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A INCLUSÃO DAS TAXAS CARTORÁRIAS
NOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS
PARA O SEGMENTO DE BAIXA RENDA:

VIABILIDADE E UTILIDADE

Independentemente de o empréstimo seguir as regras do Sistema

Financeiro Habitacional (SFH) ou do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), é possível

categorizar as despesas extras de um financiamento segundo sua natureza e finalidade. De

acordo com esses critérios, usualmente identificam-se quatro tipos de dispêndios acessórios

aos financiamentos imobiliários:

i) taxas administrativas, normalmente relacionadas com procedimentos

adotados pela própria instituição financeira a fim de verificar a viabilidade da contratação.

Encaixam-se nessa categoria as taxas de avaliação do imóvel, taxas de abertura de crédito,

taxas de pesquisa cadastral e taxas de inscrição e expediente;

ii) custos dos seguros contra riscos de morte ou invalidez permanente e

de danos físicos ao imóvel, cujas contratações, pelos tomadores de financiamento, são

obrigatórias nos termos da atual legislação de regência;

iii) tributos, relativos à incidência do imposto sobre operações

financeiras (IOF) e do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI);

iv) custas cartorárias, atinentes a emissão de certidões relacionadas com

o imóvel (certidão vintenária, certidões negativas de tributos etc.), ao registro do título

translativo (expedição de escritura) e à constituição de garantias cujo aperfeiçoamento exija

assentamento em registro de imóveis (hipoteca e alienação fiduciária de coisa imóvel).

De início, cumpre esclarecer que inexistem, nas leis e regulamentos que

disciplinam o assunto, disposições que impeçam a inserção de taxas de certidões, registro e

transferência nos financiamentos imobiliários.

Com efeito, as atuais práticas bancárias demonstram que as duas

primeiras espécies de despesa – taxas administrativas e seguros –, por constituírem

remunerações de serviços fornecidos pelo próprio agente financeiro ou por empresas

participantes do mesmo conglomerado, já são costumeiramente inseridas no financiamento,

facultando-se ao mutuário a diluição do pagamento dos respectivos encargos ao longo das

prestações.
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As outras categorias de despesas representam custas devidas aos

cartórios e às Fazendas Públicas Federal (IOF) e Municipal (ITBI). As custas cartorárias

incidem em razão das disposições da Lei n. 6.015, de 1973 (Lei de Registros Públicos) e seus

valores são fixados por atos das corregedorias dos Tribunais de Justiça Estaduais, responsáveis

pelas fiscalização dos serviços notariais e de registro. Os valores incidentes a título de IOF e

ITBI são definidos nas correspondentes leis tributárias. Por constituírem quantias pagas a

entes estranhos aos bancos e por serem normalmente exigíveis à vista e anteriormente à

constituição das garantias (hipoteca ou alienação fiduciária) em favor do agente financeiro, as

despesas de cartório e de tributos não são freqüentemente objeto de inclusão no valor do

financiamento.

Não obstante, tem-se notícia de que pelo menos dois grandes atores do

segmento oferecem uma modalidade de crédito imobiliário que também financia referidas

despesas. A inclusão dessas despesas, todavia, não é automática. Justamente pelos motivos

citados acima, a concessão de financiamentos dessa espécie dependem de criteriosa análise da

capacidade de crédito do tomador.

Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que, de acordo com as

normas vigentes e com os vertentes costumes bancários, a inclusão dos gastos extras nos

empréstimos habitacionais já é viável. Nesse sentido, um projeto de lei para meramente

facultar a inserção dos encargos acessórios afigurar-se-ia, desnecessário.

Ocorre, contudo, que, especificamente quanto às despesas cartorárias e

tributárias, essa faculdade de inclusão no financiamento dificilmente alcança os mutuários de

baixa renda. O perfil de crédito desse segmento social seguramente não fornece atrativos aos

agentes financeiros para adiantar os recursos referentes a tais custas, notadamente quando se

relembra que esses gastos incorrem previamente ao aperfeiçoamento da hipoteca do imóvel a

ser financiado, única garantia usualmente passível de ser oferecida pela população de baixa

renda.

Seria recomendável, então, formular projeto de lei para tornar a

inclusão dessas despesas obrigatórias nos financiamentos habitacionais dirigidos a mutuários

de baixa renda? A resposta, a nosso ver, deve ser negativa.

E diz-se isso porque disposição legal nesse sentido pouca ou nenhuma

eficácia teria para desonerar os financiamentos em comento. Deveras, a quase totalidade dos

empréstimos acessíveis aos mutuários de baixa renda é concedida ao abrigo do SFH.

Diferentemente do SFI, onde os recursos são livremente captados nos mercados financeiros e

de valores mobiliários, no SFH os recursos que suportam os financiamentos são onerosos,

pois provenientes do FGTS, de propriedade dos trabalhadores, e da caderneta de poupança.
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Em virtude disso, as regras para definição do montante a ser financiado e do valor das

parcelas seguem parâmetros rigorosamente associados aos rendimentos do tomador, ao valor

do imóvel e ao prazo da contratação. Desses parâmetros resulta o valor total do

financiamento, ou seja, o teto máximo compatível com a capacidade financeira do adquirente

do imóvel. A inclusão obrigatória das custas cartorárias e tributárias nos financiamentos não

poderá alterar esse teto. Conseqüentemente, os valores correspondentes a esses encargos

extras certamente ocuparão o lugar de uma parcela do valor do imóvel que estava incluída no

financiamento. É dizer, enquanto as aludidas despesas serão financiadas, uma parte do imóvel

que estaria incluída no montante total do financiamento haverá de ser pago ao vendedor do

imóvel com recursos próprios do comprador/mutuário.

Nesse quadro, um modo mais eficiente para desonerar os

financiamentos habitacionais destinados à população de baixa renda seria isentá-los das taxas

de cartórios e da tributação incidente.

Relativamente à esfera tributária, tal desiderato, porém, não constituiria

tarefa fácil. Isso porque demandaria estudos afetos a temas complexos como renúncia fiscal e,

particularmente quanto ao ITBI, ao poder de isentar. É que, segundo a ordem tributária, o

poder de isentar é ínsito ao poder de tributar. Sendo o ITBI, conforme nosso sistema

tributário constitucional, um imposto de competência dos Municípios, o modo hábil para a

concessão de isenção deste tributo consistiria na elaboração, em cada município brasileiro, de

lei local com esse objetivo. Ou, de forma igualmente árdua, por meio da aprovação de emenda

constitucional que conferisse imunidade de ITBI nas hipóteses de aquisição de casa própria

por população de baixa renda.

De outra banda, no que tange as despesas cartorárias, a isenção mostra-

se perfeitamente exeqüível. A esse propósito vale destacar a tramitação, na Câmara dos

Deputados, do Projeto de Lei n. 848, de 2003, que, além de estabelecer que nenhum saldo

devedor de financiamento do SFH poderá ser superior ao valor de mercado do imóvel,

preconiza, em seu art. 4º, que:

".... Ficam a partir desta data, isentas de emolumentos cartorários e

dos registros de que trata a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973,

aqueles mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, cuja renda seja igual ou

inferior a 03 (três) salários mínimos". (grifou-se)

A título meramente informativo, vale registrar, ainda, a existência de

Lei Estadual do Rio de Janeiro, de n. 4.846, de 2006, que concede isenção de emolumentos e

de registros "à primeira aquisição de imóveis financiados pelo Instituto Nacional do Seguro Social,

localizados em conjuntos habitacionais de baixa renda".
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Em vista das considerações aqui expendidas, tende-se a concluir que

um projeto de lei cujo conteúdo limite-se a franquear a inclusão das despesas cartorárias e

tributárias no montante financiado provavelmente não atenderá ao elevado desígnio de

facilitar a adesão da população de baixa renda aos financiamentos habitacionais. No âmbito

das atribuições legislativas deste Parlamento, crê-se que tal desiderato poderá ser mais

facilmente alcançado mediante a aprovação de proposições que, na esteira do PL n. 848, de

2003, dispensem esse segmento populacional do pagamento dos emolumentos e das taxas de

registro que recaem sobre a aquisição de imóveis ao abrigo do SFH.
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