
HABITAÇÃO

Cássia Carolinda

Aconcessãode financiamentos
habitacionais sob regras em te-
semaissegurasparaosagentes
financeiros definidas pela Lei
n.º9.514/97,adoSistemaFinan-
ceiro Imobiliário (SFI), não li-
vrou omercado de crédito imo-
biliáriodealgunsproblemasen-
frentados pelo Sistema Finan-
ceirodaHabitação(SFH).Novi-
dadescomooinstitutodaaliena-
ção fiduciária, que possibilita-
riaarápidaretomadadoimóvel
em caso de inadimplência do
mutuário,eodoIncontroverso,
prevista na Lei n.º 10.931/2004,
não estão sendo suficientes pa-
ra assegurar a reintegração de
posse do imóvel em curto espa-
ço de tempo e tampouco para
inibiraampladiscussãodeques-
tões na Justiça.
Apersistênciadeentravesfi-

caestampadanocasodomutuá-
rio Jairo de Godoy. Ele com-
prouumimóvelemconstrução,
da Rossi Residencial e Cyrela
Empreendimentos Imobiliá-

rios,porR$156mil, emoutubro
de 1997. O valor da entrada foi
R$ 12.480,00e até o “habite-se”
pagoumaisR$18.720,00.Ores-
tante, R$ 124.800,00, foi finan-
ciado em 100 prestações men-
sai.
Godoy conta que manteve a

pontualidade nos pagamentos
até o fim de 2001, quando pas-
sou por problemas financeiros.
Como ainda havia um saldo de-
vedordeR$71.935,32,elefezno-
vocontratoderefinanciamento
com prazo de 120 meses, para
reduzirovalordaprestação.Só
que, desta vez, sob regras do
SFI, comalienação fiduciária.
As prestações mensais, cor-

rigidas pelo IGP-M, logo pesa-
ram no orçamento e ele ficou
sem condições de pagamento.
Emmarçode2003,aoprocurar
a Rossi Residencial para nego-
ciarduasprestaçõesematraso,
ficou sabendo que a dívida que
tinha com a Rossi foi passada
paraaBrazilianSecurities, em-
presa de securitização, que ha-
viacompradooscréditosdoem-
préstimo imobiliário.
Em julho de 2003, Godoy re-

cebeu uma notificação de co-
brança,comprazode15diaspa-
ra a quitação total do débito.
Semmeiospara pagar adívida,
ele ingressou na Justiça com
açãoderevisãodecontrato,pro-
pondo-se a pagar em Juízo as
prestaçõesdeacordocomapla-
nilha que mandou elaborar,
mas não teve sucesso.

A Brasilian Securities, por
suavez,recorreuàsmedidasju-
diciais previstas na Lei n.º
9.514/97: notificou, via cartório
de imóveis, omutuário; consoli-
dou a propriedade em nome da
BrazilianSecurities; ofereceuo
imóvel em leilão; e moveu ação
de reintegração de posse.
A advogada especializada

em direito imobiliário Eliane
FernandesVieira, doescritório
Fernandes Vieira Advogados

Associados, que está cuidando
do caso de Godoy, conta que a
saída foi ingressar comação de
manutenção de posse e, atual-
mente, ele continua residindo
no imóvel por força de liminar.
Eliane comenta que seu cliente
quer apenas fazer o acerto de
contas e receber a diferença a
que temdireitoparadesocupar
o imóvel.Adificuldade, explica,
é que a ação de reintegração de
posse, movida pela empresa de
securitização, não define valo-
res e a demanutenção de posse
também não. “O sistema não
consegue elaborar uma lei que
atendaminimamenteosinteres-
ses das duas partes”, critica.
Segundo o advogado Juli-

marDuquePinto,tambémespe-
cializadoemdireitoimobiliário,
nospoucoscasosquechegaram
ao tribunal a reintegração de
posse do imóvel pelo credor foi
mantida.Elediz, porém,queno
casodeacertodecontas,depen-
dendoda situação, serápreciso
reavaliar todo o contrato, refa-
zendo as contas desde o início,
até porque omutuário normal-
mentenãofinancia100%doimó-

vel,mas apenas uma parte.
Carlos Eduardo Duarte

Fleury, superintendente-ge-
ral da Associação Brasileira
das Entidades de Crédito
ImobiliárioePoupança(Abe-
cip), estima que haja atual-
mente cerca de 100 mil con-
tratos firmados com cláusu-
ladealienaçãofiduciáriaeal-
go em torno de 500 já estão
sendo discutidos na Justiça.
Onúmeropodeparecerinsig-
nificante,maséprecisolevar
em conta que os agentes fi-
nanceiros privados só come-
çaram a adotar a alienação
fiduciária nas operações de
crédito imobiliário nos últi-
mosdoisoutrêsanos.NaCai-
xa Econômica Federal , ela
foiadotadaapartirdenovem-
bro de 2000.
Fábio Nogueira, diretor

da Brazilian Securities, diz
que são poucos os casos em
discussão na Justiça, expli-
candoqueacompanhiadese-
curitização, no caso, age em
nomedo investidorquecom-
prouoCertificadodeRecebí-
veis Imobiliários (CRI).●

Fique atento ao novo
valor da contribuição

Restituição do IR
chega na 4.ª-feira
Os contribuintes incluídos neste lote vão
retirar o valor com correção de 2,50%

Pensão por morte deve corresponder
a 100% da aposentadoria, diz STJ

Sistemaprevêrápida
retomadado imóvelno
casode inadimplência
domutuário

Prazo para migração de
plano será prorrogado
Senado deve aprovar esta semana ampliação do período até o
fim do ano; veja quando compensa optar por novo regime de IR

IMPASSE– Eliane, advogada, conseguiu liminar para Jairo ficar no imóvel; briga é pelo acerto de contas

Alienação
não garante
retomada
de imóvel
Os bancos não conseguem se livrar
dos processos movidos pelos mutuários

PREVIDÊNCIAPRIVADA

Paulo Pinheiro

Oprazoparaqueosparticipan-
tes de planos de previdência
complementar optem pelo no-
vo regime de alíquotas decres-
centes para o recolhimento do
Imposto de Renda deverá ser
prorrogado para 30 de dezem-
bro.A prorrogação, que consta
do Projeto de Lei n.º 10, já pas-
soupelaCâmaraedeveserapre-
ciadaestasemanapeloSenado.
PelaLein.º11.053,queregula-

mentaosplanosprivadoseestá
em vigor desde 1.º de janeiro, o
participantedeumplanodepre-
vidência complementar deve
optar entre o regime de alíquo-
tas progressivas e o de alíquo-
tas decrescentes. Pelo novo re-
gime,asalíquotascomeçamem
35%, para um prazo de perma-
nência de até dois anos no pla-
no,ecaemcincopontosporcen-
tuais a cada dois anos, até atin-
gir 10%, a partir do décimoano.
Bertrand Douet, diretor de

Marketing da Icatu Hartford,
explicaque,pela instruçãocon-
junta da Receita Federal e da
Superintendência de Seguros
Privados(Susep), tantonocaso

de resgate total como no de sa-
que parcial dos recursos as alí-
quotas decrescentes incidirão
sempre sobre as contribuições
mais antigas. No entanto, para

os planos iniciados antes de
31 de dezembro de 2004, o
prazo de acumulação de re-
cursos será contado apenas
a partir de 1.º de janeiro de
2005. Ou seja, o período de-
corrido desde a data da con-
tribuiçãoaté31dedezembro
de 2004 não será considera-
donacontagemdotempopa-
ra a aplicação da tabela de-
crescente.
Édson Franco, diretor da

Real Vida e Previdência, as-
sociadaaoGrupoTókioMari-
ne,afirmaqueaopçãoparao
novo regime é indicada para
planos com horizontes lon-
gos de aplicação, acima de
cinco anos. “Quanto maior o
prazo e maior a expectativa
derenda,maisvaleapenafa-
zer a migração para o novo
regime de tributação”, diz.
“Para retiradas inferiores, a
faixa de isenção de IR, hoje
de R$ 1.164,00, compensa
permanecernoregimedealí-
quotas progressivas.”
O gerente da SulAmérica

Seguros, André Lapponi,
pondera que o participante
deve sempre avaliar qual a
melhoropção. “Se,atéaapo-
sentadoria, o plano tiver no-
vos aportes, pela tabela de-
crescente os resgates serão
tributados em 35% ou 30%,
superiores à tabela progres-
siva, cuja alíquota máxima é
de 27,5%. Nesse caso, com-
pensa o participante contri-
buirparaumplanotributado
pela tabela progressiva.” ●

SUAS CONTAS

Fique atento
às mudanças
nas normas
contratuais

BENEFÍCIO

Aleimaisbenéficadeveretroa-
gir para favorecer o segurado,
independentementeda legisla-
çãoemvigornadatadaconces-
sãodobenefício.Comessadeci-
são, o presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), mi-
nistro Édson Vidigal, reafir-
mou a sentença do tribunal de
que a pensão por morte deve
corresponder sempre a 100%
da aposentadoria.
Vidigal emitiu seu parecer

ao negar pedido do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) para que a questão fos-

seencaminhadaparaaaprecia-
çãopeloSupremoTribunalFe-
deral (STF).
Pela Lei n.º 9.032, de 28 de

abrilde1995,aspensõesdevem
corresponder a 100% da apo-
sentadoria. O INSS, no entan-
to,nãocorrigiuaspensõescon-
cedidas antes dessa data, por
entenderqueocálculodobene-
fíciodeveobedeceràlegislação
vigente em cada época. Assim,
centenasdemilharesdedepen-
dentes continuam recebendo
pensões correspondentes a
60% ou 80% da aposentadoria,
de acordo com os critérios de
apuração na época da conces-
são.

Em seu despacho, Vidigal
afirmaquepartiu daanálise de
precedentescomomesmoteor
do tribunal. “O entendimento
em relação à matéria tratada
nos autos do processo já se en-
contraconsolidadopelaTercei-
ra Seção do STJ”, observou o
ministro.

RETROATIVIDADE
O pedido do INSS teve origem
emdecisãodoSTJao julgarre-
curso da segurada Terezinha
ConceiçãoSantos, de SãoPau-
lo.Orelatordoprocesso,minis-
tro Gilson Dipp, reconheceu o
direito da segurada ao índice
dereajustedapensãopormor-

tepelocoeficientedecálculo
pretendido. Em seu voto, o
relatordeterminouaaplica-
ção imediata da correção.
Segundo Dipp, a jurispru-
dênciadaTerceiraSeçãodo
tribunal evoluiu no sentido
deuniformizaras situações,
ouseja, é possível a retroati-
vidade da lei mais benéfica
ao segurado, mesmo que o
benefíciotenhasidoconcedi-
do na vigência da lei ante-
rior. O voto do relator foi se-
guido pelos demais minis-
tros.
Ao negar a solicitação do

INSSparaseguimentodore-
curso extraordinário para o
STF, oministro ÉdsonVidi-
galexplicouqueopedidoem
momento algum tratou de
dispositivos constitucio-
nais. “Faltou o indispensá-
vel requisito do prequestio-
namento”, dizVidigal.● P.P.

MISTO – Para Lapponi, é possível tirar proveito das duas opções

RAIMUNDO PACCO/AE

RECOLHIMENTO

O contribuinte individual da
Previdência Social deve ficar
atento ao novo valor da contri-
buiçãodemaio,quevencequar-
ta-feira. A partir deste mês, o
recolhimento deve ser feito pe-
las novas tabelas de arrecada-
ção da Previdência Social.
A contribuição total da em-

pregada doméstica que rece-
beu o salário mínimo vigente
emmaio, de R$ 300,00, passou
a ser de R$ 58,95 (R$ 22,95 da
domésticamaisR$36,00dapa-
troa); para salários entre R$
300,01 e R$ 800,45, aplica-se a

alíquota de 19,65% (7,65% da
parcela da doméstica mais 12%
do empregador); para salários
de R$ 800,46 a R$ 900,00,
20,65% (8,65% da empregada
mais12%dapatroa); saláriosde
R$900,01aR$1.334,07,21%(9%
dapartedadomésticamais 12%
do empregador); e salários en-
tre R$ 1.344,08 e R$ 2.668,15,
23% (11% da empregada mais
12%da patroa).
Osautônomos,empresários,

donasdecasaedemaispessoas
inscritas no INSS podem fazer
o recolhimento sobre qualquer
valor, entreopisodeR$300,00
eo tetodeR$2.668,15.Aalíquo-
ta é de 20%. ● P.P.

Quem for assinar um contrato
de compra e venda de imóvel
financiado diretamente pela
construtora ou por um banco
precisaficaratentoàmudança
de algumas normas, alertam
os advogados especializados
em direito imobiliário Eliane
FernandesVieiraeJulimarDu-
que Pinto.
Poucos são os bancos que

ainda trabalham com o siste-
ma hipotecário, no qual o mu-
tuário tem a posse e a proprie-
dadedobem,queficahipoteca-
do. A maioria dos contratos
tem sido firmada sob garantia
daalienaçãofiduciária,umins-
tituto que concede ao mutuá-
rioapossedoimóvel,masnãoa
propriedade, repassada ape-
nasdepois daquitação total da
dívida.Anovaregraevitaqueo
imóvel seja vendido a terceiro
por contrato de gaveta. Além
disso, o mutuário poderá per-
der o imóvel rapidamente, se
ficar inadimplente. Caso atra-
setrêsprestações,obanconoti-
ficará o cartório de imóvel,
que, por sua vez, notificará o
mutuário. Se não pagar a dívi-
da, o banco poderá retomar o
imóvel e levá-lo a leilão.
Alémdisso,deacordocoma

Lein.º 10.931/2004,omutuário
quemoveração judicial contra
o agente financeiro para ques-
tionar juro ou correção mone-
tária do financiamento estará
obrigado a continuar pagando
o valor principal (valor incon-
troverso) e depositar emJuízo
ovalor dapartequeestá sendo
discutida na Justiça.
Os especialistas sugerem

consultaaumaassessoriaespe-
cializada para análise do con-
trato antes de assiná-lo. ● C.C.

IMPOSTODERENDA

A partir de quarta-feira estará
liberadopara saquenosbancos
indicados pelos contribuintes
nadeclaraçãoodinheirodopri-
meirolotedoImpostodeRenda
da declaração de 2005, ano-ba-
se 2004. As informações estão
disponíveisnapáginadaRecei-
ta na internet (www.receita.fa-
zenda.gov.br) ou pelo telefone
0300-780300. O contribuinte
vai receber o valor corrigido
por 2,50%, referente à taxa Se-
lic demaiomais 1% de junho.
Ocontribuintequenãosolici-

touocréditoemcontabancária
pode procurar uma agência do
Banco do Brasil ou ligar para
0800-785678 e pedir a transfe-
rênciada restituiçãoparaqual-
querbancoemque seja corren-
tistaoutenhacadernetadepou-
pança.
Neste lote foram liberadas

as restituições de 1.112.528 con-
tribuintes, no valor de R$
1.129.999.984,79. Desse total,
696.915 são de contribuintes

commais de 60 anos, priorida-
de garantida pelo Estatuto do
Idoso. Segundo Joaquim Adir,
supervisornacionaldoImposto
deRenda,épossívelquemuitos
aposentadoscommaisde60re-
cebam a restituição apenas no
segundo lote, a ser liberado em
julho,pornãoteremfeitoaretifi-
caçãodadeclaraçãoantesde 15
demaio,retificandoumerroco-
metidopeloINSSnoinformede
rendimentos.
Foram processadas ainda

1.722.426 declarações com sal-
do de imposto a pagar, no valor
de R$ 2.253.512.817,81. Outras
9.154.651 declarações não tive-
ramnemimpostoapagarnema
restituir.

LOTES RESIDUAIS
AReceitaFederalprogramoua
liberaçãodemaistrêslotesresi-
duais do Imposto de Renda de
anos anteriores. No dia 22, sai
um referente à declaração de
2004(ano-base2003);nodia24,
um de 2001 (ano-base 2000); e
nodia27,umde2003 (ano-base
2002). ● C.C.

DIVULGAÇÃO
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