado da dívida provoca a alteração da prescrição.

Entretanto, entendo que em relação às duas primeiras prestações
vencidas e não pagas o termo inicial não se desloca para a data do vencimento.

É que o art. 21 da Lei 8.004/1990 dispõe que poderão ser objeto da
execução extrajudicial de que trata o Decreto-Lei 70/1966 os financiamentos em que se verificar atraso no pagamento de no mínimo três prestações.
Vejamos:
Art. 21. Somente serão objeto de execução na conformidade dos procedimentos do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, ou da
Lei nº 5.741, de 1º de dezembro de 1971, os financiamentos em que
se verificar atraso de pagamento de três ou mais prestações.

Diante dessa previsão legal, verifica-se que o prazo prescricional só
tem início a partir da data do vencimento da terceira prestação em atraso,
quando o agente financeiro já estava legalmente autorizado a executar a
dívida.
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Feita essa ressalva, cabe averiguar o prazo prescricional aplicável.
Indispensável, para tanto, observar se o termo inicial ocorreu na vigência
do Código Civil revogado ou do Código Civil vigente.
Se verificado, quando ainda em vigor, o diploma legal revogado, deve-se atentar ao disposto no art. 2.028, que assim estabelece:

Art. 2.028 – Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por
este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Como o Código Civil revogado estabelecia o prazo prescricional de 20
anos para as ações pessoais e de natureza privada (art. 177), se constatado
que, na entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais
do que dez anos o prazo prescricional aplicável será o de 20 anos, previsto
no diploma legal revogado.
Verificado o contrário, ou seja, que a ocorrência do termo inicial do
prazo prescricional se deu na vigência do Código Civil revogado, mas quando
da entrada em vigor do novo Código Civil ainda não havia transcorrido mais
de dez anos, se mostra aplicável o novo prazo prescricional nele estabelecido.
Em que pesem parcos julgados tenham se inclinado à adoção do prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil vigente, não me
perfilho a esse entendimento.
É que, nos moldes do Decreto-Lei 70/1966, as dívidas de financiamentos habitacionais pelo SFH são consideradas líquidas, porque esses contratos,
quando inadimplidos, se consubstanciam em títulos de execução extrajudicial.

Daí, aplicável à hipótese o disposto no § 5º do art. 206 do Código Civil.

6 Conclusão

Como averiguado, o tema proposto é palco de muitas divergências
no âmbito da jurisprudência.

Observa-se, todavia, que a maior parte dos recentes julgados a respeito da matéria tem se orientado no sentido de que o inadimplemento não
tem o condão de deslocar o termo inicial do prazo prescricional para a data
do vencimento da prestação inadimplida, devendo seu início coincidir com
a data prevista para o término do contrato.
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A conciliação nas ações do SFH: economia processual,
celeridade e efetividade
Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira1

É consenso na comunidade jurídica e entre os beneficiários da prestação jurisdicional que a conciliação é a melhor alternativa para solucionar
e prevenir os litígios relativos ao sistema financeiro de habitação. As dificuldades próprias de compreensão dos diversos indexadores aplicados aos
saldos devedores de contratos habitacionais provocaram uma avalanche de
processos movidos por mutuários, sobretudo quando o saldo devedor transcende sensivelmente o valor de mercado do imóvel. No exercício judicante
ouço sempre o mesmo mantra: “Doutor, a dívida virou uma bola de neve e
não vale o imóvel que adquiri”. É certo também que o não pagamento regular
das prestações tem ensejado a propositura de ações pela Caixa Econômica
Federal para reaver os imóveis.
No cenário atual, habitualmente são realizadas várias audiências
que resultam em acordos judiciais entre os mutuários e a Caixa Econômica
Federal, nas quais são formatadas condições de pagamento das prestações
considerando-se a realidade vivenciada pelas partes. A importância social
destes atos processuais repercute não apenas entre os interessados diretos,
mas em todo o tecido social impregnado de relações adversariais. Esta nova
moldura felizmente confronta-se com um histórico de frustração de muitos
mutuários que se viram impossibilitados de regularizar seus débitos habitacionais, comprometendo a função social idealizada na Lei 4.380/1964,
que buscava facilitar a aquisição do imóvel, em especial às pessoas de baixa
renda.
A principal marca das ações autocompositivas é que não há um perdedor e a prestação jurisdicional é realizada de forma mais rápida e efetiva,
concretizando o principal desiderato do Judiciário, que é a pacificação social. Vários mutirões de conciliação têm sido realizados e os resultados são
sempre enaltecidos, seja para o Poder Judiciário, seja para os demais atores
1

Juiz federal.

I Jornada de Sistema Financeiro da Habitação

dos processos relacionados ao financiamento habitacional. A inclusão de
processos que já tramitavam em segunda instância, bem como aqueles já
em fase de execução, contribuiu decisivamente para a consolidação deste
modelo. Em síntese, o experimentalismo jurisdicional nesta seara revelou-se
digno de aplausos, demonstrando sua preferência em relação à prestação
jurisdicional tradicional veiculada nas sentenças dos juízes e acórdãos dos
Tribunais. Aliás, em tempos hodiernos, mais vale a concisa palavra magnânima do magistrado que abrevia o sofrimento das partes às eloquentes
citações de doutrina e jurisprudência que muitas vezes apenas afagam a
vaidade do seu prolator.
A vocação conciliatória do Brasil sempre foi motivo de reconhecimento na comunidade internacional. O desenvolvimento desta tendência no
direito doméstico somente reafirma este nosso potencial natural.
O resultado social, com a pacificação desses conflitos, é de grande
importância, não somente pela redução do acervo processual, mas sobretudo porque cria no consciente coletivo que esses mecanismos alternativos
têm sido a melhor resposta para as questões envolvendo os financiamentos
habitacionais. Certo é que, deste caldeirão de acordos, as manifestações de
contentamento de todos os atores envolvidos representam um banho de
água fria na cultura litigiosa que tem imperado há bastante tempo.
Ainda que seja um discurso repetido, importa registrar que a conciliação traz o encerramento dos processos de forma menos onerosa e mais
célere, beneficiando a Justiça, pela redução do fluxo de processos, a instituição financeira, que recebe o desejado aporte econômico, e, em especial,
o mutuário que se desonera de um débito e um possível despejo. Alguns
defendem que o sucesso das conciliações contribui inclusive para estimular
novos financiamentos para a aquisição da casa própria.
Em um quadro de excesso de litigiosidade, mesmo as alterações processuais, a criação de institutos jurídicos como a súmula vinculante, a Lei
dos Recursos Repetitivos e outros mecanismos para acelerar a prestação
jurisdicional, não são suficientes para a melhoria desejada, embora tenham
contribuído substancialmente para a redução do acervo processual. A conciliação, irmanada a esses outros institutos, arrefece o ambiente de contenda.
Não há falar somente em alterações legislativas com vistas à obtenção de uma melhor resolutividade dos processos. O Conselho Nacional de
Justiça, cônscio de suas responsabilidades no estabelecimento de diretrizes
para o planejamento estratégico do Poder Judiciário, houve por bem baixar
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uma resolução (125, de 29/11/2010) que trata das soluções consensuais
dos litígios em juízo.
Este novel instrumental normativo invoca, entre os fundamentos da
sua edição, a “necessidade de se consolidar uma política pública permanente
de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de
litígios”. De fato, a ideia de consolidação de tais medidas vem em boa hora,
porque já existe uma pletora de ações disseminadas em alguns juízos que
podem servir de paradigma para outros ainda em fase embrionária. Tais
práticas devem ser difundidas e sistematizadas para facilitar a sua adoção
nos tribunais.
A referida resolução propugna que, para se alcançar a boa qualidade
dos serviços e a disseminação da cultura de pacificação, devem ser observados alguns parâmetros: a) centralização das estruturas judiciárias; b) adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores; c)
acompanhamento estatístico; d) apoio às parcerias com entidades públicas
e privadas, em especial instituições de ensino.
De particular relevo, a meu sentir, um dispositivo (art. 6º, VII) da resolução ao encarregar o CNJ de “realizar gestão junto às empresas e às agências
reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas autocompositivas [...]”. Decerto, não é mais tolerável que tais entidades continuem
apenas a figurar no papel de réus incentivadores da cultura litigiosa, em vez
de iniciarem ações voltadas à resolução de pautas mínimas dos usuários dos
serviços de utilidade pública. Não é crível que empresas de altíssimo lastro
econômico estejam desguarnecidas de uma estrutura interna de real solução
de problemas, como p. ex., um núcleo de atendimento de reclamações aos
usuários de telefones celulares. Na mesma toada, a merecer positivo registro,
o inciso VIII do citado artigo, ao estimular os entes públicos à conciliação de
demandas sobre temas já sedimentados pela jurisprudência.
A criação de núcleos permanentes de conciliação, ou mesmo de centros judiciários voltados ao desenvolvimento da política autocompositiva
retratada na resolução, também é um dos pontos em destaque. Estas unidades, compostas por juízes e servidores, devem ser capacitadas e treinadas
permanentemente para aperfeiçoar as técnicas consensuais de solução de
conflitos, inclusive para melhor atendimento e orientação dos cidadãos que
os procurem. O compartilhamento de boas práticas, inclusive disponibilizadas em site da internet, integra o elenco das ideias que ganham vulto na
resolução.
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A existência de um setor de solução de conflitos pré-processuais é
uma das inovações. Caberá a essa unidade recepcionar as pessoas que estão
na iminência de promover uma demanda e encaminhar ao servidor treinado
para a conciliação, a mediação ou outro método alternativo de solução do
futuro litígio. Esse departamento poderá ser provocado por e-mail, com dados essenciais sobre o caso, a fim de se emitir o convite à parte adversa, com
informação da data, horário e local da audiência de conciliação. Realizado o
acordo, este será homologado por sentença. Malograda a solução amigável, os
interessados serão orientados a solucionar o conflito nos Juizados Especiais
ou Justiça Comum, de acordo com a competência jurisdicional. Poderá ser
reduzida a termo a ação, se for caso de competência dos Juizados.
Registre-se que muitos Tribunais Regionais Federais já promoveram
medidas para facilitar a conciliação nos processos relativos ao sistema financeiro de habitação. O TRF 1ª Região, desde o ano de 2005, editou a Resolução 100-14, que implantou o “Projeto Conciliação”, com vistas a atuar nos
processos do SFH. Entre os considerandos da Resolução, explicitou o TRF 1ª
Região a “imediata repercussão social, notadamente para as camadas mais
pobres da população”, bem como a “economia, celeridade e efetividade na
prestação jurisdicional, e a criação de uma nova cultura, a partir da qual as
partes identificarão na conciliação de seus interesses um instrumento hábil
para a solução de conflitos”. Previu o normativo o fornecimento de assessoria
e estrutura para o projeto, objetivando a preparação dos atos necessários à
realização das audiências. Destaco também a previsão de que os prepostos
que comparecerem às audiências estejam devidamente autorizados a transigir, sob pena de inviabilizar o ideário do projeto.
De qualquer sorte, as experiências bem-sucedidas em torno da conciliação nos processos do Sistema Financeiro de Habitação não olvidaram um
fator essencial: o importante contato institucional fora dos autos, de modo
a fortalecer o móvel que se projeta nos preparativos para o ato final mais
importante: o acordo. Outros fatores como prepostos habilitados a realizar
os acordos, pauta previamente negociada, informalidade e prevalência da
oralidade, de modo a permitir inclusive contatos telefônicos com vistas à
solução negociada, são de igual modo relevantes.
Pode-se concluir asseverando que a via conciliatória não é o único
expediente adequado para a solução de milhares de demandas judiciais
relativas ao SFH, entretanto, é induvidosamente a mais célere e o melhor
instrumento de pacificação destes conflitos, na medida em que convergem
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a um mesmo plano todos os atores judiciais envolvidos com a problemática
e produz significativos resultados nas trocas econômicas, inclusive com o
estímulo a novos financiamentos. Evidente que a preservação da função
social destes contratos e a concretização do direito social de moradia são
exponenciais jurídicos substanciados com a autocomposição.
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Reflexões sobre a conciliação nos
processos envolvendo o SFH
Marcelo Meireles Lobão1

1 Introdução
Durante décadas a preocupação dos tribunais esteve centrada na
ampliação do acesso ao Poder Judiciário2. Resultado: hoje é mais fácil ingressar com uma ação judicial contra o principal ente governamental do
país, responsável por um orçamento de um trilhão e meio de reais e pela
representação, no plano internacional, da sexta economia do planeta, do
que obter uma certidão em um cartório ou a expedição de um passaporte.
A necessidade de se imprimir efetividade e agilidade à solução (definitiva) dos conflitos — não apenas das demandas — não atraiu a mesma
atenção daqueles que detinham as chaves de acesso ao Poder Judiciário.
Enquanto a porta de entrada da Justiça estava escancarada, nem mesmo os
donos da casa sabiam onde ficava a porta de saída. Por isso, em 2010, a taxa
de congestionamento3 do primeiro grau ultrapassou 61%, e do segundo grau,
50%. Isso significa que, de cada grupo de 100 processos que tramitaram em
2010 em ambas as instâncias da Justiça, 61 e 50 processos, respectivamente,
não foram baixados ou remetidos à fase de execução.
1
2

3

Juiz federal substituto.

Recentemente, o princípio do acesso à justiça assumiu conotação mais abrangente e de caráter
substantivo, convolando-se em “acesso à ordem jurídica justa”, a fim de abarcar exatamente a idéia
de que a maior facilidade na postulação ao Judiciário seja acompanhada por incursões que tornem céleres, efetivas e socialmente legítimas as respostas às demandas judiciais. Nesse sentido:
WATANABE, Kazuo. Política pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos
conflitos de interesses. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/programas/movimento-pela-conciliacao/arquivos/cnj_portal_artigo_%20prof_%20kazuo_politicas_%20publicas.pdf.
Acesso em: 28 nov. 2011.

Fonte: Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Pesquisas Judiciárias. Justiça em Números.
2010. A Taxa de congestionamento é o indicador utilizado para aferir, em determinado ano, o percentual dos processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente.
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A taxa de congestionamento dos processos de execução torna ainda
mais evidente que o modelo tradicional de distribuição de justiça no Brasil
está a um passo da falência. De cada grupo de 100 processos de execução
que tramitaram em 2010, 88 não foram baixados.

Nesse cenário sombrio, a conciliação surge como uma alternativa
alvissareira. A solução imposta (ou “adjudicada”) cumpre um mero ritual
de passagem dos autos de um escaninho a outro. Por mais ágil que seja o
juiz, por mais elevado que seja o grau de sua intuição jurídica e humana, a
técnica adversarial de composição não termina o conflito4. O esquizofrênico
sistema recursal e de repartição de competências que ainda vigora no país
não permite outra conclusão senão a de que as ações judiciais não foram
pensadas para ter fim. Esse sistema produz, em um extremo, sentenças de
primeiro grau que valem menos do que a tinta da caneta que o juiz usa para
escrever o seu nome. Na outra ponta, tribunais superiores que ainda não se
deram conta de que não são instâncias ordinárias, teimando em usurpar a
competência reservada expressamente pela Constituição Federal aos juízes
e tribunais de justiça e regionais federais quanto à delimitação da matéria
de fato.
A via consensual, ao revés, põe termo ao litígio ali mesmo, na mesa
de audiência, antes que a controvérsia se torne um tormento ainda maior na
vida das pessoas. O instituto não é novo. A Constituição do Império, em seu
art. 161, estabelecia a tentativa de reconciliação das partes como condição
para o início de qualquer processo judicial5. Entretanto, o movimento só
ganhou maior extensão e abrangência com a instituição dos Juizados Especiais Estaduais e Federais, em 1995 e 2001. Mesmo assim, os números
estão muito aquém dos de muitos países desenvolvidos, em que a cultura
da solução consensual está consolidada. Estima-se que, no Brasil, apenas
4

5

Mauro Cappelletti sustenta que o movimento de ampliação dos mecanismos alternativos de composição marca o início da terceira onda do processo civil. Ao que denominou de justiça coexistencial,
Cappelletti��������������������������������������������������������������������������������������
atribui o mérito de curar — e não exasperar — o conflito: “Muito importante é a substituição da justiça contenciosa por aquela que denominei de justiça coexistencial, isto é, baseada em
formas conciliatórias”. CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no
quadro do movimento universal de acesso à Justiça. Revista do Processo. São Paulo, n. 74, p. 82-97,
abr./jun. 1994, p. 89.

“Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum.”
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30% dos litígios são resolvidos por meio de acordo, ao passo que em outros
países o índice chega a 82%.
Por isso, o Conselho Nacional de Justiça hasteou os instrumentos
de solução consensual como uma das principais metas do Poder Judiciário
nacional. A Resolução 125, editada pelo Conselho em 2010, instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, dando
primazia aos mecanismos de autocomposição, em particular a conciliação e
a mediação, como forma de disseminar a cultura da pacificação social.
A solução consensual encerra virtudes que transpõem o mero objetivo pragmático de redução do acervo de autos que povoam as estantes do
Poder Judiciário. O convite aos litigantes para que ascendam ao palco das
discussões e se tornem coautores do processo de construção da decisão, alinhando suas posições no tabuleiro como se o veredicto fosse escrito a várias
mãos, revigora os laços de socialidade, corresponsabilidade e protagonismo
tão caros à afirmação da cidadania.
Ada Pellegrini Grinover, reverberando lição de Denti-Vigoriti, também
acentua que a justiça conciliativa atinge conflitos sociais ainda inalcançáveis
pelo modelo tradicional de composição:
Todavia, a justiça conciliativa não atende apenas a reclamos de
funcionalidade e eficiência do aparelho jurisdicional. E, na verdade, parece impróprio falar-se em racionalização da justiça, pela
diminuição da sobrecarga dos tribunais, se o que se pretende,
através dos equivalentes jurisdicionais, é também e primordialmente levar à solução controvérsias que frequentemente não
chegam a ser apreciadas pela justiça tradicional. Assim como
a jurisdição não tem apenas escopo jurídico (o de atuação do
direito objetivo), mas também escopos sociais (como a pacificação) e políticos (como a participação), assim também outros
fundamentos podem ser vistos na adoção das vias conciliativas,
alternativas ao processo: até porque a mediação e a conciliação,
como visto, se inserem no plano da política judiciária e podem
ser enquadradas numa acepção mais ampla de jurisdição, vista
numa perspectiva funcional e teleológica.

Releva, assim, o fundamento social das vias conciliativas, consistente na sua função de pacificação social. Esta, via de regra, não é
alcançada pela sentença, que se limita a ditar autoritativamente
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a regra para o caso concreto, e que, na grande maioria dos casos, não é aceita de bom grado pelo vencido, o qual contra ela
costuma insurgir-se com todos os meios na execução; e que, de
qualquer modo, se limita a solucionar a parcela de lide levada a
juízo, sem possibilidade de pacificar a lide sociológica, em geral
mais ampla, da qual aquela emergiu, como simples ponta do
iceberg. Por isso mesmo, foi salientado que a justiça tradicional
se volta para o passado, enquanto a justiça informal se dirige ao
futuro. A primeira julga e sentencia; a segunda compõe, concilia, previne situações de tensões e rupturas, exatamente onde a
coexistência é um relevante elemento valorativo.
Resulta daí que o método contencioso de solução das controvérsias não é o mais apropriado para certos tipos de conflito,
em que se faz necessário atentar para os problemas de relacionamento que estão à base da litigiosidade, mais do que aos
meros sintomas que revelam a existência desses problemas.
(GRINOVER, 2008.)

2 Conciliação no âmbito do SFH

O crescente descompasso entre o poder de compra dos salários da
classe média e o reajuste das prestações dos financiamentos habitacionais,
sobretudo a partir do governo Figueiredo, provocou uma explosão de ações
judiciais no país6. José Maria Aragão estima que mais de cem mil mutuários,
logo nos primeiros anos que se seguiram à crise de 1982, recorreram ao
Poder Judiciário contra o aumento exponencial das prestações de amortização dos financiamentos concedidos no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH (ARAGÃO, 1999, p. 284, 321).
A pressão exercida por setores influentes da sociedade, como sindicatos e associações de mutuários, resultou anos depois na edição de uma
série de normas de caráter manifestamente populista que, de modo artificial,
atrelaram o reajustamento das prestações à evolução salarial, quer dos mu6

Segundo levantamento feito pela Emgea, a pedido do autor, baseado em estudo da Secretaria da
Reforma do Judiciário de 2006 e estatística pós criação da Emgea, foram ajuizadas 670 mil ações
referentes ao SFH. Aplicando-se uma média histórica de 2,5 processos por contrato, estima-se que
300 mil contratos do SFH foram objeto de controvérsia judicial.
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tuários, quer de sua categoria profissional. Acrescente-se a esse contexto um
processo inflacionário de mil por cento ao ano e a receita do caos está pronta:
contratos com amortização negativa, saldo devedor impagável, desequilíbrio
financeiro, instabilidade jurídica, insolvência das famílias, inadimplência
generalizada, prejuízo bilionário ao FGTS e ao Tesouro Nacional e centenas
de milhares de ações despejadas no Poder Judiciário, em particular na Justiça Federal.
Estima-se que apenas o rombo do FCVS ao Tesouro Nacional alcance
a cifra de R$ 200.000.000.000,007. Repito: R$ 200 bilhões, prejuízo esse
suportado, em sua maior parte, pelo Tesouro Nacional, que arcou com as
principais obrigações do BNH quando de sua extinção. Ou seja, o prejuízo
foi transferido integralmente à sociedade brasileira.
A discrepância entre o valor venal dos imóveis e a dívida financeira
dos contratos sintetiza bem o pesadelo em que se transformou o sonho da
compra da casa própria. Em média, os imóveis valem apenas 46% da dívida
residual, mesmo depois de anos de pagamento de prestações8.
A quase totalidade dos contratos firmados entre 1984 e 1994 suscitou algum tipo de contestação, grande parte na via judicial. Nenhuma outra
tipologia de negócio jurídico provocou tal grau de conflituosidade. Em 2001,
ano da criação da Empresa Gestora de Ativos – Emgea9, e vinte anos depois
da propositura das primeiras ações que arguiam a evolução das dívidas dos
mutuários, ainda tramitavam no Poder Judiciário aproximadamente 250 mil
demandas sobre o tema, abrangendo 110 mil contratos10.
A Emgea foi instituída como o último suspiro do Governo Federal na
ingrata tentativa de encerrar os contratos firmados no âmbito do SFH até
1994 e reduzir os enormes prejuízos causados à União e ao FGTS, sobretudo
em relação aos contratos cobertos pelo Fundo de Compensação das Variações
Salariais – FCVS. A carteira imobiliária de pessoa física do sistema, com mais
7
8

9

Estimativa feita pela Emgea, baseada em dados do Banco Central, a pedido do autor.

Fonte: EMGEA. Emgea – descrição da empresa e números atualizados JUNHO/2011. Disponível em: http://
www.emgea.gov.br/Imprensa/Releases/7845b89e-610e-40fc-86da-42090a5ca4fe?mn=Releases.
Acesso em: 27 nov. 2011.

A Emgea foi criada pelo Decreto 3.848, de 2001, conforme autorização prevista na Medida Provisória 2.155, do mesmo ano (atual MP 2.196-3, de 2001).

10

Dados levantados pela Emgea a pedido do autor.
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de 1.190.000 contratos, foi transferida à Emgea com a terrível missão de gerir
essa que se tornou a maior “massa falida” da história do país.
A atuação da Emgea, contudo, só ganhou escala com a implantação
da política de conciliação. Em 2002, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região anulou uma série de sentenças proferidas em processos que versavam
sobre contratos de financiamento da casa própria, sob o fundamento de que
não havia sido designada a audiência preliminar de que trata o art. 331 do
Código de Processo Civil. É preciso reconhecer que as decisões do tribunal
foram orientadas mais por um “fetichismo às formas sacramentais”11 e menos
pela expectativa de utilidade prática das audiências, pois, naquela época, a
possibilidade de transação nos processos relacionados ao SFH ainda era uma
realidade muito distante12.
Entretanto, juízes federais de Maringá, PR, ao receberem os autos
desses processos, transformaram o cumprimento de um ato meramente
formal e litúrgico no que, mais tarde, tornar-se-ia o mais rápido e eficaz mecanismo de solução das demandas envolvendo o SFH. O espírito resoluto e
incansável daqueles magistrados mudou o curso dos acontecimentos. O juiz
federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, então lotado na 3ª Vara Federal daquela
subseção judiciária, liderou um trabalho intenso, presidindo reuniões, audiências e debates com outros magistrados, serventuários da Justiça Federal,
Emgea, Caixa Econômica e advogados dos mutuários. No mesmo ano, o dr.
Erivaldo Ribeiro Santos (2004, p. 9-12), realizou as primeiras audiências de
conciliação, lançando a pedra fundamental de um projeto — o Projecom —
que, mais tarde, seria copiado e replicado em todo o país13.
11

12

13

AP/DF 6.975. Rel. des. Rocha Lagoa. Revista Forense, v. 111, n. 527, p. 126 A frase é do então desembargador do Tribunal de Apelação do Distrito Federal Rocha Lagoa, em acórdão publicado na
Revista Forense, v. 111, p. 126, 1947,  apud COSTA, Moacir Lobo da. Sentença condicional. Revista de
Direito Processual Civil, v.1, p. 93, jan./jul. 1960.

O dogma da indisponibilidade do interesse público era — e ainda o é em quase todos os extratos
da Administração Pública — lido de maneira equivocada. A cultura da transação não tinha penetração no setor público, sobretudo considerando as restrições previstas na Lei 9.469, de 1997, em
sua redação original.

“[...] Importante relembrar que inicialmente foi concebido neste TRF o Projeto Conciliação – Projecon, sendo executado na Presidência do desembargador federal Vladimir Passos de Freitas,
disciplinado pelas Resoluções 37/2003 e 10/2004. Iniciativa pioneira, inexistindo parâmetro em
outro Tribunal Regional Federal, já que não havia qualquer referencial ou experiência anterior, no
âmbito da Justiça Federal.
De 24 a 23/11/2003, foram realizadas as primeiras audiências (projeto-piloto) em processos do
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Desde então, nada menos do que 950.77414 contratos foram liquidados ou novados15. Como resultado direto das conciliações, aproximadamente

14
15

Sistema Financeiro da Habitação – SFH, sendo solucionados mais de 66% dos processos. Em todos,
o grau de satisfação do mutuário foi excelente.
O êxito obtido determinou a prorrogação do Projeto no ano de 2004 (até 10 de julho), por meio da
Resolução 10/2004. Neste ano foram convocados para os trabalhos do Projecon, os juízes federais
Erivaldo Ribeiro dos Santos, Taís Schilling Ferraz e Antônio Schenkel do Amaral e Silva, conforme
Ato 76, da Presidência, de 02/03/2004.
Por meio de um trabalho intenso, a meta de submeter 600 contratos nas audiências de conciliação,
no período de quatro meses foi alcançada. [...]
Os êxitos das conciliações e a repercussão do Projecon fora do âmbito da 4ª Região serviram de
base à implantação de outros programas de conciliação na Justiça Federal.
Em 2004, o Projeto obteve o Prêmio Destaque Institucional, bem como o prêmio especial de projeto de maior potencial de difusão de ideias.
Os juízes federais do Projecon tiveram intensa participação na divulgação das audiências de conciliação por todas as regiões do país, proferindo diversas palestras nos Estados da Federação e
recebendo outros magistrados interessados em conhecer o trabalho aqui desenvolvido no plano
conciliatório.
O Projecon foi ainda apresentado no 4º Congresso Brasileiro de Administração da Justiça, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.
O alcance social foi atestado pela regularização de centenas de financiamentos, seja pelo equacionamento da dívida decorrente dos contratos de Sistema Financeiro da Habitação, seja pela liquidação, eliminando conflitos e proporcionando tranquilidade às famílias envolvidas, tornando-se
uma verdadeira colaboração para a pacificação social em área das mais complexas, qual seja, a da
moradia [...].
Entre agosto de 2007 e junho de 2009, o Sistema de Conciliação (Sistcon) da Justiça Federal da 4ª
Região deu continuidade ao copioso trabalho já realizado no âmbito da conciliação. Os juízes coordenadores Hermes Siedler da Conceição Júnior, João Batista Lazzari, Erivaldo Ribeiro dos Santos,
José Antônio Savaris e Eduardo Didonet Teixeira, em conjunto com inúmeros magistrados, servidores e conciliadores voluntários,reuniram esforços, ideias e projetos e juntamente com a coordenadoria-geral da Conciliação incorporaram novas atividades, estratégias e formas de viabilizar
ações coordenadas.” Fonte: TRF 4ª Região. Histórico das conciliações. Disponível em: www.trf1.
jus.br. Acesso em 30 nov. 2011.

“Na posição de junho de 2011, a Emgea já havia liquidado ou renegociado 930.678 contratos; restando ainda, em negociação aproximadamente 217 mil contratos.” (Fonte: Emgea. Op. cit.).
Segundo levantamento feito pela Emgea, a pedido do autor, 900.774 contratos foram encerrados
pelo cumprimento do prazo, pagamento total, etc., da seguinte forma: com desconto (673.152),
sem desconto (149.863), com parcelamento (51.202), liquidação de parte ou total da dívida pela
seguradora em razão de sinistro (26.557).
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50.000 processos foram extintos16-17 e a Emgea recuperou R$ 2 bilhões em
créditos18.
As conciliações renderam ainda outro relevante dividendo: negócios
jurídicos firmados à sombra da lei, nos recônditos da clandestinidade, são
retirados das gavetas e postos sobre a mesa durante as negociações, o que
permitiu que quase um milhão de imóveis retornassem ao mercado e pudessem receber investimentos — antes raros por efeito do estado de incerteza
que imperava no setor — contribuindo para o aquecimento da economia.
Não obstante, os números desse trabalho ainda estão aquém do desejado. Mesmo com a intensa mobilização e catalização de esforços realizados
pelo Conselho Nacional de Justiça, a meta estabelecida como possível para o
ano de 2011 é de 20 mil audiências.  Considerando-se que ainda restam 217
mil contratos, 65 mil dos quais sub judice, nesse ritmo, a Justiça Federal e a
Emgea precisarão de quatro anos para permitir ao menos que mutuários e
cessionários ouçam uma proposta de transação.
Mas virar definitivamente essa página da história da vida política,
econômico-social e jurídica do país parece um empreendimento insólito.
Pouco mais de 30% das audiências têm sido encerradas com a assinatura
de acordo19.
16

17

“No período de 2001 a 2010 ingressou no caixa da Emgea montante acumulado correspondente
a R$ 19,21 bilhões, oriundos da gestão da carteira de crédito imobiliário com pessoas físicas e
jurídicas — setor público e privado. Neste mesmo ciclo, ingressou no caixa da Emgea montante
acumulado de R$ 800,89 milhões, oriundos da alienação de imóveis não de uso. Neste intervalo, de
2001 a 2010, a Emgea pagou aos fundos a soma de R$ 31.386,42 milhões de juros e amortizações
do capital. Deste montante, cerca de R$ 30.882,45 milhões retornaram ao FGTS e foram aplicados
pelo Governo Federal em novos programas de financiamento para moradia de baixa renda.” (Fonte: Emgea. Empresa Gestora de Ativos completa 10 anos de atividades. Disponível em: http://www.
emgea.gov.br/Home/Noticia/229e5e3a-2057-4674-92eb-9abe911d87a6?mn=Not%C3%ADcias&
lang=pt-br). Acesso em: 27 nov. 2011.
Segundo levantamento realizado pela Emgea, a pedido do autor, outros 22���������������������������
mil�����������������������
processos, aproximada�
mente, foram extintos por meio de acordos extrajudiciais.

18

Segundo levantamento feito pela Emgea a pedido do autor.

19

Cálculo realizado mediante a comparação entre o número de processos submetidos a mutirões de concilia�
ção no TRF1 desde 2005 e a quantidade de acordos homologados. A discrepância entre os números divul�
gados pelo CNJ e pela Emgea, que têm estimado o percentual de êxito em 59% e 53%, respectivamente,
explica-se pelo fato de que essas instituições excluem do somatório os feitos em que houve redesignação
de audiência, suspensão do processo ou devolução ao órgão de origem pelo não comparecimento do mu�
tuário. De qualquer sorte, vide quadro estatístico disponível em http://www.trf1.jus.br/usuario/DIGES/
CENAG/PortalConciliacao/Msf h//Quadro%20Demonstrativo%20-%20Meta%20%20CNJ%20-%20
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Urge, pois, que o projeto receba reforço de outras frentes. Primeiramente, é mister que se imprima maior velocidade ao julgamento das causas
remanescentes e desocupação dos imóveis arrematados ou adjudicados pela
Emgea. Muitos mutuários ou cessionários são renitentes às tentativas de
conciliação ante a perspectiva de que os processos se arrastarão por anos
até que Poder Judiciário seja capaz de lhes dar uma resposta definitiva.
Ademais, afigura-se premente que a Emgea reformule os parâmetros
das propostas, quer estendendo prazos para as alternativas de parcelamento,
quer elevando o percentual de descontos em determinados tipos de contratos, como os cobertos pelo FCVS e os referentes a empreendimentos ditos
“incentivados”. Outra circunstância a merecer a reavaliação da Emgea diz
respeito à consideração, na avaliação do imóvel e consequente definição do
valor da proposta, de benfeitorias úteis ou voluptuárias realizadas pelo mutuário (as benfeitorias necessárias, evidentemente, devem ser consideradas
ante a obrigação a cargo do mutuário de conservação do bem, por constituir
a garantia da dívida).
Mais importante que tudo isso, contudo, é a necessidade de uma
maior transparência quanto aos critérios e metodologia adotados pela empresa pública no cálculo dos valores propostos.

3 Alguns aspectos dogmáticos

É importante pontuar que a obsessão pelo encerramento rápido dos
processos por meio dos mecanismos consensuais não legitima atropelos e
menoscabo a formas e institutos jurídicos. Nesse afã, a Emgea tem submetido
à homologação judicial termos de acordo cujas cláusulas não atendem nem
sequer aos seus próprios interesses. Um dos equívocos de que se ressente a
minuta comumente utilizada reside na desconsideração de que a transação,
na hipótese de refinanciamento, implica novação objetiva. E como não há nenhuma ressalva, a garantia hipotecária perde eficácia, o que praticamente inviabilizará a recuperação do crédito em caso de descumprimento do acordo.
O refinanciamento, por importar modificação substancial no valor da
obrigação principal a cargo do mutuário (pagamento da prestação e, eventualmente, do saldo residual), constitui novação (CC, art. 360). E não há como
20.000%20audi%C3%AAncias//Relat%C3%B3rio%20EMGEA%20-%20posi%C3%A7%C3%A3o%20
%2030-09-2011.pdf . Acesso em: 27 nov. 2011.
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objetar a essa assertiva. Veja que a transação não incide sobre obrigações
acessórias e a nova relação obrigacional instaurada não convive com a anterior. É dizer, há incompatibilidade entre uma e outra, nota marcante do
instituto20. Celebrado o acordo, o mutuário não está obrigado a pagar ambas
as prestações e a quitação se dará com o pagamento da última parcela objeto
do acordo.
Não há dúvida, pois, que os refinanciamentos firmados nos mutirões de conciliações encerram animus novandi. Se assim é, aplica-se-lhes o
disposto no art. 364 do Código Civil, segundo o qual “A novação extingue
os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em
contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca
ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não
foi parte na novação”.
E não aproveitaria à Emgea alegar que a condição resolutiva contida
nos termos de acordo teria a virtude de ressuscitar a obrigação originária,
com todos os seus acessórios. É que o decaimento das garantias opera ex
lege e não ex contractu.
Pode-se observar outro claro equívoco técnico no modelo adotado
nos mutirões. Trata-se da pretensão de retomada da tramitação do processo,
a partir do estágio em que se encontrava, na hipótese de inadimplemento.
De fato, a condição resolutiva não foi lançada ali a esmo. Descansa nas
entrelinhas a inequívoca intenção de que as concessões feitas pela Emgea
percam eficácia caso o mutuário decida não cumprir o objeto do acordo.
Mas também é igualmente certo que a fórmula acode ao interesse de ambos.
Em favor da Emgea, funciona como um instrumento coativo exercido sobre
o mutuário: se este não pagar no prazo, perde o direito ao desconto. Por
outro lado, favorece o mutuário à medida que sujeita a sorte do processo e
da sentença ao seu exclusivo alvedrio: descumprida a transação, a sentença
perde o efeito e os autos são desarquivados, retomando o processo a correr
a partir de sua última fase, mesmo que estivesse em grau de recurso.
20

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008. p. 342; GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 166;
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 24. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2011. p. 237. “[...] Mas, se há incompossibilidade das duas relações jurídicas, a que
existia e a que se compõe por negócio jurídico, não se pode afastar o animus novandi, pois as circunstân�
cias o apontam.” MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: revista dos Tribunais .
Parte Especial, t. 25, p. 78.
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Malgrado se justifique pelo ponto de vista pragmático, a fórmula
transforma a sentença homologatória da transação — que é dotada de eficácia resolutiva de mérito (CPC, art. 269, III) — em sentença condicional.
Como se sabe, a questão remete ao que dispõe o art. 460, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, o qual rechaça a validade da sentença submetida a
condição, assinalando que “A sentença deve ser certa, ainda quando decida
relação jurídica condicional”.
Sentença condicional equivale à negação da entrega da prestação
jurisdicional (DINAMARCO, 2002, p. 214). Daí Moacir Lobo da Costa ter destacado que existe uma antítese lógica entre a sentença, cuja função é produzir
certeza jurídica, e a condição, que haure da incerteza de sua essência. Por submeter seus próprios efeitos a algum evento futuro e incerto, um provimento
jurisdicional com esse traço também esbarraria no princípio do non liquet.
Vale ressaltar, ainda sobre esse tema, que a própria lei processual se
ocupou de prevenir eventual confusão entre sentença condicional e sentença
que verse sobre relações jurídicas sujeitas a condição, resolutiva ou suspensiva (MIRANDA, 1974, p. 98). Esta última é admissível, eis que, conforme
lição de Cândido Rangel Dinamarco, tais relações “Manipulam conceitos e
disposições inerentes ao direito substancial, propiciando a sua observância”
(MIRANDA, 1974, p. 214).
Enfrentando o tema sob o enfoque do que estabelece o art. 893 do
CPC, Moacir Lobo, em obra já citada neste escrito, disse o seguinte:

Como já se apurou, em boa doutrina não se considera condicional a
sentença que decide uma relação jurídica sob condição, porque deve-se
distinguir condição do direito e condição da sentença.
O art. 893 diz respeito tão somente à execução da sentença que teve
por objeto direito subordinado a condição, execução que só poderá
instaurar-se depois de verificada a condição, sem pressupor, como
entendeu o Acórdão, que a própria sentença exequenda seja condicional também. Condicional é o direito, não a sentença. (MIRANDA,
1974, p. 102.)

Assim sendo, se o termo se restringisse a estipular que a inexecução
tornará sem efeito apenas o acordo, estaríamos diante da segunda espécie
de sentença mencionada. Se parasse por aí, a fórmula seria válida. O problema gravita em torno da previsão de restauração do processo. É que, ao
homologar o acordo, a sentença põe termo ao processo, extingue a relação
processual e resolve o mérito. De sorte, prever que o processo retoma o seu
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curso normal, à vista da ocorrência de evento futuro e incerto (inexecução
contratual), representa sujeitar a sentença a uma condição resolutiva.
Destarte, a cláusula que assim dispõe é ilegal, cabendo ao magistrado
refugar acordos que a contemplem.
Finalmente, não se vislumbra nas cláusulas dos acordos a estipulação
de obrigações acessórias que possam coadjuvar o seu cumprimento, como
a cláusula penal e juros moratórios. Em verdade, antes de constituir uma
falha, o silêncio da Emgea expressa o que já foi dito: a empresa não cogita
lançar mão do título executivo judicial, preferindo, ao revés, valer-se da
cláusula resolutiva do acordo e executar o contrato originário, com todas as
prerrogativas ali previstas, inclusive a de excutir extrajudicialmente o imóvel.
O objetivo, aliás, vai de encontro ao que estabelece o art. 20, § 5º, da
Resolução/Presi/Cenag 2, de 24/03/2011, do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, que trata do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da 1ª
Região: “Descumprido o acordo, o interessado poderá ajuizar a execução
do título judicial, a ser distribuída livremente a uma das varas ou juizados
competentes, conforme a lei.”

5 Conclusão

A conciliação se revelou, indubitavelmente, a mais eficaz forma de
solução dos litígios envolvendo o SFH. Todavia, o método consensual não
esvazia a importância da composição adjudicada. Cumpre aos tribunais e
magistrados emprestar maior celeridade ao julgamento das causas remanescentes e à implementação das sentenças, mesmo quanto às que importem
na alienação forçada dos imóveis.
A perpetuação desses litígios residuais constitui desestímulo à transação. A omissão do Poder Judiciário cria uma situação de completa injustiça
em desfavor de quem, com grande sacrifício, renuncia significativa parcela
de seus direitos para por fim ao litígio.
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A mediação judicial e o Sistema Financeiro da Habitação:
princípios e prática
Ruy Dias de Souza Filho1

1 Introdução
A autocomposição encontra previsão em diversos pontos da lei processual (art. 125, IV, art. 277, § 1º, e art. 331), todavia, da leitura de tais
dispositivos depreende-se apenas que este é um modo de solução do litígio
que deve ser estimulado e que pode ocorrer a qualquer tempo. Não há regramento, no entanto, sobre a atuação específica do mediador, cuja atuação
é influenciada por técnicas originadas em outras áreas do conhecimento,
como a psicologia, a matemática aplicada, comunicação, etc.
Neste contexto, o mediador, que não precisa ser necessariamente o
juiz do processo, surge como um facilitador na comunicação entre as partes na busca da efetiva solução do litígio que por vezes se estende há anos,
como é frequente em processos judiciais atinentes ao Sistema Financeiro
da Habitação.
Objetiva-se neste ensejo justamente demonstrar alguns dos princípios
inspiradores da atuação do mediador e sua aplicabilidade aos processos atinentes ao SFH, tanto em primeira instância quanto em relação àqueles que já
estão em fase recursal, devolvidos ao juízo de origem em virtude do projeto
de conciliação realizado no egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

2 Princípios norteadores da conduta do mediador

Princípio da neutralidade e imparcialidade de intervenção: significa que o conciliador, ao desenvolver seu mister, deve agir com neutralidade, ou seja, desvinculado de preferências étnicas, sociais ou econômicas,
abstendo-se de tomar partido de qualquer das partes no curso dos trabalhos,
postura esta que deve ser mantida de forma tal a ser claramente perceptível
1
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pelas partes. Assim, detalhes como tratamento cordial e respeitoso para
ambos os litigantes, ausência de comentários graciosos dirigidos a uma das
partes, equidistância física na disposição dos interessados, evitando-se que
o mediador fique situado ao lado de um deles, entre outros, são pontos que
colaboram para o desenvolvimento de uma relação de confiança, essencial
para o desenvolvimento da conciliação.
Princípio da consciência relativa do processo: consiste na compreensão pelas partes das consequências da participação no procedimento
autocompositivo, bem como da possibilidade de encerrar a mediação a qualquer momento. Deve-se esclarecer às partes que trata a sessão ou audiência
conciliatória de oportunidade para que se comuniquem de forma franca e
direta, restabelecendo o contato prejudicado outrora pelo desenrolar do conflito. Cuida-se de propiciar a comunicação aberta que permitirá a exposição
de angústias, preocupações, anseios e propostas, tão típicos de um tema tão
sensível quanto é a moradia e o risco de perdê-la.
Princípio do consensualismo processual ou autonomia de
vontades: a composição é juridicamente válida quando as partes espontaneamente consentem com a sua realização. Não é possível no ordenamento jurídico brasileiro obrigar quem quer que seja a transigir e mesmo
no âmbito dos juizados especiais, a obrigação de conciliação restringe-se
ao comparecimento à audiência marcada com este propósito, não sendo
compulsório que ocorra a mediação ou o acordo. Ao contrário, se ambas
as partes entendem a utilidade do contato propiciado pela mediação e com
ela aquiescem, comunicam-se abertamente e consentem com a solução encontrada, tal resultante assumirá ares de maior legitimidade e facilitará o
cumprimento das obrigações assumidas.
Princípio da decisão informada: cuida-se de corolário do princípio
da autonomia da vontade, de maneira que é condição de legitimidade para a
autocomposição a consciência das partes quanto aos seus direitos e sobre a
realidade fática em que se encontram. Destarte, a manifestação de vontade
de uma das partes em renunciar a determinado direito será legítima quando
o renunciante tiver plena consciência de que esse direito subjetivo existe e
sua extensão. Da mesma maneira, a recusa à composição pode derivar de
uma falsa percepção dos fatos decorrente do envolvimento emocional do
conflito, contexto este em que pode o mediador aplicar técnica específica
(teste de realidade) para que as partes possam utilizar, da melhor maneira
possível, o processo autocompositivo.
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Exemplo desta medida em feitos relativos ao SFH é verificado quando
a pretensão deduzida na inicial consiste na substituição da taxa referencial
(TR) como indexador do saldo devedor do mútuo habitacional pelo INPC,
sem atinar o autor que a variação positiva deste último é bem superior à
daquela, de forma que em verdade o saldo devedor seria majorado.
Outro exemplo ocorre algumas vezes com a pretensão em revisar a
evolução do valor das parcelas do mútuo, para corresponder aos reajustes
salariais do mutuário, revisão esta que, ainda que deferida e implementada,
deixará elevado saldo devedor ao final, em contraste com a proposta de
quitação da dívida e liberação da hipoteca sobre o imóvel mediante o pagamento de sinal (utilizando-se eventualmente valores depositados em juízo) e
parcelas, novando-se o contrato, após feita avaliação do imóvel e deduzidas
as prestações já pagas no financiamento. Assim, o somatório das parcelas
vencidas e não pagas e mais as vincendas e o saldo devedor, segundo os
termos contratuais originais, podem corresponder a um valor que muitas
vezes equivale a mais que o dobro do valor indicado na proposta conciliatória
da instituição financeira.
Ainda exemplificativamente, temos a divergência quanto à avaliação
do imóvel cuja compra foi financiada com o mutuário, cuja percepção está
distorcida emocionalmente, afirmando valor maior que o mercado efetivamente atribui, podendo a realidade ser demonstrada pelo cotejo de anúncios
em jornal de imóveis semelhantes, quiçá no mesmo condomínio, com valor
inferior ao que aquele pretende.
Princípio da confidencialidade: as informações constantes nos
relatos e manifestações das partes, principalmente se tiverem cunho íntimo,
não devem ser divulgadas fora do âmbito do processo, expondo qualquer dos
litigantes. A eficiência da mediação está relacionada à confiança depositada
no mediador e à franqueza e liberdade na comunicação. Se houver o temor
de que haja indiscrição quanto aos temas e fatos tratados na sessão conciliatória ou que aquilo que for dito será utilizado em seu desfavor, dificilmente
haverá êxito na autocomposição.
Princípio do empoderamento: o propósito do processo autocompositivo não é apenas solucionar um único litígio, mas também capacitar
as partes para que estas, a partir das experiências e técnicas de negociação
vivenciadas na mediação, possam, por si próprias, resolver conflitos futuros. Constata-se aqui um componente educativo que, aliado a uma melhor
comunicação, permitirá, inclusive em outros contextos, com mais eficiência,
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evitar o recrudescimento da espiral conflituosa. Assim, firmado um acordo
com o ente financeiro para a repactuação do contrato, espera-se que a sua
execução possa ter curso regularmente e, em caso contrário, se inadimplência
houver, que, em virtude da experiência anterior com a negociação, possam as
partes, por si mesmas, evitar novo conflito mediante realização de tratativas
diretas e francas, melhorando sua comunicação.
Princípio da validação: cuida-se aqui de instituir maior humanização do processo de resolução de disputas, mediante o reconhecimento mútuo
de interesses e sentimentos com o propósito de propiciar a real aproximação
das partes, desenvolvendo empatia e compreensão. O terceiro neutro que
atua como mediador direciona cada parte para que “tome consciência dos
seus interesses, sentimentos, necessidades, desejos e valores, e para que
cada uma venha a entender como e porque algumas das soluções ventiladas
satisfazem ou não as suas necessidades. Nessa linha, estando ausentes a
conscientização ou a compreensão desses valores, as partes estarão menos
dispostas e aptas a criar soluções ou a sugerir propostas” (AZEVEDO, 2009,
p. 194).
Assim, ganha relevo este princípio na medida em que o imóvel objeto
de litígio não raras vezes é objeto de lembranças afetivas, foi palco de acontecimentos significativos da vida do mutuário, de forma que é salutar que o
mediador demonstre ter ciência disto e estimule a parte contrária a também
fazê-lo, não menosprezando os sentimentos alheios ou reduzindo o conflito
à simples interpretação jurídica de uma cláusula contratual, pois tal postura possivelmente conduzirá à persistência da dificuldade de comunicação
que levou a disputa a chegar àquele ponto, perdendo-se a oportunidade de
solucioná-la. Poder-se-á até resolver a questão jurídica, no entanto, persistirá
a querela que a autocomposição visa cessar.
Princípio da simplicidade e economia processual: deve-se utilizar
formas pouco burocráticas, evitando-se atos e formalidades não essenciais,
com aproveitamento daqueles que não comprometam os fins buscados. O
procedimento deve ser célere, informal e descomplicado, tornando-se perfeitamente compreensível para as partes, a fim de deixá-las à vontade para
expor seus objetivos e resolver suas dúvidas. O rigor extremado com as
formas processuais e seus prazos não é a melhor medida para chegar a bom
termo em uma mediação. Há de haver paciência e receptividade a soluções
imaginativas, afinal, a resolução da disputa, em seu sentido mais amplo, não
está necessariamente limitada aos termos em que proposta a ação.
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Conclusão
Processos judiciais relativos ao Sistema Financeiro Habitacional, por
envolverem a moradia, tão sonhada por tantos, possuem elevada carga emocional subjacente, além de um componente de litigiosidade derivado das alterações normativas promovidas ao longo dos anos e da corrosão inflacionária
que aquelas modificações buscavam conter. Em decorrência deste quadro,
muitos contratos ficaram desequilibrados e as relações sociais prejudicadas,
assistindo-se por vezes violentos embates em imissões de posse de imóveis
em favor de instituições financeiras ou terceiros adquirentes, causadas pela
inadimplência de mutuários.
Por todas estas ponderações é claramente perceptível que o conflito,
a contraposição de interesses, em muitos casos não é realmente passível
de solução a partir da simples subsunção do fato à norma, deixando-se de
lado o elemento humano, fator este que a conciliação valoriza e justamente
por isto tem potencial para, mediante a observância de princípios e técnicas autocompositivas como as anteriormente mencionadas (neutralidade,
empoderamento, validação, simplicidade, etc.), obter a pacificação social,
restabelecer relações sociais e estimular relacionamentos construtivos, de
modo a prevenir controvérsias futuras, cabendo ao magistrado, mediador,
advogado, procurador ou promotor, tanto quanto possível, promovê-la.
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A ocorrência de vício de construção e o seu reconhecimento
por parte de nossos tribunais
Silvio Coimbra Mourthé1

1 Introdução
Em que pese a questão da ocorrência de vício de construção nos
imóveis ter encontrado alguma divergência doutrinária e jurisprudencial,
hoje podemos constatar que houve nítida evolução por parte dos julgadores
em sentido favorável aos interesses dos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação.
Atualmente, a regra tem sido no sentido d e que aquele que empresta
dinheiro para que o mutuário possa adquirir algum bem de terceiros não
responde pela qualidade e segurança do produto adquirido, tratando-se
de nítido fornecimento de um serviço bancário, a não ser nas hipóteses em
que há uma fiscalização do andamento da obra para fins de liberação de
recursos, situação que seria excepcional e ensejaria o reconhecimento da
responsabilidade solidária pelos vícios de construção.
Se analisarmos casos históricos de vício de construção, há que se lembrar do caso do edifício Palace 2, construído na cidade do Rio de Janeiro, que
teve seu desabamento em 1998, sendo que há sérios indícios de que o erro
pode ter sido de projeto, ou seja, pode ter havido a troca da numeração dos
pilares, e os pontos de sustentação com maior carga ficaram com pilares mais
fracos.

2 Conceito

Destaco a conceituação existente em uma cartilha distribuída pelo
Ibedec – Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo:
1
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execução errônea do projeto de engenharia civil, hidráulica, elétrica
e de segurança e/ou não execução de partes previstas ou necessárias
da obra. É interessante lembrar que existem normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, do Inmetro, do Crea e das prefeituras e administrações regionais, que são de observação e emprego
obrigatório, mas que muitas vezes não são respeitadas.

Já em relação aos tipos de vícios de construção mais comuns que
ocorrem na parte interna e externa dos apartamentos, a referida cartilha
traz importante contribuição ao destacá-los:
• rachaduras: trincas que podem ter origem no reboco ou na própria
estrutura do prédio;
• infiltrações: decorrentes de problemas no reboco, na secagem da
alvenaria ou mesmo na incorreta aplicação de materiais na pintura;

• vazamento acústico: quando o som passa pelas paredes de um apartamento para o outro ou para o corredor, de forma a comprometer
a privacidade dos proprietários;
• altura do pé-direito: existe uma altura mínima estabelecida pela
ABNT para cada tipo de construção, sendo que seu desrespeito
pode prejudicar a circulação de ar do apartamento e comprometer
seu uso normal;

• aplicação de material diverso do constante no Memorial Descritivo: azulejos, pias, batentes de portas, armários, fiação elétrica e
encanamento de marcas diferentes das constantes do Memorial
Descritivo ou mesmo de qualidade inferior;

• falhas de impermeabilização: em áreas sujeitas a contato externo
com água, a aplicação incorreta ou não aplicação do impermeabilizante pode gerar infiltrações que, com o passar do tempo, podem
comprometer a segurança da obra;
• nivelamento do piso: a falta de nivelamento do piso pode causar
acúmulo de água em pontos indevidos e causar infiltrações e danos
ao próprio apartamento e aos apartamentos vizinhos;
• invasão do espaço aéreo: construção de sacadas ou uso de sacada
como cômodo não previsto no memorial descritivo da obra;
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norma muitas vezes não é respeitada, gerando transtornos aos
moradores, principalmente em horários de pico;

• fluxo de garagem: o fluxo de veículos que transitam na garagem,
bem como os locais de entrada e saída têm de obedecer a normas
técnicas que permitam seu uso com conforto;

• tamanho das garagens: também há normas para o tamanho mínimo
das garagens, bem como para o seu acesso, que devem ser respeitadas na construção;

• segurança dos equipamentos de diversão e lazer: os equipamentos
de lazer: balanços, escorregadores, gangorra, piscina, sauna, salão
de festas, banheiros sociais, sendo que todos devem respeitar normas de segurança para que seu uso não seja prejudicial à saúde ou
à vida das pessoas;
• existência dos itens de lazer prometidos: quadras poliesportivas,
piscinas, pistas para caminhada, sala de ginástica, churrasqueira,
cobertura coletiva, etc., quando constam do Memorial Descritivo,
devem existir no imóvel;

• instalações adequadas para funcionários: existem normas na legislação trabalhista quanto às instalações necessárias para o desempenho do trabalho dos funcionários do condomínio, como banheiros, refeitório, iluminação adequada, vestiários, que têm de
ser respeitadas;
• aplicação de materiais diversos nas áreas comuns: pisos, instalações
elétricas, metais e hidráulica das áreas comuns devem respeitar o
contido no Memorial Descritivo e, caso não respeitem, estarão em
desacordo com a lei;

• escoamento de águas pluviais: deve o prédio dispor de encanamento, bombas e ralos suficientes a escoar a água das chuvas mesmo
em caso de tempestades.

3 Responsabilidade

Às vezes, determinada situação fática sequer enseja discussão judicial
sobre a ocorrência ou não de um vício de construção, em face da possibilidade
de seu enquadramento entre os casos em que o próprio seguro habitacional
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determina a referida cobertura, como as hipóteses do desmoronamento total,
parcial ou ameaça de desmoronamento.
A obrigação assumida pelo construtor é uma obrigação de resultado,
devendo dar garantias ao proprietário, da solidez e perfeição da obra, qualidade e adequação dos materiais empregados e em prazo certo.
Por contrato de construção, entende Meirelles (1979, p. 252), “todo
ajuste para execução de obra certa e determinada, sob direção e responsabilidade do construtor, pessoa física ou jurídica legalmente habilitada a
construir, que se incumbe dos trabalhos especificados no projeto, mediante
as condições avençadas com o proprietário ou comitente”.
Com o novo Código Civil brasileiro, houve significativa alteração da
questão prevista na antiga redação do art. 1.245, principalmente no tocante
ao prazo de garantia e no que se refere ao prazo para propositura da ação
contra o empreiteiro, por vícios ou defeitos da obra, passando a ser disciplinada em seu art. 618, cuja dicção é a seguinte:
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responde,
durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança
do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da
obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 (cento e
oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

O direito de reclamar judicialmente o reparo dos defeitos da obra,
nos moldes do parágrafo único do referido art. 618, subsiste pelo prazo
decadencial de 180 dias, a contar do aparecimento do vício.
Se houver opção pela ação de reparação de danos em face do construtor, tal pretensão poderá ser exercida no prazo prescricional de dez anos,
cujo termo inicial é a data do conhecimento, por parte do consumidor, do
defeito. Neste caso, revela-se imprescindível a comprovação de culpa do
responsável.
Há entendimento majoritário na doutrina no sentido de que tais
responsabilidades devam recair sobre o empreiteiro de materiais e de
lavor (empreitada mista), que responde não somente pelos serviços prestados, mas também pela qualidade do material empregado na obra, não
se aplicando aos contratos de empreitada puramente de lavor, em que o
profissional responde apenas pelo seu trabalho, a não ser que a seleção
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dos materiais seja de sua responsabilidade, situação em que a má qualidade ou vícios dos materiais empregados na construção ensejam a sua
responsabilidade.
O Tribunal de Alçada de São Paulo assim decidiu em relação à responsabilidade dos arquitetos: “O empreiteiro de materiais e execução é responsável por esta e por aqueles, sejam intrínsecos ou aparentes. O arquiteto,
como fiscal, só responde pelos vícios aparentes, pois não pode estar o tempo
todo fiscalizando, mesmo porque, na hipótese contrária, não haveria necessidade de empreiteiro” (Ap. Cível 94993-SP, 3ª Câmara Cível do Tribunal de
Alçada, v.u., relator Dalmo Nogueira, RT 390/234).
Houve redução do prazo de prescrição da ação visando a indenização por defeitos da obra, uma vez que, na vigência do antigo Código Civil
brasileiro de 1916, o Superior Tribunal de Justiça entendia pela coexistência de duas espécies de prazos que delimitavam a responsabilidade civil do
construtor, quais sejam, o prazo de garantia da obra e o prazo de prescrição
para o exercício do direito subjetivo de ação contra ele (REsp. 95.073022/
SP, rel. min. Waldemar Zveiter, DJU de 24/06/1996, p. 22.755), sendo que
o prazo de garantia seria de cinco anos, com previsão no art. 1.245 daquele
diploma legal, enquanto o prazo de prescrição seria de 20 anos, nos termos
do art. 177 do Código Civil de 1916, dando ensejo à edição da Súmula 194
do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: “Prescreve em 20
anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra”.
Vale ressaltar, ainda, que, em julgamento do STJ em 1999 (Resp.
51.169-SP), ficou assentado que o prazo de 20 anos não é válido para qualquer defeito, mas somente para aqueles que ponham em risco a solidez e a
segurança da obra.
No que concerne à natureza da responsabilidade civil, no prazo de
garantia, é objetiva, ou seja, o construtor responde independentemente de
culpa, que no caso é presumida, motivo pelo qual o proprietário poderá
exigir-lhe a obrigação de fazer reparos na obra.
Se no passado havia dispositivo no Código Civil brasileiro prevendo
isenção de responsabilidade do construtor (art. 1.245), com a regulamentação das profissões de arquiteto e engenheiro e ante a Lei 5.194/1966, que
preceituou, em seu art. 15, a necessidade de contratação de engenheiros ou
arquitetos para as construções, não há mais questionamento quanto a esta
isenção, prevista no art. 1.246 do antigo Código Civil brasileiro.
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De acordo com Wald (1987, p. 145):

O estabelecimento de uma legislação especial, com a moderna estruturação do Plano Habitacional (Lei 4.380, de 21.8.64), complementada
pela Lei de Incorporações (Lei 4.591, de 1965), foi fruto de um movimento para uma regulamentação mais severa e rígida das operações
imobiliárias, pois assistíamos a uma série de irregularidades, fraudes,
abusos e verdadeiros casos de usura decorrentes de contratos leoninos, operações não denominadas e atípicas, não previstas por lei
e que muitas vezes deixavam o adquirente sem qualquer espécie de
proteção jurídica.

4 A questão no âmbito do Judiciário
Tem havido um número cada vez maior de julgados no sentido de que
a questão dos vícios de construção apresenta uma peculiaridade, tratando-se
de casos que envolvam contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação. É que há nítida participação incentivada do poder público, responsável
pelo funcionamento dos programas de habitações populares, muitos dos
quais com recursos geridos pela Caixa Econômica Federal.
Não bastando o motivo citado para se responsabilizar, de forma solidária, os agentes financeiros pelo vício de construção, tem-se reconhecido
que o agente financeiro atua como delegado do órgão central que gerencia o
Sistema Financeiro da Habitação, comprometendo-se a obedecer as regras do
SFH, e que as regras emanadas do órgão gestor garantem a credibilidade das
operações, particularmente considerando-se o interesse público envolvido
no negócio de aquisição de casas pela população de baixa renda.
Diante deste cenário, o contrato no Sistema Financeiro da Habitação
tem a peculiaridade de alcançar o agente financeiro como corresponsável
pelo negócio.
Conforme anteriormente mencionado, não há vício de construção
manejável contra a instituição financeira em relação a imóveis que, quando
foram adquiridos, já haviam sido construídos e na sua construção não houve
acompanhamento da instituição financeira, em que pese a nos depararmos
com ações em que os autores pretendem uma extensão da referida cobertura.   É que, se não houve, de fato, por parte da instituição financeira e da
seguradora, o encargo de fiscalizar o andamento da obra, avaliando-se a
segurança e a qualidade técnica da construção, não há como se reconhecer
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a responsabilidade delas por vício de construção, a não ser nos casos em
que houve previsão contratual.
É por isto que a jurisprudência majoritária tem entendido que há necessidade de que a construção da unidade tenha sido realizada com recursos
habitacionais que tenham sido administrados e fiscalizados pela instituição
financeira.
É que nestes contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação
há um interesse do Poder Público em incentivar a realização do contrato
entre as partes, visando atender à nítida finalidade social representada pelo
direito à habitação, neste sentido:

O que ocorre nestes autos é a solidariedade decorrente do negócio
como um todo, participando o agente financeiro com uma função diversa daquela da Habitação. E, com todo o maior respeito, entender de
forma diversa seria autorizar a oportunidade de todo tipo de manobra financeira, considerando que os financiamentos destinam-se aos
estratos de menor renda e, portanto, poderiam ser abastecidos com
material de qualidade inferior a que foi programada, em contrariedade
ao memorial descritivo, tudo passando ao largo da responsabilidade
fiscalizadora dos agentes financeiros, que, como visto, em tais casos,
não têm, apenas, a função de repasse dos recursos, mas, também, a
de fiscalização, o que quer dizer, a do acompanhamento para que a
liberação dos recursos seja feita em obediência aos termos do contrato. Se não realiza como deveria, dúvida não pode haver sobre a sua
responsabilidade. [...]
(REsp 45.925 – RS. rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito.)

Nestes casos, tal comportamento faz com que referidas instituições
financeiras passem a ser responsáveis pelo funcionamento dos programas de
habitações populares (com destaque, a atuação da Caixa Econômica Federal,
que coordena grande parte dos recursos).
O agente financeiro, tendo uma delegação do legislador, se compromete a obedecer as regras do Sistema Financeiro da Habitação, devendo
garantir a credibilidade das operações, sempre almejando o atendimento ao
interesse público envolvido no negócio de aquisição de casas pela população
de baixa renda.
Ali estão presentes dois contratos que se relacionam e são interdependentes, quais sejam, um de financiamento da obra e outro de financiamento imobiliário e, como as instituições financeiras se comprometem a
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repassar os recursos para a construção destas moradias, necessariamente
devem acompanhar e fiscalizar toda a sua execução, até porque a liberação
do dinheiro se encontra vinculada ao linear andamento da obra.
Na maioria dos julgados tem sido aceita a responsabilidade solidária
da instituição financeira com a da construtora, uma vez que é obrigação da
financeira fiscalizar todas as etapas do empreendimento, antes da liberação
das respectivas parcelas. Tal liberação tem sido feita com o aval da comissão
de obras, composta por representantes dos condôminos.
Na realidade, é desnecessário perquirir se a fiscalização do andamento da obra envolveria também a segurança e a qualidade técnica da
construção, uma vez que, ao liberar os recursos financeiros advindos de
depósitos existentes na Carteira do FGTS ou da Caderneta de Poupança,
necessariamente o agente financeiro teria de analisar a segurança e a qualidade técnica da obra, até porque o Sistema Financeiro da Habitação é muito
rígido, diante do vasto ordenamento jurídico.
Há ações em curso pleiteando indenização pela não aceitação da
Caixa Econômica Federal em financiar determinadas obras, sendo que se
tem decidido que seria razoável esta atitude por parte da CEF, através de
sua obrigação social em somente aceitar o financiamento de imóveis cujas
condições de construção sejam consideradas seguras e viáveis, até porque,
nos mútuos imobiliários regidos pelo SFH, é obrigatório o contrato acessório
de seguro habitacional (art. 220 do Decreto-Lei 73/1966).

5 Aspecto processual

No âmbito da Justiça Federal, diante da interdependência entre os
contratos de construção do imóvel e de financiamento, não se verifica a
ocorrência impeditiva de cumulação de pedidos diferentes dirigidos a réus
distintos, prevista no art. 292 do CPC, uma vez que coexistem os pedidos de
abatimento proporcional do preço da unidade habitacional e, em consequência, de revisão do contrato de financiamento, com fundamento mútuo na
ocorrência de vícios de construção no imóvel.
Ao se reconhecer que as operações de construção e do financiamento
se fundem em um tipo novo, qual seja, no próprio contrato de aquisição da
casa própria, não poderia ser aplicado o retro mencionado artigo de nosso
CPC, sem contar que o mutuário concorda em pagar os encargos do contrato
celebrado com a instituição financeira, visando receber o empreendimento
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completamente terminado e, como o aporte financeiro da instituição financeira segue regras bastante rígidas, cabe a esta controlar tais repasses.
Colaciono importante julgado que orienta pela análise da responsabilidade quando da apreciação do mérito do pedido:

[...] a decisão que, calcada em exame superficial, determina a exclusão
da CEF de ação indenizatória por vícios de construção de imóvel adquirido com recursos do SFH, com o consequente declínio da competência
para a Justiça Estadual, atenta contra os princípios da celeridade e da
economia processual, tendo em vista o regime, instituído pelo CDC, de
responsabilidade legal, objetiva e solidária de todos aqueles que contribuem para a inserção do produto no mercado, e, no caso específico,
a comprovada necessidade de dilação probatória para a averiguação
da referida legitimidade.
(TRF4, AG 2004.04.01.021078-1, Turma Especial, relator Valdemar
Capeletti, DJ 18/08/2004.)

Muitas das vezes, a própria instituição financeira tem alegado como
matéria de preliminar a ausência de sua legitimidade, diante do argumento
de que não teria condições de aferir a regularidade da obra. Sempre é bom
ressaltar que a concessão do crédito imobiliário constitui uma faculdade destas instituições financeiras e como tal não pode ser exercida sem que sejam
empregados critérios para o oferecimento do financiamento. E a instituição
financeira só deve aceitar o financiamento de imóveis cujas condições de
construção sejam consideradas seguras e viáveis até porque, nos mútuos
imobiliários regidos pelo SFH, é obrigatório o contrato acessório de seguro
habitacional (art. 220 do Decreto-Lei 73/1966) e caberia à instituição financeira a referida intermediação entre o segurado e a seguradora (art. 213 do
referido Decreto).

6 Precedentes do STJ

São inúmeros os precedentes judiciais no sentido da responsabilização da seguradora e do agente financeiro por vícios na construção do
imóvel. Nesse sentido, apenas para exemplificar, transcrevo as seguintes
decisões do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADA E AGENTE FINANCEIRO PELOS VÍCIOS DE
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CONSTRUÇÃO CIVIL DO IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO
E AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. O entendimento predominante na jurisprudência desta Corte é no sentido de que o agente financeiro, nos
contratos de mútuo submetidos ao Sistema Financeiro de Habitação,
responde solidariamente com a empresa seguradora pelos vícios de
construção do imóvel. [...].
(AgRg no Ag 902290/SC, Terceira Turma, rel. min. Sidnei Beneti, p.
11/09/2008.)

SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
MULTA DECENDIAL. 1. A seguradora é responsável quando presentes
vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o
entendimento de que assim examinada a questão haveria negativa de
vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. [...].
(REsp 813898/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes
Direito, p. 15/02/2007.)

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO PELOS DEFEITOS DA OBRA
FINANCIADA. 1. A obra iniciada mediante financiamento do Sistema
Financeiro da Habitação acarreta a solidariedade do agente financeiro
pela respectiva solidez e segurança. [...].
(AgRg no Ag 932.006/SC, rel min. Aldir Passarinho Júnior, p.
17/12/2007.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL MEDIANTE
FINANCIAMENTO (SFH). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DE
PARTE DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO E DE
FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. 1. O agente financeiro é parte legítima na ação de resolução
contratual proposta por mutuários em virtude de vícios constatados
no edifício, dada a inequívoca interdependência entre os contratos de
construção e de financiamento (cf. RESP 331.340/DF, Quarta Turma,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 14.3.2005). 2. A obra iniciada mediante
financiamento do Sistema Financeiro da Habitação acarreta a solidariedade do agente financeiro pela respectiva solidez e segurança.
Precedentes.
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CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO PELOS DEFEITOS DA OBRA
FINANCIADA.
I. A obra iniciada mediante financiamento do Sistema Financeiro da
Habitação acarreta a solidariedade do agente financeiro pela respectiva
solidez e segurança.
II. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que
se nega provimento.
(AgRg no Ag 932.006/SC, rel. ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta
Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 205.)

7 Conclusão
Fica evidente que o entendimento pela responsabilização solidária
das instituições financeiras demandará, por parte destas instituições, a necessidade de disposição de maiores recursos para fins de, com um maior
aparato técnico e melhor acompanhamento do histórico de determinadas
construtoras, coibir ou mesmo reduzir, de forma substancial, determinadas
condutas praticadas por construtoras que, ao empregarem materiais de má
qualidade, consequentemente lesam o consumidor.
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A conformação do Sistema Financeiro Habitacional
ao princípio da solidariedade social e
o direito à amortização mínima
Wagmar Roberto Silva1

Introdução
O singelo articulado abordará a tormentosa reflexão sobre o desequilíbrio financeiro entre o sistema de capitalização, que fomenta o Sistema Financeiro da Habitação – SFH, e o sistema de amortização dos saldos
devedores. Não furtaremos passagem acerca da capitalização de juros e o
direito à amortização mínima. Para maior compreensão, desenvolvemos o
tema também com enfoque às distorções normativas do sistema financeiro
nacional e, por fim, uma visão constitucional concreta para o desequilíbrio
dos contratos de mútuo imobiliários do SFH.
Não obstante, vale realçar, resumidamente, o aspecto histórico do
déficit habitacional brasileiro para assumirmos a responsabilidade política de grande período econômico de um Estado liberal, em que a ausência
de programas de inclusão social somente agravou a crise. Depois de aproximados 300 anos de exploração econômica escravocrata, a abolição do
trabalho escravo no Brasil, imposta pelos ingleses, não foi acompanhada de
uma intervenção estatal a propiciar inclusão social dos serviçais libertados,
contribuindo, sobremaneira, para o passivo habitacional brasileiro. Como
se não bastasse, o trabalho escravo foi substituído, em grande parte, por
imigrantes que foram igualmente explorados.
O Brasil do Império e da velha República não desenvolveram política
socioeconômica de fomento à redução da miséria e à inclusão social. A Constituição brasileira de 1934 inovou ainda tímida no campo social, a exemplo
de seu art. 138, que impôs o auxílio do Estado às famílias numerosas; assistência criticada pelo então presidente da República como impraticável,
comentários que ouvimos, por vezes, da Constituição Cidadã, de 1988. O
1

Juiz federal substituto.
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direito fundamental à moradia somente foi incluído na Constituição Federal
de 1988, a empregar por si uma exegese constitucional diferenciadora das
constituições anteriores.
Não obstante, sob a orientação da Constituição de 1946, a Lei 4.380
foi publicada em 11/09/1964, inaugurando regime jurídico especial sobre
as relações jurídicas contratuais, cujos objetos seriam a aquisição de imóvel
financiado por sistema próprio. O sistema financeiro habitacional, então,
exsurge com uma proposta social que o distingue dos demais contratos de
empréstimos privados. Contudo, como qualquer outro sistema de financiamento, não dispensa de um programa de captação de recursos para oferta
do crédito. Essa dissociação entre os sistemas de captação (capitalização) de
recursos e o sistema de amortização de cada contrato do SFH criou obstáculo
quase intransponível no tocante à solvência dos saldos devedores. Mas vem
uma nova Ordem Constitucional e nos permite uma nova leitura das políticas
públicas inauguradas sob a Constituição de 1946.

1 A crise normativa do Sistema Financeiro Nacional

É sabido que a criação do sistema financeiro de habitação surge com
a vigência da Lei 4.380/1964, visando o financiamento para a aquisição da
casa própria, especialmente pela população de menor renda. No entanto, o
SFH, em verdade, é um subsistema do sistema financeiro nacional, como se
infere da leitura do art. 8º, parágrafo único, daquela lei, a impor a primeira reflexão crítica, qual seja, o Poder Executivo federal (art. 4º, VI, da Lei
4.595/1964), por intermédio de suas autarquias, ainda permanece com
excessivo poder normativo sobre o sistema financeiro em virtude da mora
do Congresso Nacional em cumprir a disposição transitória do art. 25 do
ADCT, esvaziando, após longos 23 anos, a intenção do constituinte de 1988.
Regido pela Lei 4.595, de 31/12/1964, recepcionada pela Constituição Republicana de 1988, o sistema financeiro nacional está sujeito a uma
densa crise normativa, pois é possível, hoje, que leis, medidas provisórias,
resoluções e mesmo circulares do Banco Central, do Conselho Monetário
Nacional ou da Comissão de Valores Mobiliários2 alterem regime jurídico
2

“O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa — a chamada capacidade normativa de conjuntura — no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no
plano do sistema financeiro, assim não há ilegalidade na edição de atos normativos do SFH” (TRF 1ª
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contratual entre instituições financeiras e consumidores, a um considerável
desvalor da segurança jurídica. Comumente estas modificações do regime
financeiro tendem a proteger o sistema de capitalização de crédito, enfraquecendo a essência contratual: a previsibilidade dos efeitos e o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos.
Não estamos a inferir que o crédito não deva ser protegido. Ao contrário, o sistema financeiro, calcado no capitalismo, depende enormemente
da disposição do capital de investimento, nas suas mais variadas formas, e
para isso não prescinde de tutela jurídica própria. Mas a crise normativa
mencionada dificulta o entendimento do direito posto sobremaneira para
o consumidor. A exemplificar, em 1988, o Conselho Monetário Nacional
publicou Resolução 1.446, estabelecendo que os saldos devedores dos contratos de financiamento da casa própria deveriam ser atualizados pelos
mesmos índices de correção monetária incidentes sobre os depósitos de
poupança. Naquele mesmo período, entretanto, a remuneração básica da
poupança refletia a desvalorização da moeda enquanto o regime do SFH
estabelecia, por sua vez, que incidia sobre o saldo devedor o índice geral de
preços mensalmente apurado, o qual correspondia às variações de poder
aquisitivo da moeda.
A crise normativa, então, não reside no fato de o gestor do sistema
financeiro nacional adotar políticas de proteção ao crédito, mas sua falta de
versatilidade jurídica e econômica; aquela, em razão dos princípios da confiança e segurança jurídica; esta, diante dos efeitos visíveis de instabilidade
econômica e descumprimento contratual, afugentando o capital de investimento. Portanto, a solução jurídica e pragmática para o SFH é a submissão
irrestrita dos contratos de financiamento imobiliário às regras especiais
desse subsistema normativo, sem, contudo, desconsiderar a possibilidade
de aplicação de normas gerais do sistema financeiro nacional nas hipóteses
de omissão do regime habitacional em compatibilidade com as disposições
consumeristas.

Região, AP 1997.36.00.004937-7/MT, rel. juiz federal convocado Ávio Mozar José Ferraz de Novaes,
Quinta Turma, DJ de 26/09/2008).
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2 O desequilíbrio econômico-financeiro dos sistemas de capitalização
e amortização
O sistema financeiro da habitação foi criado com propósito social
inarredável e vinculou, na sua origem, o reajustamento das prestações e
do saldo devedor às modificações do salário-mínimo, como se depreende
da leitura do art. 5º da Lei 4.380/1964. Após a inauguração dos governos
militares, sucessivos decretos-leis e leis foram publicados alterando o
critério de reajuste do saldo devedor dos contratos imobiliários, evidenciando o caráter social do Regime Financeiro Habitacional, em total
descompasso com a remuneração do sistema de capitalização (poupança
e FGTS).
Apenas para ilustrar rápida passagem histórica pelo normativo, citamos o Decreto-lei 19/1966, que excluiu o índice geral de preços e instituiu
apenas índice de correção monetária do Conselho Nacional de Economia,
além de privilegiar famílias de baixa renda, condicionando, para estas, a
correção monetária ao salário-mínimo; o Decreto-lei 70/1966, que permitiu o funcionamento das Associações de Poupança e Empréstimo e criou a
cédula hipotecária; o Decreto-lei 1.188/1971, que criou estímulos fiscais
ao Plano Nacional de Habitação; a Lei 6.748/1979, que reduziu a exigência
de documentação para o financiamento pelo SFH de residências iguais ou
inferiores a 1.500 unidades-padrão de capital.
Na década de 80, a inflação galopante exigiu diversas intervenções
dos governos na administração dos contratos imobiliários regidos pelo SFH.
O Decreto-lei 2.164/1984 criou incentivos financeiros para os adquirentes
da moradia própria e a equivalência salarial como critério de reajustamento
das prestações, in verbis:
Art. 1º O Banco Nacional da Habitação (BNH) concederá aos adquirentes de moradia própria através do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH), que estiverem em dia com suas obrigações contratuais, um
incentivo financeiro proporcional aos valores das prestações mensais
que se vencerem e forem efetivamente pagas no período de 1º de
outubro de 1984 a 30 de setembro de 1985.
§ 1º Para os adquirentes com contratos firmados a partir de 1º de
janeiro de 1981 e até a data da publicação deste Decreto-lei, o incentivo a que se refere o caput deste artigo corresponderá, em média, a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das prestações, desde
que não tenham sido beneficiados com reajustes parciais de suas
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prestações equivalentes a 80% (oitenta por cento) da variação do
salário-mínimo, correspondendo, nos demais casos, em média, a 15%
(quinze por cento).

O Decreto-lei 2.291/1986 extinguiu e incorporou o BNH à Caixa Econômica Federal, tornando-se sucessora em todos os direitos e obrigações. Em
29/07/1987, foi publicado o polêmico Decreto-lei 2.349, o qual dispôs sobre
o limite para a cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial
– FCVS. O FCVS foi criado para pagar o saldo devedor residual dos contratos
de financiamento em que a obrigação do devedor era apenas a de pagar o
número total de prestações. Os contratos assinados após 1993 deixaram de
ter esse tipo de cobertura. Em julho de 2000, foi editada a Medida Provisória
1.981, que dispôs sobre a novação de dívidas e responsabilidades do FCVS.
A Lei 7.747/1989, alterada pela Lei 7.764/1989, criou o sistema de
amortização denominado “série gradiente”, cuja finalidade era propiciar
condições favoráveis ao ingresso do mutuário no financiamento hipotecário,
mediante concessão de redutor nas primeiras prestações, com posterior recuperação financeira dos valores reduzidos através de fator de acréscimo nas
prestações seguintes. A sistemática de cálculo somente foi implantada com
a Resolução 83/1992, que fixou “normas” para viabilizar a comercialização
de unidades habitacionais.
Em 1990, tivemos ainda as Leis 8.004, 8.036 e 8.100, esta última
dispôs sobre o reajuste das prestações pactuadas nos contratados do SFH
associado ao Plano de Equivalência Salarial. Mas, desse período econômico,
vale realçar que a Lei 8.177/1991 iniciou um processo de desindexação da
economia.
Com esse espírito, a Lei 8.177/1991 introduziu a taxa referencial
básica (TR) como forma de reajuste dos depósitos da poupança, com pretensão de irradiar, como consequência, para todos os contratos celebrados
no âmbito do SFH, em contraposição ao disposto por esse regime financeiro
especial, o qual impôs que a atualização monetária do saldo devedor reflete
a desvalorização da moeda pela inflação. Pois bem, em respeito à lei vigente
ao ato jurídico, a Lei 8.177/1991 somente foi aplicada aos contratos do SFH
celebrados após sua vigência, uma vez que avençado o índice de correção
do saldo devedor aplicável às cadernetas de poupança, como uma cláusula
aberta, os seus efeitos não são imediatos, ainda que pretendam conciliar o
sistema financeiro habitacional ao regime geral do sistema financeiro nacional. Consequentemente, a política legislativa desenvolvida perseguia a
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conformidade da atualização monetária dos contratos financeiros e das fontes de investimento, como meio de proteção ao crédito e fomento de novas
políticas públicas habitacionais.
Não por outro motivo que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 493/DF, publicado em
04/09/1992, entendeu que a substituição do índice neutro de inflação pela
Taxa Referencial, no reajuste dos saldos devedores dos contratos firmados
até 29/02/1991, era inconstitucional, por ferir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, em desobediência à segurança jurídica e o princípio tempus
regit actum. O Superior Tribunal de Justiça igualmente editou orientação, a
Súmula 295, que dispôs: “A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para
contratos posteriores à Lei 8.177/1991, desde que pactuada”.
Essa digressão normativa revela que o descompasso entre a correção
monetária das fontes de financiamento e o saldo devedor dos contratos de
mútuo financeiro imobiliário poderia provocar efeitos opostos, superavitário ou deficitário. O superávit, de toda sorte, não é o propósito do Sistema
Financeiro da Habitação; se assim fosse, dispensaríamos a intervenção do
Estado no fomento de crédito imobiliário. Entendemos que toda negociação
ou renegociação de saldo devedor cuja taxa de juros supere a remuneração
da poupança ou FGTS é inconstitucional, como veremos a seguir. A descompatibilização dos sistemas de capitalização e amortização é em prol do
mutuário em não credor. A solução do déficit do SFH não pode perder de
vista o propósito inicial do subsistema.
A história do sistema financeiro da habitação, em verdade, mostra
nítida necessidade de intervenção do Estado na economia para satisfazer
necessidade fundamental do cidadão: o direito à moradia. E mais do que
isso, a moradia digna. Desde sua origem, as políticas públicas habitacionais, portanto, nunca se preocuparam com o desequilíbrio entre as contas
de investimento (poupança e FGTS) e os saldos devedores dos contratos
financeiros regidos pelo SFH. É dizer que sempre o resultado financeiro
esperado foi o deficitário. No entanto, apesar de um curto período em que
as políticas públicas assumiram feição de Estado liberal, marcantemente na
desindexação econômica da década de 1990, o Estado resgatou programas
habitacionais interventivos. Basta superficial leitura do programa “minha
casa, minha vida”. A experiência adquirida ao longo do tempo demonstra,
entretanto, que não é crível somente fornecer ao cidadão crédito acessível
se não tinha ele condição de solver a dívida, muito menos renegociar o saldo
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devedor, que se apresenta, a longo prazo, insolúvel — e nada tem a ver com
a capitalização de juros, como veremos adiante.
Nessa linha de raciocínio, compreendemos inválida a conclusão que
se justifique o pagamento da remuneração (juro) do valor emprestado para
após proceder-se à amortização do saldo devedor, para que se restabeleça o
equilíbrio dos sistemas de capitalização e amortização, como essência para
a manutenção do SFH. O pagamento de juros, com efeito, precede à amortização por ser meramente sequência lógica do contrato de empréstimo: uso
do capital alheio, tempo, remuneração e amortização3. O que não se pode
negar é a imperatividade do direcionamento da prestação; uma parte deve
destinar-se aos juros, outra à amortização, porém, o desequilíbrio financeiro
permanecerá porquanto o sistema de capitalização (poupança e FGTS) está
sujeito ao regime geral do sistema financeiro nacional e o sistema de amortização, como deve ser, amparado por regime especial, de índole interventiva,
para dar eficácia aos mandamentos constitucionais.

3 Direito subjetivo à amortização do saldo devedor

A cogente amortização do saldo devedor é encontrada em alguns
acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Cuida-se de exegese eloquente na voz do desembargador federal daquele sodalício, Márcio
Antônio Rocha, o qual remonta inteligência de outros acórdãos para firmar
a existência de direito subjetivo à amortização, emergente do art. 6º, “c”, da
Lei 4.380/1964. A reflexão do jurista, da qual compartilhamos, concluiu que
negar o direito à amortização mínima é adotar uma interpretação ilegal para
a execução do contrato de mútuo no âmbito do SFH.
A ratio juris acerca da existência de um direito subjetivo de amortizar
o saldo devedor foi incorporada expressamente na Lei 8.692/1993, que criou
o Plano de Comprometimento de Renda. De toda sorte, a essência dessa lei
não pode ser lida apenas para esta modalidade de contratos do SFH. Vale
3

“O art. 6º, letra c, da Lei 4.380/64, que determinava o reajuste do saldo devedor somente após a
amortização das parcelas pagas, foi revogado diante de sua incompatibilidade com a nova regra
ditada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 19/66, o qual instituiu novo sistema de reajustamento dos
contratos de financiamento e atribuiu competência ao BNH para editar instruções sobre a correção
monetária dos valores.” (Trecho da Ementa do REsp 691.929/PE, rel. ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 01/09/2005, DJ 19/09/2005, p. 207).
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aqui reproduzir a literalidade de outra passagem do desembargador federal
Márcio Antônio Rocha:

E a Lei 8.692/93, verificando o caos praticado até então, vai além, ao
desespero mesmo, não podendo ser mais clara e manifestando com
todas as letras possíveis a orientação da ordem jurídica: “as quotas
mensais de amortização devem ser calculadas em valor suficiente
para a extinção da dívida no prazo contratado” (Lei 8.692/93, art. 5º)
(ROCHA, 2009, p. 56).

A Lei 4.380/1964, no seu art. 5º, dispôs uma regra de atualização
monetária do valor do financiamento (saldo devedor), isto é, vinculado à
alteração do salário-mínimo, garantindo, ainda, que o destino da prestação
será tanto para o pagamento de juros como para a amortização do saldo devedor, sem, contudo, impor qual o percentual de um e outro, nestes termos:

Art. 5º Observado o disposto na presente lei, os contratos de vendas
ou construção de habitações para pagamento a prazo ou de empréstimos para aquisição ou construção de habitações poderão prever o
reajustamento das prestações mensais de amortização e juros, com a
consequente correção do valor monetário da dívida toda a vez que o
salário-mínimo legal for alterado.
§ 1º O reajustamento será baseado em índice geral de preços mensalmente apurado ou adotado pelo Conselho Nacional de Economia
que reflita adequadamente as variações no poder aquisitivo da moeda
nacional.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado
450, orientando que a atualização monetária do saldo devedor antecede à
amortização e pagamento de juros, a incidir o art. 1º do Decreto-lei 19/1966.
No entanto, a problemática não se esgota nesta sequência lógica. Em diversos contratos do SFH a prestação sequer supre os juros calculados para o
período, muito menos ainda a amortização. Com efeito, muito embora o
preceptivo supra não mencione índice mínimo de imputação da amortização
e juros, para decompor a prestação, temos que a norma é cogente quanto
ao direcionamento do pagamento, desde que o saldo devedor sofra sempre
amortização mínima.
O art. 5º da Lei 4.380/1964, no entanto, não traz a equação financeira
para determinar, ex lege, qual a amortização mínima razoável. Dessa reflexão
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se apoderou, citamos trecho da
ementa de acórdão:
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Estando previsto no contrato de mútuo habitacional um sistema de
amortização, que define previamente as proporções de amortização
do capital mutuado em cada prestação, para o correto andamento do
contrato, dita estipulação deve ser cumprida nos termos do artigo 993
do Código Civil. A eliminação das proporções de amortização previstas
para cada parcela do financiamento regido pela fórmula price, com
o progressivo direcionamento da prestação apenas aos juros, além
de gerar um futuro incerto ao contrato (no caso a dívida tornou-se
infinita), ofende a regra contratual e os ditames das Leis 4.380/64 e
8.692/93. É da natureza do contrato de mútuo o direito do mutuário
amortizar o principal, evitando a dívida eterna, especialmente quando
o mútuo é habitacional, integrante, portanto de um programa social de
moradia, e cujos recursos não são próprios das instituições financeiras, mas sim da poupança popular. (AC 200170000049573, Joel Ilan
Paciornik, TRF4 – Quarta Turma, DJ 02/05/2002.)4

O citado art. 993 do Código Civil de Beviláqua permaneceu na redação
do art. 394 do Código Civil de 2002: Havendo capital e juros, o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. À
toda evidência, essa lógica jurídica dista da função social dos contratos de
mútuo imobiliário vinculados ao SFH, razão pela qual é justa a proporção
de amortização mínima definida no ato de celebração do contrato. O Código
Civil de 2002, mais compatível com a Constituição Republicana, ao revelar
a teoria da imprevisão (art. 317) e onerosidade excessiva (art. 478) como
meio de manutenção da equação econômico-financeira dos contratos, oferece
instrumentos jurídicos para interpretação sistemática dos diversos regimes
contratuais.
De uma forma ou de outra, a proposta que permeia o sistema jurídico
contratual comum, independentemente de maior aprofundamento teórico
sobre o conceito da previsibilidade ou extraordinariedade dos fatos, é no
sentido de manter a equação econômico-financeira do contrato.
É relevante dialogar com outras fontes normativas contratuais e,
assim, apontamos o art. 55, XIII, da Lei 8.666/1993, que impõe obrigação
ao contratante a manter-se, “durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas”. Mas são os parágrafos
4

No mesmo sentido: TRF4, AC 2005.70.00.006085-9, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz, D.E. 19/05/2010.
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1º e 2º do art. 58 da Lei de Licitações que nos trazem maior significado quando inauguram imperiosa manutenção das cláusulas econômico-financeiras
e monetárias dos contratos administrativos. Não há disposições expressas
dessa natureza nos contratos do SFH, que também são contratos de longo
prazo, tanto para dizer que o mutuário deve manter suas condições financeiras compatíveis com a prestação assumida, como não imprime, de modo tão
transparente, a manutenção da equação inicial do contrato para descortinar a
amortização mínima. Isso quer dizer que as políticas públicas habitacionais são
compreensíveis quanto às alterações financeiras suportadas pelos mutuários
no transcurso da execução do contrato, ao ponto de não exigir a regra do art.
55 supra. Por outro lado, é preciso um esforço interpretativo para concluir pela
existência de direito subjetivo à amortização mínima, à luz do art. 58 supra.
Vale registrar que a proposta do SFH é permitir ao cidadão o acesso
ao crédito imobiliário e, se as regras forem semelhantes ao regime do crédito
privado, perderá, então, o sentido da intervenção do Estado. Entendemos
que o mutuário tem direito de ver o saldo devedor reduzido, ainda que minimamente, ou os contratos do SFH, de cunho social, serão mero engodo.

4 Sistemas de capitalização, inflação e atualização monetária do
saldo devedor

Voltando ao art. 5º, caput, da Lei 4.380/1964, a leitura cautelosa
consolida a exegese no sentido de que o saldo devedor deve ser obrigatoriamente amortizado, independentemente da modalidade de financiamento,
eleita ou não, e, por outro lado, o capital emprestado também deverá ser
remunerado. As remunerações do capital são devidas não ao poupador ou
titular da conta individual do FGTS, mas ao fundo que os consolidam, geridos
pela Caixa Econômica Federal atualmente.
De modo simples, o sistema de amortização, eleito ou imposto, define
a forma de cálculo da prestação e, para o SFH, arrisco reduzi-la à prestação
inicial, à vista da política pública interventiva que altera a equação teórica,
em grande medida nos reajustes da prestação. Mas antes é importante anotar alguns conceitos. A amortização significa dizer que o mutuário-devedor
devolve ou paga o valor principal do contrato. Trata-se, portanto, de mera
restituição da quantia emprestada. Por outro lado, o juro concebe a ideia de
remuneração do capital; é o lucro ou ganho econômico-financeiro decorrente
do empréstimo.
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Os parâmetros essenciais de um contrato de mútuo financeiro são o
valor emprestado, a remuneração pretendida e o tempo (forma de pagamento). Uma vez definidos tais parâmetros é possível eleger o sistema de amortização. No SFH, nem sempre o sistema de amortização pode ser escolhido
entre as partes. Diversos foram os programas habitacionais cujos sistemas
de pagamento restringiram-se a uma só modalidade, às vezes, sem adequar
às condições financeiras do mutuário-proponente. De todo modo, são vários
sistemas de amortização, citamos os básicos: sistema Price (SAF), sistema de
amortização constante (SAC) e o sistema de amortização crescente (Sacre).
O Sistema Amortização Francês (tabela Price) “consiste em um plano
de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas,
dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação,
ou pagamento é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e outra
de capital (chamada amortização)” (VIEIRA SOBRINHO, 2000, p. 221). A
peculiaridade da tabela Price é a uniformidade da prestação. Desprezado o
movimento inflacionário, a prestação inicial é igual a prestação final. Essa
equação permite dizer que o pagamento de juros, ao longo do tempo, tende
a reduzir na medida em que o saldo devedor é amortizado. A tabela Price
facilita o acesso ao financiamento, porém, se o contrato for de longo prazo,
as incertezas econômicas poderão tornar as prestações insuportáveis pelo
mutuário, pois, invariavelmente, as prestações e o saldo devedor, na concepção pura desse sistema, estão sujeitos a mesma atualização monetária.
O Sistema de Amortização Constante (SAC) “consiste em um plano de
amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em progressão aritmética, dentro do conceito de termos vencidos,
em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e
outra parcela de capital (ou amortização)” (VIEIRA SOBRINHO, 2000, p.
228-230). Já é perceptível, então, uma diferença entre as duas fórmulas. No
SAC, a equação financeira impõe uma prestação inicial que, ao longo dos pagamentos regulares, será reduzida. Permite dizer, então, que a amortização
inicial é maior (em comparação com a tabela Price), o que dificulta o acesso
ao crédito, mas os juros também vão reduzindo na medida em que o saldo
devedor diminui acentuadamente.
O Sistema de Amortização Crescente (Sacre) consiste em um plano de
amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em progressão pré-fixada, dentro do conceito de termos vencidos, em
que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e outra
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parcela de capital. Ou seja, o SAC comporta uma progressão aritmética da
redução da prestação a cada período de pagamento. O Sacre congela a prestação por um período maior (12, 24, 36 meses etc.), cujo efeito é a redução/
amortização do saldo devedor em maior intensidade.

Assim, os sistemas de amortização, adotados de modo geral pelo SFH
e outros tantos países, são concebidos sem uma economia inflacionária, em
um ambiente perfeito. Não obstante, nada impede a fidelidade de aplicação
de suas equações aos contratos de mútuo imobiliário, mas, aqui anotamos
algumas observações. Uma, os sistemas preveem amortização do saldo devedor, sem a qual desconfiguraria totalmente a equação teórica e serviria
tão somente para determinar a prestação inicial. Duas, as equações teóricas
dos sistemas de amortização exigem, repito, exigem que o índice de correção
do saldo devedor seja o mesmo índice de correção das prestações em função
da variação inflacionária no período contratual. Podemos, então, concluir
que nenhuma delas foi plenamente aplicada no SFH, pois serviram, de modo
geral, somente para calcular a prestação inicial.
No SFH, em diversos contratos, à vista da promoção de políticas públicas de acesso ao crédito imobiliário, tais regras essenciais não foram observadas, o que gerou a concepção equivocada de que os sistemas de amortização
permitem o anatocismo, causando uma desconfiança dos consumidores,
sobretudo quanto à tabela Price. O fato é que não há capitalização de juros
na equação pura de cada um desses sistemas de amortização, mas uma intervenção adequada do Estado na oferta do crédito e a forma de pagamento
das prestações. Em verdade, as planilhas de cálculos do gestor do SFH que
incluíam os juros inadimplidos no saldo devedor indevidamente, resultando
anatocismo não convencionado5 para o próximo período, mas que em nada
tem a ver diretamente com o sistema de amortização.
As intervenções do Estado nos contratos de mútuo imobiliário do
SFH foram necessárias sim, sobretudo nos períodos inflacionários extraordinários, para que não causassem uma inadimplência em massa em razão
da corrosão dos salários, além do propósito original do SFH. No entanto, a
intensidade e qualidade da intervenção, e mesmo transparência para o con5

“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada” (Súmula 121 do STF)
e “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional” (Súmula 596 do STF).
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sumidor, é que não foi proporcional às condições econômicas em diversos
contratos de adesão do SFH.
É certo que o gestor do SFH imputava livremente o pagamento de
juros e amortização de acordo com sua interpretação do contrato de mútuo,
sem considerar a necessidade de uma amortização mínima. Nessa linha, sobressaem três variações de amortização: negativa, inexistente e insuficiente.

A amortização negativa, que nada tem a ver com amortização, e sim
juros, consiste naquela em que a prestação não é suficiente para adimplir o
valor da remuneração do capital no período. Isto é, considerada a existência
do direito subjetivo à amortização mínima, o percentual da prestação dirigido ao pagamento de juros não o comporta, restando resíduo. Com efeito,
incumbe ao agente financeiro calcular os juros não pagos em conta separada, de modo que esteja sujeito à atualização monetária, excluindo qualquer
incidência de juros sobre o seu acumulado6.

Quando a execução do contrato, porém, não direciona parcela da
prestação à amortização do saldo devedor, destinando integralmente e suficientemente ao pagamento de juros, temos aí a amortização inexistente
apenas. Ou seja, não há amortização negativa, mas também não há redução
do saldo devedor, a dívida é perene, somente se paga a remuneração do
capital. Se o contrato de mútuo determina a transferência da propriedade
do objeto fungível ao mutuário, a perpetuação da dívida o equipara a um
contrato de “locação”, sobretudo quando as renegociações do saldo devedor
reduzem o tempo de refinanciamento.
Por último, a amortização insuficiente, que diz respeito efetivamente
à redução do saldo devedor pelo pagamento da prestação, entretanto em
valor inferior ao necessário para manter-se as condições do sistema de amortização, cuja equação teórica induz ao adimplemento total do saldo devedor
com a última prestação. Portanto, o efeito da amortização insuficiente é a
existência de resíduo do saldo devedor, o que propicia a incidência refratária
de juros não previstos na equação financeira inata.
6

“A amortização negativa gera capitalização indevida de juros, que deve ser expurgada do contrato pelo método de se calcular em separado os juros, nos meses em que aquele fenômeno ocorre,
evitando-se a incidência de novos juros sobre os anteriores.” (Trecho do acórdão do TRF1, AC
1999.36.00.009121-9/MT, rel. desembargador federal João Batista Moreira, Quinta Turma, e-DJF1,
p. 459, de 21/01/2011.)
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Cremos que seja precipitado falar que a amortização negativa produz
uma amortização inexistente peremptoriamente, porque uma vez determinada a
amortização mínima ainda é possível falar em amortização negativa, em tese. De
todo modo, todas as variações de amortização são, em verdade, desequilíbrios
contratuais provocados, no SFH, pelos estímulos governamentais à aquisição da
moradia própria.
Podemos dizer, então, que o descompasso entre a atualização do saldo
devedor dos contratos de mútuo e o sistema de capitalização (poupança e
FGTS) em nada descredencia a utilização dos sistemas clássicos de amortização. Os desequilíbrios contratuais são de três ordens, uma, a intervenção do
Estado, já dita imprescindível; outra, a capitalização de juros decorrente da
amortização negativa; e, por fim, a amortização inexistente ou insuficiente.
Todos esses efeitos foram previstos pelo gestor do SFH, tanto é assim que
vários contratos de mútuo foram celebrados com cláusulas de prorrogação,
em virtude da real existência de saldo devedor residual ao final do pagamento da última prestação convencionada. Mais uma vez, não podemos
vendar os olhos à responsabilidade social em projetos habitacionais para
as populações de baixa renda, o que revela a assunção dessa obrigação pela
sociedade brasileira.

5 Princípio da solidariedade social e o Sistema Financeiro da
Habitação

Entre os propósitos fundamentais da República Federativa brasileira,
revela a Constituição Federal o compromisso programático do poder público
(Legislativo, Executivo e Judiciário) pautado pela construção de uma sociedade justa e solidária, associada à erradicação da pobreza e marginalização
e a redução das desigualdades sociais e regionais (arts. 3º, I e III; 145, § 1º;
170, VII; 194). Todas as ações estatais voltam-se, então, para a essência de
seus objetivos constitucionais, portanto, de natureza finalística.
Sabemos que é de elevado grau de abstração o conteúdo jurídico do
valor solidariedade, é pelo mesmo motivo que esse valor alcança a feição de
princípio jurídico. É preciso dizer, com efeito, que as políticas públicas estatais devem estar devidamente alinhavadas por esse espírito reformador das
condições socioeconômicas da sociedade brasileira. Na voz de Léon Duguit,
alcançamos a amplitude jurídica e o fundamento sociológico do princípio
constitucional:
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[...] o ser humano nasce integrando uma coletividade; vive sempre
em sociedade e assim considerando só pode viver em sociedade [...] o
fundamento do direito deve basear-se [...] no indivíduo comprometido
com os vínculos da solidariedade social. Não é razoável afirmar que
os homens nascem livres e iguais em direitos, mas sim que nascem
partícipes de uma coletividade e sujeitos, assim, a todas as obrigações
que subentendem a manutenção e desenvolvimento da vida coletiva
(DUGUIT, 1996, p. 15-17).

Neste breve ensaio, não pretendemos debruçar sobre a gênese sociológica da solidariedade. É relevante, no entanto, conceber que a solidariedade social, princípio, não reside tão somente na caridade, doação,
filantropia, na medida em que comporta um dever de convivência social,
de sociabilidade, de mutualidade, compromissos recíprocos. Enquanto a
caridade não exige do próximo nenhuma retribuição, a solidariedade social
constrói vínculo de união entre os “sócios”, por isso a retribuição é reação
apropriada para o convívio social.
Arriscamos exemplificar um dos maiores exemplos de política pública orientada pela solidariedade social. Cuida-se do Financiamento ao estudante de Ensino Superior (FIES), cuja Lei 10.260/2001 foi alterada em
14/01/2010 pela Lei 10.202. É de conhecimento geral que o FIES financia
o estudo acadêmico (graduação ou pós-graduação) com recursos da receita
derivada da União, distintamente do SFH (poupança e FGTS), mas o fato é
que a modificação legal introduzida (art. 6º-B) proporcionou o abatimento
mensal de 1%  do saldo devedor, inclusive aos contratos celebrados antes
da vigência desta inclusão, caso o mutuário, por exemplo, exerça o cargo
de professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com
jornada de, no mínimo, 20 horas semanais, dês que graduado em licenciatura, ou de médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente
cadastrada, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de
retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da
Saúde. Interessante que a Lei 10.202/2010 impôs uma carência de um ano
para o primeiro “desconto” (art. 6º-B, § 4º).
Esse é o espírito e exemplo prático da solidariedade social. Um mutuário recebe um benefício do Estado, o qual o possibilita solver o “empréstimo” mediante a prestação de serviço à sociedade que o beneficiou. Usamos
aspas para empréstimo porque a contraprestação do mútuo é a devolução
ao mutuante do que o mutuário recebeu, isto é, coisa fungível do mesmo
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gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do CC), o que desvirtua o contrato
de mútuo. Temos, então, um mútuo com prestação alternativa.
Pois bem, sabemos que diversos contratos do SFH são insolvíveis
através das regras de estímulo ao crédito habitacional, das quais a prestação,
por medida pública interventiva, não amortizará o saldo devedor no tempo
proposto. Não são raras as vezes em que o gestor dos contratos, nessas hipóteses, adjudica os imóveis. Nos mutirões do SFH, presenciamos, por exemplo,
professores vinculados à rede pública de ensino estadual com salários de
R$,1.300,00 e renegociação de dívida cuja prestação ficaria em R$ 1.100,00
em 70 vezes, com tabela Price, para manter as regras originais dos contratos.
É interessante recordar as intervenções estatais do New Deal, com
o crash da bolsa de Nova Iorque em 1929 e grande depressão da economia
americana. Sustentada com a teoria econômica John Maynard Keynes, os
Estados Unidos entre 1933 e 1937 fomentaram a construção de obras públicas contratando a massa de desempregados, economicamente inativos,
gerando renda e, sobretudo, mantendo a concepção de solidariedade social.
Nessa esteira, o déficit gerado por esse desequilíbrio de fundos financeiros deverá sim ser suportado através de receitas públicas derivadas,
pois os recursos e contratos são geridos pela Caixa Econômica Federal, de
modo delegado, mediante políticas legislativas e administrativas impulsionadas pela administração pública federal. Incumbe à sociedade brasileira,
representada pelo Estado, suportar o ônus socioeconômico habitacional,
porquanto a solidariedade consiste em princípio fundamental e se espraia
nos direitos sociais e na ordem econômica. Não obstante, é dever do Estado,
representante da sociedade, estimular que mutuários possam prestar uma
contrapartida à sociedade à guisa do modelo implementado para o FIES.

Considerações finais

Não podemos olvidar que o SFH tem como princípio básico a promoção e facilitação da aquisição da moradia própria à classe de menor renda,
dando condições plausíveis aos mutuários de solver o débito habitacional
dentro do prazo acordado, motivos constitucionais suficientes para conformar o art. 5º da Lei 4.380/1964 à Constituição e firmar o direito de amortização mínima do saldo devedor.
O sistema de amortização, conforme visto, enseja na prestação o pagamento de amortização e de juros. Trata-se não só de regra matemática,
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financeira, mas norma cogente do art. 5º da Lei 4.380/1964 e da própria força
normativa dos contratos — pacta sunt servanda. Celebrado o acordo sobre
o sistema de amortização, pactua-se, por decorrência lógica, uma convenção
sobre as proporções existentes e indicadas pelo sistema eleito, não existindo
prevalência quanto a uma das variáveis, devendo as proporções iniciais permanecerem inalteradas. Descumprir as convenções proporcionais do início
do contrato, que levam a amortização do saldo devedor, induz à atuação ao
arrepio da lei regente. Assim, jamais poderia o agente financeiro, de forma
unilateral, ter privilegiado as parcelas dos juros em detrimento dos percentuais decorrentes da própria fórmula do sistema contratualmente adotado.
Noutro ponto, a longevidade do sistema financeiro da habitação nos
permite concluir, a propósito, real necessidade de descompatibilização/
desindexação da correção monetária das diversas fontes do sistema de captação de recursos financeiros e a atualização monetária do saldo devedor de
contratos regidos pelo SFH, a fim de conceber novo o discurso jurídico que
isole, no campo da hermenêutica, os sistemas de capitalização e amortização.
Incumbe, assim, à União incorporar em seu orçamento eventual passivo ou
desequilíbrio dos fundos captados e remunerados por política monetária
por ela mesma planejada.
Por outro lado, urge políticas públicas adequadas à solidariedade
social que propiciem aos mutuários um sentimento de cidadania e dignidade,
de integração e responsabilidade social, de lege ferenda, adotando modelo
semelhante ao FIES, a revelar exclusão de uma acepção contratualista tradicional que admite meramente como prestação a restituição dos valores
emprestados. A Lei 10.202/2010 é verdadeiro estímulo à eficácia da Constituição, que convida o poder público, inclusive Judiciário, à reflexão e ao
desafio: a redução das desigualdades sociais, a construção de uma sociedade
justa e solidária, a realidade do direito à moradia digna.
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Impossibilidade de aquisição por
usucapião de imóvel vinculado ao SFH,
instrumentalidade estatal e bem público
Warney Paulo Nery Araujo1

Os que defendem a possibilidade de aquisição de imóvel vinculado ao
SFH por usucapião argumentam que eles não são bens públicos nos termos
dos arts. 98 e 99 do CC, já que a CEF possui natureza jurídica de empresa
pública exploradora de atividade econômica, e como tal deve operar sob as
normas aplicáveis às empresas privadas, sem privilégios estatais, nos termos
do art. 173 da CF/1988.
Concluem que não sendo os seus bens públicos, mas privados, podem,
por via de consequência, ser objeto de usucapião.
Para essa doutrina, o fato de o dinheiro ser emprestado sob as regras
do SFH não o transforma em verba pública, já que seria um dinheiro captado
de aplicações financeiras e emprestado a juros maiores, por conta e risco do
agente financeiro, que garantiria e remuneraria o capital assim levantado.
Além disso, haveria ainda o fato do SFH não ser pessoa jurídica ou fundo
público, mas mero conjunto de regras integrantes do sistema financeiro
nacional.
Seguindo essa orientação, os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL DO
DOMÍNIO. USUCAPIÃO DE BEM DE EMPRESA PÚBLICA.
1. A lei assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem
injustamente o possua. Demonstrando a autora (CEF) o título aquisitivo do imóvel, devidamente registrado em seu nome, correta está a
decisão que acolhe o pedido reivindicatório.
2. Tendo as empresas públicas natureza jurídica de direito privado,
regendo-se pelas normas comuns às demais empresas privadas (art.
173, parágrafo 1º – CF), os seus bens não estão imunes à aquisição por

1

Juiz federal substituto.
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usucapião, que, todavia, não se acolhe em razão da não demonstração
do animus domini.

3. Improvimento da apelação. (TRF 1ª Região, AC 9301313111, 3ª
Turma, rel. des. federal OLINDO MENEZES, julgado em 01/07/1998.)

USUCAPIÃO – IMÓVEL CEF– AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 183 DA
CF. 1 – As empresas públicas têm natureza jurídica de direito privado,
regendo-se pelas normas que disciplinam a atuação das empresas privadas (art. 173, § 1º da CF). Entretanto, tratando-se de imóvel urbano,
conforme previsto no art.183 da Constituição Federal, devem ser preenchidos alguns requisitos que são: 1) a posse com animus domini do
imóvel por cinco anos ininterruptos e sem oposição; 2) ser o imóvel de
área não superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados; 3) imóvel com a finalidade de moradia; 4) e finalmente não ser proprietário
de outro imóvel, urbano ou rural. 2 – No caso, das provas dos autos
não restou demonstrado o animus domini por parte dos apelantes.
Quanto ao segundo requisito, também não restou esclarecido que a
área do imóvel pleiteado seja inferior a duzentos e cinquenta metros
quadrados, o que me parece pouco provável, considerando tratar-se
de imóvel com direito à vaga de garagem, encontrando-se, ainda, em
condomínio com várias partes comuns como, quadras, piscinas restaurantes, etc. 3 – No que tange aos requisitos de não serem os autores
proprietários de outro imóvel, e, que o imóvel deve ter a finalidade de
sua moradia ou de sua família, também não foram preenchidos, eis que
restou comprovado nos autos que os autores detinham outro imóvel
no mesmo condomínio, o que aliás, não condiz com a boa-fé, como
bem delineado pelo Ilustre Represente do MPF. 4 – Assim, totalmente
infundada a alegada nulidade do feito por falta de citação do possuidor
do imóvel, sustentando que o imóvel foi transferido para um de seus
filhos, eis que também não restou comprovada a posse do mesmo no
imóvel em questão. 5 – Quanto aos honorários sucumbenciais, não
merece respaldo o pleito de redução dos mesmos, eis que diante da
demonstrada má-fé dos apelantes, vislumbro correto os valores fixados, considerando que estipulados dentro dos limites do ordenamento
jurídico. 6 – Finalmente, quanto à necessidade de prequestionamento
de certas normas, não pode, passe-se o truísmo, ser imposto ao órgão
julgador. 7 – Recurso desprovido. (TRF 2ª Região AC 292467, 6ª TURMA, rel. des. federal Poul Erik Dyrlund, julgado em 03/11/2003. No
mesmo sentido: TRF 4ª Região, AC 1999.71.00.015210-9/RS, 4ª Turma,
rel. des. federal Joel Ilan Paciornik, DJ 29/01/2003.)
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EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE
IMÓVEL URBANO. ART. 173, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
– O artigo 9° da Lei 10.257/01 estabelece que aquele que possuir como
sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
– O imóvel pertencente à Caixa Econômica Federal pode ser objeto de
usucapião, haja vista o disposto no art. 173, § 1º, II, da Constituição
Federal. Destarte, não se aplica ao imóvel em referência o previsto
nos arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal,
porquanto não se trata de imóvel público, mas de propriedade pertencente à empresa pública federal que explora atividade econômica
sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. (TRF 4ª
Reg., AG 2009.04.00.017512-5/PR, 4ª Turma, rel. des. federal (conv.)
Sérgio Renato Tejada Garcia, D.E. 10/08/2009.)

A meu ver, mesmo que se considere não ser verba pública o dinheiro
empregado nos financiamentos habitacionais — afirmação questionável ante
a sabida utilização dos recursos do FGTS nestas operações — a caracterização
de serviço público da atividade desempenhada pelos agentes do SFH impõe
o reconhecimento da natureza pública dos bens a ela vinculados.
Sobre a caracterização de serviços públicos e sua diferenciação da
atividade econômica, reproduzo trecho do voto do relator min. Maurício
Correa no RE 220906/DF, DJ: 14/11/2002, em que o STF reconheceu essa
natureza aos serviços prestados pela ECT e determinou a observância do
regime de precatórios nas execuções em que ela fosse ré:
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[...] 8. Há ainda que se indagar quanto ao alcance da expressão “que
explorem atividade econômica...”, contida no artigo 173, § 1º, da
Constituição Federal. Preleciona José Afonso da Silva, in “Curso de
Direito Constitucional Positivo”, 12ª Edição, Revista, 1996, págs. 732
e seguintes, que o tema da atuação do Estado no domínio econômico
exige prévia distinção entre serviços públicos, especialmente os de
conteúdo econômico e social, e atividades econômicas. Enquanto a
atividade econômica se desenvolve no regime da livre iniciativa sob a
orientação de administradores privados, o serviço público, dada sua
natureza estatal, sujeita-se ao regime jurídico do direito público. 9.
Conclui o eminente jurista que “a exploração dos serviços públicos por
empresa estatal não se subordina às limitações do art. 173, que nada
tem com eles, sendo certo que a empresa estatal prestadora daqueles
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e outros serviços públicos pode assumir formas diversas, não necessariamente sob o regime jurídico próprio das empresas privadas”, já que
somente por lei e não pela via contratual os serviços são outorgados
às estatais (CF, artigo 37, XIX). Assim, não se aplicam às empresas públicas, às sociedades de economia mista e a outras entidades estatais
ou paraestatais que explorem serviços públicos a restrição contida no
artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, isto é, a submissão ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, nem a vedação do gozo de privilégios
fiscais não extensivos às do setor privado (CF, artigo 173, § 2º). 10.
A interferência do Estado na ordem econômica está consagrada nos
artigos 173 e 174 da Constituição Federal: o próprio Estado, em casos
excepcionais, atua empresarialmente no setor, mediante pessoas jurídicas instituídas por lei para tal fim; o Estado, como agente normativo
e regulador, fiscaliza, incentiva e planeja a atividade econômica. 11.
Desse modo, os princípios gerais que informam a distribuição de atividades entre o Estado e a iniciativa privada resultam dos princípios
da participação estatal na economia e da subsidiariedade, em seus
aspectos suplementar e complementar à iniciativa privada. 12. Em
obediência a esses princípios a atividade econômica estatal exsurge nos serviços públicos, nos serviços públicos econômicos e nos de
interesse geral, donde a possibilidade de o Estado (CF, artigo 173)
monopolizar os serviços públicos específicos, os de interesse geral e
ainda os econômicos, por motivo de segurança nacional ou relevante
interesse coletivo. Vê-se, pois, que a legitimidade da participação do
Estado na economia se fundamenta em três conceitos fundamentais:
segurança nacional, serviço público econômico e interesse público. 13.
A Constituição Federal, em seu artigo 173, cuida da exploração direta
de atividade econômica pelo Estado. A respeito da matéria escreveu
o constitucionalista CELSO RIBEIRO BASTOS que “por tais atividades
deve entender-se toda função voltada à produção de bens e serviços,
que possam ser vendidos no mercado, ressalvada aquela porção das
referidas atividades que a própria Constituição já reservou como próprias do Estado, por tê-las definido como serviço público nos termos
dos incisos XI e XII do artigo 21 do Texto Constitucional. Ou então
quando forem reservadas a título de monopólio da União (CF, art. 177).
Tal circunstância é que justifica a inserção da cláusula “ressalvados
os casos previstos nesta Constituição” (Comentários à Constituição do
Brasil, 7º v, p. 75) (BASTOS, 1990, p. 75).
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Sendo amplo e aberto o conceito de serviços públicos, pode mesmo o
legislador criar outros, desde que não afrontosos à orientação constitucional
(MELLO, p. 599).
Bem por isso, não seria errôneo incluir com tal o financiamento habitacional vinculado ao SFH, fincando suas bases na Constituição Federal: art.
21. Compete à União: [...] XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; e
art. 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios: [...] IX – promover programas de construção de moradias e
a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
Reforçando essa assertiva, temos o seguinte e esclarecedor texto
extraído da página da internet do Banco Central2.

Sistema Financeiro da Habitação (SFH), é um segmento especializado
do Sistema Financeiro Nacional, criado pela Lei 4.380/64, no contexto das reformas bancária e de mercado de capitais. Por essa Lei foi
instituída correção monetária e o Banco Nacional da Habitação, que
se tornou o órgão central orientando e disciplinando a habitação no
País. Em seguida, a Lei 5.107/66 criou o FGTS. O sistema previa desde
a arrecadação de recursos, o empréstimo para a compra de imóveis,
o retorno desse empréstimo, até a reaplicação desse dinheiro. Tudo
com atualização monetária por índices idênticos.

2

Na montagem do SFH, observou-se ainda que havia necessidade de
subsídios às famílias de renda mais baixa, o que foi realizado de maneira a não recorrer a recursos do Tesouro Nacional. Foi estabelecido
então um subsídio cruzado, interno ao sistema, que consistia em cobrar
taxas de juros diferenciadas e crescentes, de acordo com o valor do
financiamento, formando uma combinação que, mesmo utilizando
taxas inferiores ao custo de captação de recursos nos financiamento
menores, produzia uma taxa média capaz de remunerar os recursos
e os agentes que atuavam no sistema. A partir de 1971, adotou-se
um mecanismo de subsídio via imposto de renda. De 1971 até 1981,
havia um critério seletivo para concessão de subsídios. Os mutuários
de maior renda pagavam integralmente as suas prestações. Conforme
fosse decrescendo o salário, o Governo Federal assumia uma parte da
prestação, via redução de I. de Renda.

Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?sfhhist>. Acesso em: 20 set. 2011.
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A partir de 1983, o princípio da identidade de índices foi quebrado.
Diante da queda dos níveis salariais e da inadimplência que ameaçava
o sistema, o governo aplicou aumento nas prestações de 80% do reajuste do salário-mínimo. Em 1984, o subsídio foi repetido. Em 1985,
houve novamente um subdimensionamento do índice de reajuste das
prestações dos contratos.

Em 1986, o SFH passou por uma profunda reestruturação com a edição do Decreto-Lei nº 2.291/86, que extinguiu o BNH e distribui suas
atribuições entre o então Ministério de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente (MDU), o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco
Central do Brasil (Bacen) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Ao MDU
coube a competência para a formulação de propostas de política habitacional e de desenvolvimento urbano; ao CMN coube exercer as funções
de Órgão central do Sistema, orientando, disciplinando e controlando
o SFH; ao Bacen foram transferidas as atividades de fiscalização das
instituições financeiras que integravam o SFH e a elaboração de normas pertinentes aos depósitos de poupança e a CEF à administração
do passivo, ativo, do pessoal e dos bens móveis e imóveis do BNH, bem
como, a gestão do FGTS .
As atribuições inicialmente transferidas para o então MDU foram posteriormente repassadas ao Ministério do Bem Estar Social, seguindo
depois para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e finalmente, a partir de 1999 até hoje, alçadas a Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU/PR).

Da criação do SFH até os dias de hoje, o sistema foi responsável por
uma oferta de cerca de seis milhões de financiamentos e pela captação de uma quarta parte dos ativos financeiros. O sistema passou
a apresentar queda nos financiamentos concedidos a partir de uma
sucessão de políticas de subsídios que reduziram substancialmente
os recursos disponíveis.

O SFH possui, desde a sua criação, como fonte de recursos principais,
a poupança voluntária proveniente dos depósitos de poupança do
denominado Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE),
constituído pelas instituições que captam essa modalidade de aplicação
financeira, com diretrizes de direcionamento de recursos estabelecidas
pelo CMN e acompanhados pelo Bacen, bem como a poupança compulsória proveniente dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço(FGTS), regidos segundo normas e diretrizes estabelecidas por
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um Conselho Curador, com gestão da aplicação efetuada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(MPOG), cabendo a CEF o
papel de agente operador.

Atualmente, as normas do CMN (Resoluções nº 1.980, de 30.04.1993 e
nº 3.005, de 30.07.2002), disciplinam as regras para o direcionamento
dos recursos captados em depósitos de poupança pelas instituições
integrantes do SBPE, estabelecendo que 65%, no mínimo, devem ser
aplicados em operações de financiamentos imobiliários, sendo que
80% do montante anterior em operações de financiamento habitacional no âmbito do SFH e o restante em operações a taxas de mercado,
desde que a metade, no mínimo, em operações de financiamento habitacional, bem como 20% do total de recursos em encaixe obrigatório
no Bacen e os recursos remanescentes em disponibilidades financeiras
e operações de faixa livre.

Da leitura do texto acima surge nítido que o SFH é o que o STF convencionou chamar de “instrumentalidade estatal” (RE 265.749/SP, DJe:
22/08/2011).
Neste julgado, e em outros diversos precedentes, reconheceu-se à
sociedade de economia mista (no caso a Codesp) — com controle acionário pertencente em quase sua totalidade à União (98,97%), prestadora de
serviços públicos (exploração do Porto de Santos) e que não visava primordialmente satisfazer o acúmulo patrimonial público ou privado e que não
colocava em risco o equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa — o direito
à imunidade tributária.
Mutatis mutandis, o mesmo se aplica ao SFH: a CEF, que é o agente
operador, é uma empresa pública, pertencendo totalmente à União; prestando serviço público (diretrizes para o desenvolvimento habitacional
e promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais); e que, nessa atividade, não visa primordialmente
o acúmulo patrimonial (política de subsídios); nem coloca em risco o equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa (regras para o direcionamento de
recursos captados idênticas, traçadas pelo CMN para todos os integrantes
do SBPE).
Assim, assentado o caráter eminentemente público do serviço, sua
instrumentalidade estatal, o desdobramento natural é a classificação também
pública dos bens garantidores dos financiamentos, que, bem por isso, não
podem ser objeto de usucapião.
176

I Jornada de Sistema Financeiro da Habitação

Nessa exata diretriz, os precedentes abaixo alinhavados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO URBANO. ARTIGO 183 CF.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH. IMPOSSIBILIDADE.
1. O usucapião especial não tem por objeto “imóvel”, como ocorre
com o usucapião ordinário ou o extraordinário do Código Civil, mas
especificamente “área urbana”, ou seja, lote ou terreno. Não se aplica,
evidentemente, às situações de ocupação de imóvel, cuja aquisição foi
financiada pelo SFH.
2. Não se pode admitir que ocupantes clandestinos de imóveis financiados no âmbito de programas habitacionais governamentais, como é
o caso do SFH, possam adquiri-los mediante usucapião, pois aí ficarão
prejudicados todos os que dependem do retorno dos recursos mutuados para também serem beneficiados e terem acesso à moradia.

3. A autora nunca esteve vinculada ao agente financeiro por nenhuma
relação jurídica, nunca teve posse com ânimo de dono, limitando-se à
ocupação ou detenção.
4. Considerando a data da propositura da ação e a posse mais remota
comprovada, verifica-se que não se passaram 5 anos, não preenchendo
assim, a autora, o requisito exigido pelo artigo 183 da CF. (TRF 4ª Reg.,
AC 2000.71.00.026228-0/RS, 4ª Turma, rel. des. federal Marga Inge
Barth Tessler, D.E. 13/10/2009.)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL
FINANCIADO PELO SFH. IMPOSSIBILIDADE.

– O usucapião especial constitui modalidade de aquisição originária
da propriedade preconizada à luz da função social da propriedade,
visando conferir solução a problema recorrentemente vivenciado nas
cidades, especialmente nas periferias e favelas, possibilitando o acesso
à propriedade urbana e, destarte, à moradia, de camada desfavorecida
da população das grandes cidades, que se vê obrigada a permanecer
na ilegalidade, precariedade habitacional e clandestinidade.
– A vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro de Habitação constitui
óbice intransponível à aquisição da propriedade por usucapião.
– Inversão da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atribuído à causa.
– Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas
razões de decidir.
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– Apelação provida. (TRF 4ª Região, AC 2004.71.00.038106-6/
RS, 3ª Turma, rel. des. federal (conv.) Nicolau Konkel Júnior, D.E.
10/12/2009.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. IMÓVEL
VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. NATUREZA ILÍCITA E PRECÁRIA DA POSSE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO
CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Esta egrégia Corte Regional possui maciça jurisprudência repelindo
a aquisição, via usucapião, de imóveis vinculados ao SFH, em face da
natureza ilícita e precária da posse, bem como pelo viés público que
tais bens assumem, porquanto financiados através de fundos públicos.
2. Permitir a aquisição de imóvel vinculado ao SFH por usucapião consiste em privilegiar o interesse puramente particular em prejuízo da
sociedade e do interesse público e permitir a burla do ordenamento
jurídico, favorecendo-se o mutuário inadimplente que transfere o imóvel irregularmente, em detrimento do mutuário que mantém em dia
as suas obrigações contratuais”. (TRF da 2ª Região, AC 386440, Rel.
Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, DJU: 30/06/2009, p.
92/93).
3. Apelação improvida. (TRF 5ª Região, AC 466665/CE
2007.81.00.000438-0, 2ª Turma, rel. des. federal (conv.) Rubens de
Mendonça Canuto.)

Concluo ser o imóvel vinculado ao SFH, dada a instumentalidade estatal de suas funções, bem público com destinação especial, o que constitui
óbice instransponível à aquisição da sua propriedade por usucapião, nos
termos do § 3º do art. 183 da CF.
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