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Aquisição de moradia

¬ DA REDAÇÃO

¬Comprar a casa própria
é o sonho de consumo da
maioria dos brasileiros, e o
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) pode
auxiliar bastante na hora
de realizar esse desejo.

“O FGTS funciona co-
mo uma ‘poupança força-
da’ que o empregador faz
para o empregado”, expli-
ca Cynthia Nacif, professo-
ra de direito e de processo
do trabalho do Unicenter.

Segundo ela, o paga-
mento do FGTS ainda não
é obrigatório para domésti-
cas, mas a maioria dos de-
mais trabalhadores com
carteira de trabalho assina-
da tem direito ao benefício
e pode usá-lo para com-
prar ou construir a casa
própria, desde que tenha
pelo menos 36 meses de
contribuição, ou seja, três
anos de carteira assinada.

UTILIZAÇÃO. Embora o uso
do FGTS em transações
imobiliárias não seja novi-
dade, muitas pessoas têm
dúvidas quando o assunto
é a utilização do benefício.

“Para usar os recursos
do FGTS para aquisição de
moradia, o proponente
não pode ser promitente
comprador ou proprietá-
rio de imóvel residencial fi-
nanciado pelo Sistema Fi-
nanceiro de Habitação
(SFH) em qualquer parte
do território nacional e
não pode ser promitente
comprador ou proprietá-
rio de imóvel residencial
concluído ou em constru-
ção no atual município de
residência ou no municí-
pio onde exerça sua ocupa-
ção principal, nos municí-
pios limítrofes e na região
metropolitana”, esclarece
o professor Antônio César
da Silva, sócio do escritó-

rio Magalhães, Silva & Via-
na Sociedade de Advoga-
dos, professor de direito
imobiliário e especialista
em contratos e avaliação de
imóveis.

De acordo com Silva, o
imóvel a ser adquirido com
recursos do FGTS deve ser
utilizado para moradia do
comprador. Pode ser imóvel
residencial urbano até R$
750 mil para os Estados de
MG, RJ, SP e DF e R$ 650
mil para os demais Estados.
O imóvel deve apresentar,
na data de avaliação, plenas
condições de moradia e não
ter vícios de construção; pre-
cisa estar devidamente ma-
triculado no cartório de re-
gistro de imóveis competen-
te, sem ônus que impeça
sua comercialização e não
pode ter sido objeto de utili-
zação do FGTS nos últimos
três anos.

ALTAR. Outra dúvida frequen-
te envolve casamento. A
maioria não sabe o que fa-
zer quando o cônjuge já tem
um financiamento, nem se é
permitido usar o FGTS para
contribuir com a cerimônia.

“Houve uma época em
que o FGTS podia ser saca-
do para o casamento, mas is-
so foi revogado há muitos
anos. Existem projetos de
lei, mas nada em vigor ain-
da”, afirma Cynthia Nacif.

Segundo Antônio César
da Silva, se a pessoa já tem
um financiamento e se casa,
o cônjuge pode usar o FGTS
dele para quitar a dívida.

“No regime de casamen-
to, deve-se saber que, se a
pessoa se casar pelo regime
de comunhão de bens, o côn-
juge também passa a ser pro-
prietário do imóvel. Se o ca-
samento for pelo regime de
separação de bens ou comu-
nhão parcial, o imóvel ad-
quirido antes do casamento

continua na propriedade do
cônjuge que o adquiriu”,
complementa ele.

Segundo Silva, há tam-
bém questionamentos no que
diz respeito a como usar a
quantia sacada.

“Como regra geral, é
mais interessante reduzir o
tempo de um financiamen-
to quitando parte do saldo
devedor, pois, quando a pes-
soa amortiza o saldo deve-
dor, está deixando de pagar
os juros e encargos que inci-
diriam sobre a quantia
amortizada. Como o com-
prador está pagando o ban-
co antes do que ele inicial-
mente esperava receber, a
instituição não cobra os ju-
ros sobre aquela quantia. Es-
ta opção é boa para quem
não sente que as parcelas es-
tejam pesando no bolso,

pois é possível quitar o imó-
vel mais rápido, com redu-
ção de juros. Já a redução
do valor das parcelas é inte-
ressante para quem precisa
dar um alívio no orçamento
mensal”, frisa Silva.

SAQUE. Para resgatar o fundo
de garantia é preciso procu-
rarumaagência daCaixa Eco-
nômica Federal, levando do-
cumentos pessoais e carteira
de trabalho. Caso já esteja em
um financiamento, é impor-
tante levar também o com-
provantede pagamentodaúl-
tima prestação e o contrato.
Quem já usou o FGTS para
operações imobiliárias deve
esperar três anos para usá-lo
de novo. O saque pode ser fei-
to em qualquer dia do mês,
mas o saldo do fundo é corri-
gido em todo dia 10.
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Uso do FGTS para adquirir
ou construir a casa própria

Residência. Cynthia diz que é preciso três anos de contribuição para usar FGTS na aquisição da casa própria

FGTS pode ser usado na compra de imóvel de até R$ 750 mil, diz Silva
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“Como regra
geral, é mais
interessante
reduzir o
tempo de um
financiamento
quitando parte
do saldo
devedor, pois,
quando a
pessoa
amortiza o
saldo devedor,
está deixando
de pagar os
juros e
encargos”

Antônio da Silva
PROFESSOR
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