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EMENTA 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 
DE SERVIÇO – FGTS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA. UTILIZAÇÃO EM 
CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ART. 20 § 21 DA LEI N. 8.0369/90. POSSIBILIDADE. 

I – Disciplina o art. 20 da Lei n. 8.036/90, § 21, que “as movimentações autorizadas nos incisos V 
e VI do caput serão estendidas aos contratos de participação de grupo de consórcio para 
aquisição de imóvel residencial, cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser 
regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

II – Referidos incisos V e VI, do mesmo dispositivo, dispõem que a conta vinculada poderá ser 
movimentada nas situações de “(...) V - pagamento de parte das prestações decorrentes de 

financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que: a) o 
mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou 
em empresas diferentes; b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze) 
meses;c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da prestação;” e “VI - 
liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as 
condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido no 
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação”. 

III – É autorizada a utilização do saldo de FGTS para pagamento de parte das prestações 
decorrentes de financiamento habitacional, bem como para liquidação ou amortização 
extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, nos casos de contratos de 
participação de grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial, desde que atendidos os 
requisitos, na forma da regulamentação pelo Conselho Curador do FGTS. 

IV – “A enumeração do art. 20, da Lei 8.036/90, não é taxativa, sendo possível, em casos 
excepcionais, o deferimento da liberação dos saldos do FGTS em situação não elencada no 
mencionado preceito legal, como em casos de dificuldades financeiras que conduzam o mutuário 
ao estado de inadimplência, por configurar hipótese de "necessidade grave e premente", disposta 
no art. 8º, II, "c", da Lei nº 5.107/66. Precedentes do STJ.” (AC 0006563-68.2002.4.01.3300 / BA, Rel. 

DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 
RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.54 de 08/02/2010) 

V – Correto o entendimento da r. sentença, que concedeu a segurança, para assegurar o direito 
ao levantamento do saldo existente em conta vinculada ao FGTS, uma vez que coincidente com a 
orientação majoritária acerca da observância da finalidade da norma e conseqüente sobreposição 
dos seus fins aos entraves meramente burocráticos, desde que atendidos os requisitos legais. 

VI – Apelação da Caixa Econômica Federal e remessa necessária a que se nega provimento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art11
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ACÓRDÃO 

Decide a Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa 
oficial. 

Sexta Turma do TRF da 1ª Região – 18.08.2014. 

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 

Relator 

 

 

 

 


