
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA FEDERAL BRASILEIRO “MINHA CASA, MINHA VIDA” É UM 

REGULADOR-SOMBRA DAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPAIS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 

 



 
 

Claudia Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA FEDERAL BRASILEIRO “MINHA CASA, MINHA VIDA” É UM 

REGULADOR-SOMBRA DAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPAIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Mestrado Acadêmico da Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV Direito SP), na área de 

concentração Direito e Desenvolvimento, para 

obtenção do título de Mestre em Direito. 

 

Campo de conhecimento: Direito e 

Desenvolvimento, subárea Direito dos 

Negócios e Desenvolvimento Econômico e 

Social.  

 

Orientador: Prof. Dr. Mario Gomes Schapiro 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Acosta, Claudia. 

O programa federal brasileiro “Minha Casa, Minha Vida” é um regulador-sombra das 

normas urbanísticas municipais? / Claudia Acosta. - 2015. 

     107 f. 

 

     Orientador: Mario Gomes Schapiro 

     Dissertação (mestrado) - Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas. 

 

     1. Direito urbanístico. 2. Política urbana. 3. Planejamento urbano. 4. Brasil. [Lei 

n. 10.257, de julho de 2001]. I. Schapiro. II. Dissertação (mestrado) - Escola de 

Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. III. O programa federal brasileiro 

“Minha Casa, Minha Vida” é um regulador-sombra das normas urbanísticas 

municipais? 

 

 

CDU 351.778.532(81) 

 



 
 

Claudia Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA FEDERAL BRASILEIRO “MINHA CASA, MINHA VIDA” É UM 

REGULADOR-SOMBRA DAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPAIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Mestrado Acadêmico da Escola 

de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV Direito SP), na área de 

concentração Direito e Desenvolvimento, para 

obtenção do título de Mestre em Direito. 

 

Data de aprovação: 02/09/2015 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Mario Gomes Schapiro 

 

 

_____________________________________ 

Prof
 a
. Dra. Luciana de Oliveira Royer 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Emerson Ribeiro Fabiani 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação aos meus 

amores. Em casa eles garantem 

meu sono a cada noite. Também à 

capacidade infinita de aprender.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você quer ir rápido, vá sozinho, 

Se você quer ir longe, vá acompanhado. 

- Proverbio Africano. 

 

Más que una norma de obligatorio e inmediato 

cumplimiento (un dato que solo los abogados saben 

descifrar), el derecho es un recurso, un campo de 

acción, limitado y abierto a la vez, para hacer las 

cosas. (Garcia Villegas, 2014). 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Mario Schapiro, pela visão, sugestões, incentivo e confiança, até nos momentos que 

exigiram fé. Também pelo respeito  às minhas teimosias. 

À escola de Direito da FGV, pela oportunidade de fazer parte do programa e pelas 

descobertas no universo das discussões sobre direito e desenvolvimento; à equipe docente e 

administrativa, e de forma especial, à Cristiane Samaria pelo grande apoio.  

À professora Luciana Royer, pelas discussões, sugestões e valiosos comentários para o 

direcionamento desta pesquisa e também por sua disposição e flexibilidade para nos 

acompanhar nas bancas.  

Ao professor Diogo Coutinho, pela literatura sugerida, diálogo e valiosas 

contribuições na banca de qualificação.  

Ao professor Emerson Fabiani, pela rigorosa leitura do trabalho e importantes 

sugestões na banca de defesa.  

Às minhas colegas e amigas Patricia Melo e Sarah Marinho, e ao Pedro de Paula, pelo 

apoio e ajuda.  

À Camila Maleronka, pelas explicações, dicas, contatos e leituras ajuizadas dos textos. 

Ao meu Ciro, pela ajuda e explicações sobre economia urbana, revisões de textos e 

longas conversas metodológicas.  

Aos entrevistados e funcionários públicos que dedicaram tempo a responder minhas 

questões, e me forneceram informações e valiosas explicações.   

À compreensão e companhia dos meus amores em casa.  

  



 
 

RESUMO 

 

O programa federal de financiamento habitacional “Minha Casa, Minha Vida” 

(PMCMV) é a maior intervenção pública em habitação social já realizada no Brasil. Esta 

iniciativa market-oriented começou a ser implantada em 2009, tendo financiado, em seis 

anos, em torno de quatro milhões de moradias. O programa é desenvolvido a nível local. O 

propósito da presente dissertação é entender se esse programa modifica, em função dos seus 

requerimentos, as condições regulatórias dos municípios e, em caso afirmativo, explicitar 

como isso ocorre. O fato de o PMCMV ser um ator com poder de monopólio no 

financiamento da habitação social – um bem socialmente necessário, mas de complexa 

provisão –, pode alterar a regulação urbanística municipal ao determinar a agenda regulatória 

municipal a partir das necessidades de implantação do programa. Os resultados desta pesquisa 

confirmam que, por meio do incentivo dado pelo recurso federal, o PMCMV termina por 

representar um regulador-sombra na regulação municipal urbana. As análises empíricas 

confirmam que, de fato, os poderes municipais modificam as normas urbanísticas em função 

do programa. No entanto, isso não acontece de forma homogênea nos diversos âmbitos 

municipais, nem com igual grau de comprometimento da institucionalidade municipal ou dos 

processos democráticos de gestão do território. Ademais, as mudanças regulatórias não 

podem ser compreendidas apenas como um processo impositivo do Poder Federal sobre o 

Municipal: a possibilidade de alteração das regras configura uma situação de barganha, por 

parte de municípios pequenos e periféricos, por recursos da União. 

 

Palavras-chave: Financiamento habitacional, direito urbanístico, regulação 

urbanística, programa “Minha Casa, Minha Vida”, regulação-sombra, Estatuto da Cidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The program for social housing “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) is the largest 

public intervention on this subject in Brazil. This market-oriented initiative, which started in 

2009, funded in six years around four million units. The program is implemented at the local 

level. The main objective of this dissertation is to understand whether this program leads to 

changes in urban regulation and, if so, how this is conducted. The monopoly power in the 

funding scheme – a merit common good that is typically undersupplied –, can change the 

municipal norms defining the regulatory agenda in order to attend the requirements of the 

program. The findings in this research corroborate that, given the federal resource incentive, 

the PMCMV works as a shadow regulator for urban regulation. As a matter of fact, municipal 

authorities change the urban legislation as a result of the program, but this is not 

homogeneous in the country nor has the same level of commitment by the municipality or in 

the process of democratic management of the territory. The analyzed cases show that the 

normative change cannot be regarded solely as an imposition from the federal government 

over the local government. The possibility of changing the norms is a tool for small and 

peripheral municipalities to compete for such resources. 

 

Keywords: Housing financing, urban law, land and housing regulations, “Minha 

Casa, Minha Vida” Program, shadow regulation, Estatuto da Cidade 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15 

CAPÍTULO 1. Habitação social no Brasil: velho problema de mercado com soluções de 

Estado ...................................................................................................................................... 18 

1.1 Habitação social: um problema de mercado, uma solução de economia política ... 19 

1.2 Medidas regulatórias sobre o mercado habitacional................................................. 23 

1.3 Intervenção financeira federal no Brasil: da Fundação Casa Popular ao PMCMV30 

Conclusões ........................................................................................................................... 39 

CAPÍTULO 2. O Programa “Minha Casa, Minha Vida” .................................................. 41 

2.1 Contexto histórico ......................................................................................................... 41 

2.2 Características gerais ................................................................................................... 43 

2.4 Especificações dos empreendimentos.......................................................................... 53 

2.5 Execução do programa: do desenho à implementação no âmbito municipal ......... 57 

Conclusões ........................................................................................................................... 59 

CAPITULO 3. O que acontece na regulação urbanística municipal por conta do 

PMCMV? ................................................................................................................................ 62 

3.1 Panorama regulatório municipal e previsões de interação com o PMCMV ........... 63 

3.2. Evidências de interação entre os marcos jurídicos municipais e o programa 

MCMV ................................................................................................................................. 67 

Caso 1. Interpretação normativa para mudar exigências urbanísticas ..................... 69 

Caso 2. Interpretação normativa para mudar as condições de uso do espaço ......... 71 

Caso 3. Alteração normativa para mudar condições de uso do solo .......................... 76 

Caso 4. Alteração normativa sobre condições de tempo/espaço e exigências 

urbanísticas ..................................................................................................................... 78 

Conclusões ........................................................................................................................... 89 

CONCLUSÕES FINAIS ........................................................................................................ 92 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 98 

 

 

  



 
 

SIGLAS 

 

APP 

BNH 

Área de Preservação Permanente 

Banco Nacional de Habitação 

CEF Caixa Econômica Federal 

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

COHAB 

EO 

FAR 

Companhia Metropolitana de Habitação 

Entidade Organizadora 

Fundo de Arrendamento Residencial 

FCP 

FDS 

Fundação da Casa Popular 

Fundo de Desenvolvimento Social 

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

FJP Fundação João Pinheiro 

HIS Habitação de Interesse Social 

IAP Institutos de Aposentadoria e Pensão 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPTU Imposto Predial Territorial Urbano 

MCid Ministério das Cidades 

MTST 

OGU 

PAR 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 

Orçamento Geral da União 

Programa de Arrendamento Residencial 

PD Plano Diretor 

PDE 

PEUC 

Plano Diretor Estratégico 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória 

PlanHab Plano Nacional de Habitação 



 
 

PMCMV 

PSH 

SBPE 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

Programa de Subsídio Habitacional 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

SERFHAU 

SNUC 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SFH Sistema Financeiro de Habitação 

OUC Operação Urbana Consorciada 

UH Unidades Habitacionais 

ZEIS Zona Especial de Interesse Social 

  



 
 

IMAGENS 

 

Imagem 01 Urbanización en perspectiva 30 

Imagem 02 Estruturação em nível federal 37 

Imagem 03 Programa MCMV. Subprogramas nacionais 44 

Imagem 04 Exemplo de casa térrea 55 

Imagem 05 Exemplo de apartamento 56 

Imagem 06 PMCMV Faixa 01 FAR 57 

Imagem 07 PMCMV Faixa 01- Entidades FDS 58 

Imagem 08 PMCMV Faixa 02 e 03 59 

Imagem 09 Área demarcada na cor rosa representa as ZEIS 4 no PDE de 2002 72 

Imagem 10 Área mantida como ZEIS 4 no PDE de 2014 73 

Imagem 11 Projeto Residencial Espanha. Parque dos Búfalos 75 

Imagem 12 Ocupação Nova Palestina. Área ocupada (demarcação própria) 76 

Imagem 13 Contraste entre área ocupada e área demarcada como ZEIS 4 

(amarelo área demarcada como ZEIS, vermelho área ocupada) 

77 

Imagem 14 Perímetro urbano e Macrozonas de Campo Grande 79 

Imagem 15 Localização dos empreendimentos MCMV 80 

Imagem 16 Cruzamento entre os empreendimentos MCMV mapeados e as 

Macrozonas do Plano Diretor. Destaque para os empreendimentos 

ao sul, localizados na MZ3 

82 

Imagem 17 Perímetro da Operação Urbana Lagoa, Anhanduizinho e Bandeira. 

(Macrozonas e regiões) 

83 

Imagem 18 Cruzamento entre os perímetros da OUC e da MZ3 85 

Imagem 19 Estudo de loteamento feito na região Anhanduizinho 86 

Imagem 20 Cruzamento entre estudo de loteamento feito na região 

Anhanduizinho e foto aérea mostra alguns empreendimentos 

construídos 

87 



 
 

Imagem 21 Mudança no potencial máximo construtivo. Simulação Plano 

Diretor - MZ3 (esq) / OUC (dir) 

87 

   

 
  



 
 

 

QUADROS 

 

Quadro 01 Estrutura do programa por fonte de recursos e população 

atendida 

45 

Quadro 02 Características gerais do PMCMV 47 

Quadro 03 Figuras do marco jurídico-urbanístico municipal 65 

Quadro 04 Categorização das mudanças observadas e as referências que as 

exemplificam 

68 

Quadro 05  Quadro resumo do empreendimento 74 

Quadro 06 

Quadro 07 

Macrozonas de Campo Grande no Plano Diretor de 2006 

Empreendimentos MCMV mapeados até junho de 2014 

79 

81 

Quadro 08 Empreendimentos na região Anhanduizinho 86 

Quadro 09 Quadro síntese 88 

   

   

  



15 
 

INTRODUÇÃO 

 
Nas próximas páginas estudar-se-á o papel do direito – ou melhor, da regulação urbanística 

municipal –, tanto do ponto de vista formal quanto em contextos municipais de implantação, em um 

cenário específico de atuação econômica do Estado: o Programa “Minha Casa, Minha Vida”.  

A pergunta que guia esta pesquisa é se o programa federal “Minha Casa, Minha Vida” altera 

as condições regulatórias dos municípios em função dos seus requerimentos. A hipótese é que o 

PMCMV, ator com poder de monopólio no financiamento da habitação social – um bem socialmente 

necessário mas de complexa provisão –, modifica as normas urbanísticas municipais determinando a 

agenda regulatória local a partir das necessidades de implantação do programa. Os resultados 

permitem afirmar que, por meio do incentivo que o recurso federal representa, o programa MCMV 

assume o papel de shadow regulator (doravante, “regulador-sombra”) na regulação municipal urbana. 

As análises empíricas confirmam que, de fato, os poderes municipais modificam as normas 

urbanísticas em função do programa. No entanto, isso não acontece de forma homogênea nos diversos 

âmbitos municipais, nem com igual grau de comprometimento da institucionalidade municipal ou dos 

processos democráticos de gestão do território. Ademais, as mudanças regulatórias não podem ser 

compreendidas apenas como um processo impositivo do Poder Federal sobre o Municipal: a 

possibilidade de alteração das regras configura uma situação de barganha, por parte de municípios 

pequenos e periféricos, por recursos da União. 

A carência de habitação social é um problema generalizado nas sociedades urbanas, com 

especial amplitude e complexidade em países com profundas desigualdades – onde assume o caráter 

de um problema de desenvolvimento, cuja resolução exige a atuação do Estado. Diversas correntes 

justificam a intervenção do Estado (Stiglitz e Weiss, 1981), que pode se dar de várias formas, entre 

elas o uso de medidas regulatórias dos mercados de terrenos urbanos (Benevolo, 1992) e ações sobre o 

mercado financeiro (Glaeser e Gyourko, 2008), seja de forma articulada ou não. No Brasil, a atuação 

se dá pela via regulatória, ou seja, por meio de normas urbanísticas municipais e por ações de 

financiamento. Os Planos Diretores são um exemplo de intervenção regulatória e o PMCMV, de 

intervenção financeira.   

Ainda que a intervenção do Estado possa ser justificada (Whitehead, 2014), fato é que a 

regulação urbanística reduz a liberdade construtiva, impactando o custo de produção habitacional 

(Turner e Fichter, 1997) podendo tornar a oferta mais inelástica e dificultar ainda mais o acesso a 

moradia (ver, no caso dos Estados Unidos, Glaeser e Gyourko, 2008). Na América Latina, as escassas 

análises sobre o impacto da regulação urbanística municipal nas condições de produção de moradia 

social não são conclusivas (Goytia et alii, 2015). Como consequência disso, ainda que a regulação dos 

municípios brasileiros esteja historicamente associada a processos de exclusão social (Feldman, 2001), 

não existem evidências definitivas sobre o impacto da regulação urbana na oferta de habitação social.  
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A regulação urbanística não é a única forma de intervenção praticada no país. Historicamente, 

o Estado brasileiro tem utilizado o mercado financeiro como forma de apoio à produção privada de 

habitação (Azevedo, 1988). As ações e recursos para financiamento têm sofrido alterações ao longo do 

tempo, com longos períodos de ausência pública e persistentes problemas de focalização nas camadas 

populares (Bonduki, 1994:2008). Contudo, os agentes financiadores – anteriormente, o BNH e, 

atualmente, a CEF – concentram importante capacidade para decidir sobre políticas habitacionais por 

meio da administração de recursos (Bonduki, 2008; Azevedo, 1988).   

O percurso histórico das políticas de financiamento no país apresenta desde práticas 

municipais de flexibilização das legislações urbanísticas até o estabelecimento de compromissos em 

infraestrutura como forma de viabilizar projetos habitacionais com financiamento público (Ferreira da 

Silva et alii, 2011). No início do programa, houve a previsão de ocorrência de práticas de 

flexibilização normativa pelos poderes locais para a sua execução (Arantes e Fix, 2009), corroboradas 

por estudos sobre sua implantação (Santo Amore et alii, 2015). Contudo, essas observações partem do 

pressuposto de que o município é um ator secundário no processo decisório, de tal sorte que seu 

âmbito de ação é aquele definido na estrutura formal do programa (Loureiro et alii, 2013). Essa visão 

fragilizada do município é complementada pelas análises que apontam a concentração de poder no 

âmbito da CEF – poder esse engendrado pela possibilidade de alocação de recursos e pela liberdade na 

seleção dos municípios beneficiários –, aliado à força do setor imobiliário, decorrente das grandes 

atribuições dentro da execução do programa. 

Os resultados desta pesquisa aportam elementos para enriquecer as discussões anteriores. Os 

casos estudados confirmam as previsões de que o PMCMV implicaria mudanças nas estruturas 

regulatórias urbanísticas, realizadas pelos próprios poderes locais para se beneficiar do programa. As 

mudanças costumam acontecer em normas que definem as condições do mercado habitacional, tendo 

por finalidade favorecer a oferta de terrenos no prazo e condições do PMCMV.  

Não obstante, ainda que o programa seja homogeneizante e induza à produção habitacional 

padronizada, as modificações regulatórias não seguem um padrão. As mudanças acontecem pela via 

interpretativa ou por meio de alterações concretas dos textos normativos. Também acontecem com 

diferente abrangência no território, seja como uma resposta a demandas sobre lotes específicos 

(Queimados) ou a fim de abarcar grandes áreas territoriais (Campo Grande), com diferentes graus de 

comprometimento institucional, ou por meio das previsões democráticas já existentes de gestão do 

solo (Nova Palestina). De forma generalizada, as modificações obedecem às necessidades do 

PMCMV, e acontecem desatreladas do exercício regular do planejamento – uma atividade já em si 

frágil, do ponto de vista institucional. Os motivos e consequências de tais decisões facilmente ferem os 

valores e finalidades que motivavam a existência das antigas regulações objeto de mudança. Não há 

ainda avaliações, em termos de transparência, para discutir o fenômeno observado.  

O município de Queimados oferece uma evidência muito interessante às discussões sobre 

pacto federativo. Esse caso rebate a ideia de que a mudança normativa é feita pelos governos locais 
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por conta da sua debilidade dentro da estrutura do programa. Municípios pequenos, mesmo sem 

capacidade de investimento ou boa localização, podem estar assumindo uma posição ativa na disputa 

por esses recursos. Assim, a possibilidade de mudar normas representa um instrumento que empodera 

esses atores periféricos.  

A pesquisa estrutura-se em três capítulos. O capítulo 1
 
apresenta as discussões sobre o 

problema habitacional, as opções regulatória e financeira de intervenção pública, e o percurso 

histórico da política habitacional federal no país. Oferece também elementos para compreender a 

interação entre as normas urbanísticas e as estruturas de mercado sobre as quais intervêm. 

Apresentam-se ainda alguns aspectos do histórico brasileiro de financiamento habitacional com 

elementos explicativos para entender a realidade de execução do PMCMV. 

O capítulo 2 estuda o programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. De caráter descritivo, 

oferece uma visão geral deste vasto e complexo programa, e da interação entre os atores que o 

executam. Algumas anotações relativas aos resultados de implantação do “Minha Casa, Minha Vida” 

pretendem realizar um contraste entre as suas diretrizes e seus efetivos resultados. Na estrutura formal 

do programa, não há referência alguma à realização de mudanças legislativas como parte das ações 

dos municípios. Observa-se que a Caixa Econômica Federal e o setor da construção civil são atores 

com grande poder. A atividade construtiva segue um padrão homogêneo, com pouca discussão sobre o 

produto final. E a localização dos empreendimentos compreende um espaço de discricionariedade 

concedido à CEF na alocação territorial dos recursos.    

Finalmente, o capítulo 3 apresenta os resultados do que efetivamente acontece nas estruturas 

regulatórias de municípios onde o PMCMV é implementado. São discutidas as previsões formais de 

interação entre o PMCMV e os marcos jurídicos municipais. Apresentam-se ainda as formas que a 

mudança pode assumir, bem como os objetivos com que ela é realizada. São apresentados quatro casos 

de mudança normativa em municípios, juntamente com sua análise.  
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CAPÍTULO 1. Habitação social no Brasil: velho problema de mercado com soluções de 

Estado 

 

A ausência de moradia adequada para as camadas pobres da sociedade, na forma que a 

conhecemos hoje, é um problema ligado ao surgimento da cidade industrial. Benevolo (1992) 

narra que, em 1838, as autoridades londrinas solicitaram a realização de um estudo sobre as 

condições de moradia dos pobres da cidade por conta de repetidas epidemias de cólera. As 

pesquisas expandiram-se pelo país e, cinco anos depois, obteve-se um quadro completo das 

condições sanitárias da classe trabalhadora do país. O relatório incluía uma série de sugestões, 

boa parte das quais implicava limites e ônus à propriedade privada, concomitantemente à 

requisição da presença e controle estatal no espaço urbano. 

No auge do processo de urbanização da Inglaterra (em plena revolução industrial), o 

Estado liberal, por excelência orientado à legislação privatista, aprovou a primeira lei que 

estabelecia requerimentos higiênicos para casas de aluguel, bem como a proibição de espaços 

subterrâneos utilizados para fins de moradia. Imediatamente ocorreu o posicionamento contra 

a intervenção pública, mas as sucessivas epidemias, aliadas às altas taxas de mortalidade, 

pesaram mais na balança.  

Pouco a pouco, os poderes locais foram se fortalecendo, e a nova realidade urbana 

passou a adentrar o espaço regulatório. A problemática sanitária-habitacional, aspecto mais 

evidente da precariedade urbana, constituía o foco de atenção das incipientes regulações. A 

atuação pública incluiu mais e mais medidas diretas de controle aos proprietários, bem como 

regras sobre o uso e aproveitamento do solo urbano, e obrigações de controle urbanístico a 

cargo das autoridades municipais. Posteriormente, foram estabelecidas as primeiras 

subvenções públicas para construções realizadas pela iniciativa privada.  

Na França industrial, houve situações sanitárias similares, e a resposta pública focou 

igualmente no problema habitacional. Após intensos debates entre a ideia liberal do direito de 

propriedade absoluto em contraposição ao princípio do interesse público, a insalubridade e 

suas consequências pressionaram por mudanças. Foram editadas normas que restringiam e 

condicionavam a liberdade no exercício do direito de propriedade, ao mesmo tempo em que 

surgiram os primeiros projetos de construção pública de habitações populares, em clara opção 

pela intervenção direta do Estado.  

A falta de intervenções públicas estruturais durante o fenômeno de urbanização na 

Europa tinha significado, para as classes mais pobres (que representavam, na época, a maioria 

da população), condições habitacionais extremamente precárias (Hall, 1996). Foi a grave 
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situação de insalubridade a principal justificativa para o surgimento da intervenção estatal na 

forma de limitação das liberdades no âmbito urbanístico (limitações e condições ao exercício 

da propriedade), além de medidas econômicas para a produção de habitações sociais. No 

entanto, enquanto a Inglaterra optara pela participação do Estado de forma indireta (o Estado 

financiador), a França ingressou no modelo do Estado atuante no mercado (o Estado 

empresário inserido na economia). Identifica-se, assim, na Europa industrial, as primeiras 

ações de intervenção pública sobre o problema habitacional e suas variantes.
1
 

 O processo de transição rural-urbana que durou quase um século na Europa industrial 

levaria metade do tempo na América Latina.
2

 O Brasil do início do século XX, 

predominantemente rural, começaria seu percurso de migração campo-cidade por volta de 

1950, tornando-se um país majoritariamente urbano menos de cinquenta anos depois. O 

problema habitacional vivenciado na Europa ocorreu no Brasil com maior velocidade – e em 

um contexto de grandes desigualdades socioeconômicas, evidenciando a necessidade de 

intervenção pública.  

Sabe-se hoje que o problema existe, persiste, e que o Estado intervém de diversas 

formas para reduzi-lo. Porém, é preciso antes compreender a origem da insuficiente oferta de 

habitação social e as ferramentas de intervenção pública existentes.  

A seguir, abordam-se, de modo geral, o funcionamento do mercado imobiliário e as 

ações de intervenção pública mais frequentes para lidar com a falta de habitação social – 

principalmente as medidas regulatórias e o apoio ao financiamento. Na segunda parte, a 

análise volta-se às estratégias regulatórias e à sua efetividade, com destaque para a América 

Latina, região caracterizada pela existência de assentamentos precários. Finalmente, desenha-

se a trajetória da política federal de financiamento habitacional no país, em especial a 

trajetória de 1960 até o surgimento do PMCMV. Busca-se, assim, avançar na compreensão do 

papel das regras urbanísticas municipais na implementação do PMCMV.  

 

1.1 Habitação social: um problema de mercado, uma solução de economia política 

 

A prova mais concreta de que em um sistema de mercado não se produz suficiente 

moradia social é a existência de assentamentos precários. O caráter insubstituível e 

                                                        
1
O início da regulação do problema habitacional na Inglaterra e na França é coincidente com o papel 

abstencionista do Estado, próprio do século XIX, em uma espécie de Estado circunscrito à economia (Vital 

Moreira, 1997).  
2
 O crescimento da população urbana na América Latina, consequência da migração rural, coincide com a 

chamada industrialização tardia ou periférica, e começa de modo geral a partir de 1950 (com exceção de 

Argentina, Chile e Uruguai),  
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imprescindível da moradia faz com que, diante da ausência de soluções física e 

economicamente adequadas, a população recorra a alternativas precárias. Contudo, muito 

embora a precariedade resolva de forma parcial as necessidades da população, ela traz 

consigo altos custos sociais e econômicos.  

Moradia é uma necessidade insubstituível. É, também, um objeto de apropriação 

privada, com valor econômico e patrimonial. Sua oferta – nas áreas urbanas – depende do 

funcionamento dos mercados de terrenos e financeiro. A propriedade das moradias encontra-

se, via de regra, no regime privado.  

O mercado imobiliário é um mercado bastante particular em seu comportamento, se 

comparado a mercados em geral (Whitehead, 2014). A moradia é um bem complexo, 

composto por diversos elementos (quartos, paredes, banheiros, vagas de garagem, dentre 

outros). Sua complexidade vai além da observada na maioria dos bens duráveis (como, por 

exemplo, em um automóvel), não havendo comparação com outros bens. Além disso, o local 

em que se situa o imóvel – sua localização – representa um importante componente do seu 

valor (de uso e de troca). Ademais, o imóvel representa o ativo de maior valor na riqueza da 

grande maioria das famílias (Whitehead, 1999). 

Uma característica específica desse mercado é que, para produzir uma unidade 

habitacional, é necessário um espaço de tempo considerável – na média, cerca de dois anos. 

Isso significa que, no curto prazo, a oferta nesse mercado é, em linguagem econômica, 

totalmente inelástica.
3
  

Outra característica relevante do mercado imobiliário é a indivisibilidade (Whitehead, 

1999). Um imóvel deve ter, pelo menos, um banheiro e um cômodo com cozinha. Isso 

significa que o tamanho mínimo de um imóvel é de 12 m
2
 (em teoria). No entanto, ele precisa 

ser abastecido por água, esgoto, eletricidade e um sistema viário mínimo para ser funcional no 

âmbito urbano.  

Fato é, no entanto, que para muitas famílias o custo desse “mínimo” muitas vezes é 

inalcançável. A solução “do mercado” é simplesmente retirar alguns desses atributos 

mínimos. Costuma-se retirar os serviços de saneamento (como água e esgoto), mas há vários 

                                                        
3
 Ou seja, no curto-prazo, aumentos na demanda implicam apenas aumentos de preço, já que a oferta de 

moradias não consegue responder de imediato. Esse fator leva à chamada “tesoura”. Em um primeiro momento 

há o aumento do preço sem um aumento do número de unidades ofertadas. Imaginando-se que se inicie a 

produção de um montante igual ao aumento de demanda, no primeiro ano essas moradias ainda não estarão no 

mercado, portanto os preços devem se manter elevados. Com preços altos, o mercado tem interesse em produzir 

mais unidades. No segundo ano, a oferta finalmente compensa o aumento de demanda, e os preços voltam ao seu 

patamar original. No entanto, as unidades que iniciaram sua produção no ano anterior serão entregues no ano 

seguinte, fazendo com que os preços caiam abaixo do patamar inicial – fechando a tesoura, e reiniciando o 

processo. 
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casos de imóveis construídos sem banheiro. Outra alternativa é utilizar materiais inaceitáveis 

como cartão para as paredes – embora essa alternativa seja mais rara no Brasil atualmente 

(sendo praticada em diversos países africanos e asiáticos). Encontra-se, aqui, uma explicação 

da teoria econômica para a origem dos assentamentos precários.  

Infelizmente, o problema não se restringe às condições da moradia enquanto bem. 

Além da indivisibilidade, outro motivo para a falta de oferta de imóveis para as camadas mais 

pobres da sociedade é a dificuldade em obter financiamento. Para uma família sem o 

patrimônio inicial suficiente para comprar um imóvel – e que, no entanto, disponha de 

condições para pagar as parcelas necessárias ao longo de um período de tempo –, a única 

maneira de acessar esse mercado é via financiamento. Levando em consideração que em 

muitos países o acesso ao mercado de crédito é restrito, terminam por ser excluídas do 

mercado não apenas as famílias que não podem arcar com as prestações de um imóvel, mas 

também aquelas que não têm acesso ao mercado de crédito – embora tenham condições de 

arcar com o fluxo de pagamentos necessários para adquirir o imóvel (Glaeser e Gyourko, 

2010).  

Neste momento, é interessante inserir a noção de falhas de mercado. Falhas de 

mercado ocorrem quando os agentes, atuando livremente em um mercado juridicamente 

constituído, não alcançam comportamentos ou resultados desejáveis do ponto de vista do 

interesse público, ou não conseguem promover a existência de mercados socialmente 

desejáveis. (Baldwin et alii, 2012). Dentre as falhas de mercado existentes, pode-se destacar 

as externalidades
4
, assimetrias de informação

5
 e bens coletivos. 

Assim, ao problema do mercado de terras soma-se o do financiamento. Este último 

acontece porque o mercado de crédito é imperfeito (Stiglitz e Weiss, 1981), fazendo com que 

simplesmente não exista oferta de crédito para determinados grupos da população.
6
  

                                                        
4

 As externalidades, segundo Mankiw (2009), são impactos alheios à relação econômica inicial: são 

consequências externas àquela relação e àqueles agentes. Ocorre quando uma relação econômica surte efeitos 

negativos ou positivos que são absorvidos ou suportados por outrem. 
5
 As assimetrias de informação consistem em condições desiguais na atuação econômica de agentes, culminando 

em resultados sub-ótimos – dada a natureza empírica do conhecimento econômico. A natureza empírica do 

conhecimento econômico e sua intensa relação com a melhor alocação de recursos em uma sociedade é assim 

sintetizada por Hayek: “The economic problem of society is thus not merely a problem of how to allocate 

"given" resources—if "given" is taken to mean given to a single mind which deliberately solves the problem set 

by these "data." It is rather a problem of how to secure the best use of resources known to any of the members of 

society, for ends whose relative importance only these individuals know. Or, to put it briefly, it is a problem of 

the utilization of knowledge which is not given to anyone in its totality.” (1945:1). 
6
 Do ponto de vista econômico, o problema é explicado da seguinte maneira: um aumento na taxa de juros que 

cobriria o maior risco de algumas famílias acaba expulsando do mercado os riscos mais baixos, aumentando o 

risco médio da carteira de empréstimo. Isso leva, no limite, a que não exista crédito para esse segmento da 

população. O mecanismo ficou conhecido na economia como “screening”. No mercado imobiliário dos países 

desenvolvidos, mais de 90% dos imóveis são adquiridos por meio de financiamento (diferentemente do Brasil).  
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À imperfeição do mercado financeiro soma-se o fato de que, em alguns países, por 

disposição legal, o imóvel de residência não pode ser utilizado para cobrir dívidas. Assim, a 

propriedade não pode ser utilizada como garantia para o empréstimo, reduzindo ainda mais o 

acesso ao crédito para quem tem menor capacidade econômica.  

Dessa forma, a indivisibilidade e as características essenciais desse bem, quando 

inserido em sociedades de renda baixa ou média e com altos níveis de desigualdade (como é o 

caso do Brasil), constituem uma falha de mercado.
7
 Além disso, a limitação da escala e do 

alcance do mercado de crédito como um todo configuram também uma falha de mercado –

bastante grave em se tratando de crédito imobiliário, dado que os valores envolvidos são 

significativos em relação ao patrimônio total do comprador, quando pessoa física
8
 (o que 

também ocorre no Brasil). Há outras falhas associadas ao mercado imobiliário, como os altos 

custos de transação, a assimetria de informações (o proprietário sabe mais sobre a qualidade 

do seu imóvel do que o comprador), dentre outras. 

Dadas as características da moradia como bem e as condições e falhas do mercado de 

crédito imobiliário – com especial enfoque na habitação de interesse social –, a estratégia 

mais comum do Estado para lidar com esse “mercado desaparecido” (Hahn, 1989) é 

justamente agir diretamente no mercado de crédito. Assim, a ação estatal procura sanar, por 

meio da criação de linhas de crédito específicas e subsidio aos pagamentos, tanto a 

inexistência de acesso a crédito quanto a incapacidade de arcar com as prestações por parte 

das famílias de baixa renda. “Cria-se”, assim, uma oferta de empréstimo que segue regras de 

seleção do candidato ao empréstimo distintas daquelas seguidas pelos bancos comerciais, 

configurando uma clara intervenção pública no mercado. Esse foi e ainda é o modelo 

                                                        
7
 Fábio Nusdeo (2013) oferece extensa explicação sobre a ocorrência das chamadas falhas, imperfeições ou 

inoperabilidades do mercado. Segundo o autor, essas falhas ocorrem em seis situações: 1) falhas de mobilidade 

por conta da rigidez dos fatores – o que não é considerado pela teoria econômica – e cuja correção implica, 

comumente, a intervenção pública com ações anti-recessivas e medidas de intervenção nos mercados; 2) falhas 

de transparência, determinadas por dificuldades de acesso a informações relevantes; 3) falhas de estrutura, 

derivadas de ações de concentração econômica por atores em condições privilegiadas; 4) falhas de 

sincronização, conhecidas habitualmente com o nome de “externalidades”; 5) falhas de incentivo, que ocorrem 

no caso de bens coletivos; e 6) as falhas analíticas e institucionais representadas pelos custos de transação.  
8
 Fabiani, ao tratar da estrutura institucional do mercado de crédito no Brasil e da influência de organizações 

internacionais na conformação desse mercado, descreve a situação da seguinte forma: “No  rasil, o mercado de 

crédito bancário é especialmente importante por se tratar da principal fonte de financiamento de pessoas físicas e 

jurídicas. Apesar de sua relevância, tal mercado tem sido descrito como de alto custo e de reduzido tamanho, vez 

que apresenta um dos spreads de taxas de juros mais altos do mundo e um volume de crédito concedido muito 

abaixo daquele que seria condizente com o nível da renda nacional. Esse diagnóstico e as premissas brevemente 

apontadas no parágrafo anterior parecem ter orientado as recentes reformas do mercado de crédito brasileiro. As 

transformações no regime jurídico de proteção aos direitos dos credores e nos mecanismos utilizados para fazer 

valer a lei e os contratos foram apontadas como instrumentos privilegiados para gerar um clima mais propício ao 

investimento privado e, com isso, diminuir custos de transação e aumentar o fluxo de crédito para o 

financiamento da atividade econômica” (2011:17-18). 
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dominante de provimento de habitação social na grande maioria dos países – incluído aí o 

Brasil – e é, em linhas gerais, a estratégia do PMCMV.  

Cita-se ainda o sistema de vouchers. Esse sistema permite que o beneficiário pague 

parte do valor de compra do imóvel por meio de um cupom (voucher). Com isso, a família 

pode procurar no mercado o imóvel que mais se adapte à sua preferência sem ter de arcar com 

o custo integral. Teoricamente, o valor do voucher cobriria a diferença que a família não 

pudesse pagar por motivo de insuficiência de renda, dando a ela maior liberdade de escolha, o 

que poderia inclusive melhorar a qualidade da oferta de moradia social (Glaeser e Gyourko, 

2008).  

Em suma, dados os problemas que os mercados de terras e financeiro apresentam, os 

governos intervêm sistematicamente a fim de alterar as condições da oferta de habitação. 

Como já foi dito, isso acontece na grande maioria dos países – o que reforça a conotação de 

interesse público do problema habitacional. A intervenção pode ser feita por meio de diversas 

ferramentas, incluindo, entre outras, medidas sobre o mercado financeiro – com a “criação” 

de condições de crédito favoráveis –, a produção direta de habitação pública (menos 

frequente)
 9

, e o uso de medidas regulatórias, seja de forma articulada ou não.   

Ainda que majoritário, o apoio ao financiamento, tanto na seleção dos candidatos a 

empréstimos como no subsídio às parcelas (que costuma crescer progressivamente quanto 

menor a renda familiar) não é a única forma de intervenção do Estado no mercado 

habitacional. Como evidenciado nos casos da Inglaterra e a França, historicamente os 

governos têm utilizado também medidas regulatórias, as quais serão discutidas a seguir. 

Posteriormente, será abordada a trajetória da política financeiro-habitacional no Brasil até o 

surgimento do programa MCMV.  

 

1.2 Medidas regulatórias sobre o mercado habitacional  

 

As condições especiais de produção da habitação, suas características como bem, e as 

condições de financiamento – em especial para habitação social – distanciam o tratamento 

dado ao mercado imobiliário de outros mercados – como, por exemplo, o de commodities. Por 

isso, o mercado imobiliário é altamente regulado em muitos países.
10

  

                                                        
9
 Como será evidenciado na segunda parte deste capítulo, o governo federal brasileiro não adota a política de 

produção direta. 
10

 De acordo com Goytia et alii (2015), há na literatura três grandes grupos que desenvolvem a racionalidade 

sobre a regulação do uso do solo: (1) aproximações da economia do bem-estar, segundo a qual a regulação é 

criada para corrigir externalidades; (2) a hipótese da influência do landowner/home-voter, estabelecida pela 

economia política e pela qual o grau de restrição da regulação depende da influência de atores relevantes 
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Além disso, a moradia é objeto de tutela em diversos sistemas jurídicos. Trata-se de 

um direito objeto de reivindicações sociais – mesmo sendo, pela sua natureza econômica, um 

bem com fins econômicos, geralmente produzido em um ambiente de mercado. Isso explica a 

alternância do tema “moradia” entre o universo público e privado, e o fato de as abordagens 

públicas do problema transitarem por agendas e regulações sociais e econômicas. 

Se, para além das condições anteriores, somar-se o fato de existirem pessoas em 

condições precárias de habitação – como acontece em muitos lugares do mundo –, reforçar-

se-á ainda mais a importância da intervenção do Estado no mercado imobiliário.
11

 Uma vez 

justificada a intervenção do Estado, ensina Eros Grau (2009) que o poder público age de três 

formas: (i) por absorção ou por participação direta; (ii) por indução; e (iii) por intervenção ou 

por direção. Quando o Estado participa no mercado de forma direta, considera-se que há 

intervenção ”no” domínio econômico, enquanto que se a intervenção é por indução ou por 

direção, entende-se que é ”sobre” o domínio econômico.  

No primeiro caso, o Estado atua em regime de monopólio ou em concorrência com 

atores privados. Trata-se da situação típica de maior ingerência estatal no setor em que visa a 

atuar, dado que age diretamente na produção de bens e serviços relevantes para a sociedade –

como foi o caso da França com a produção direta de habitações sociais durante o século XIX. 

Já o segundo e o terceiro casos acontecem via instrumentos jurídicos presentes no direito 

econômico, principalmento no contexto do chamado Estado Regulador.
12

 É neste cenário que 

se encontram as duas ferramentas de intervenção aqui analisadas: a ação de financiamento (o 

PMCMV) e a regulação urbanística municipal.  

Atua o Estado por indução quando, mediante instrumentos de incentivo ou 

desincentivo, facilita ou dificulta, torna atraente ou desvantajosa, determinada atividade 

econômica, seja por instrumentos tributários ou outros mecanismos jurídicos que cumpram 

tais finalidades (como no caso do programa MCMV). 

Por fim, na atuação por direção, “o Estado exerce pressão sobre a economia, 

estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os sujeitos da 

atividade econômica em sentido estrito” (Grau, 2009). Para isso, a administração utiliza-se do 

seu poder regulador, cujo principal instrumento é o Direito. A atividade regulatória é exercida 

                                                                                                                                                                             
motivados por objetivos fiscais; e (3) propósitos de exclusão que motivam decisões de política fundiária para 

impedir que determinados grupos se tornem residentes.  
11

 Esta justificação coincide com as aproximações da economia do bem-estar já mencionadas (Goytia et alii, 

2015).  
12

 Trata-se do contexto em que a atuação direta dos agentes estatais na produção econômica passa a ser 

desprestigiada (Aguilar, 2014). 
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predominantemente pelo Estado (Windholz e Hodge, 2013), visando a alterar 

comportamentos com um critério definido para a persecução de um objetivo (como no caso 

das regulações urbanísticas municipais).
13

 Assim, os Estados têm historicamente utilizado o 

poder regulatório para intervir no tema habitacional, condicionando o funcionamento do 

mercado e, com ele, as condições da produção imobiliária.  

A liberdade de construção tem um valor intrínseco que reduz o custo de produção da 

moradia (Turner e Fichter, 1971). Em consequencia, a intervenção regulatória no mercado 

habitacional significa, via de regra, a diminuição dessa liberdade para o setor da construção 

civil. Regula-se, por exemplo, o parcelamento do solo, a área dentro das cidades onde é 

permitido construir, a temporalidade e condições em que podem ser utilizados os terrenos, a 

maneira como se deve construir (o chamado código de obras no Brasil), e assim por diante.  

Um exemplo de regulação é exigir que todos os empreendimentos reservem uma certa 

porcentagem das unidades para moradia social. Essa diretiva existe em diversas cidades norte-

americanas, bem como na Holanda.
14

 A grande vantagem dessa intervenção é que a habitação 

social não é construída de forma isolada dos centros urbanos. Outra forma de intervenção no 

mercado imobiliário é a alteração das regras de uso do solo e dos parâmetros construtivos, 

tendo em vista uma finalidade social. No Brasil, uma experiência desse tipo é aquela das 

chamadas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que permitem certa liberdade na 

construção não permitida pelo zoneamento geral.
15

 Pode-se, inclusive, citar a figura do rent 

control, utilizada historicamente na cidade de Nova Iorque (Dagen Bloom, 2008), que impõe 

controles ao mercado de aluguel e, como tem sido identificado pela literatura, gera um 

                                                        
13

 As noções e conceituações de regulação são inúmeras. Para os fins da análise aqui pretendida, adota-se o 

conceito de Julia  lack (2005), segundo o qual “regulação é um processo que envolve a tentativa focada e 

sustentada de alterar o comportamento dos outros, de acordo com critérios ou padrões definidos, com a intenção 

de produzir um resultado ou resultados amplamente identificados.” 
14

 Na prática, ocorre um subsídio cruzado entre os imóveis vendidos a preço de mercado e os imóveis vendidos 

com tarifa social. Em alguns lugares como, por exemplo, em Nova Iorque ou Amsterdã, o governo municipal 

costuma pagar a diferença entre o preço de mercado e o preço social em função da renda familiar. Já em lugares 

como a Colômbia, o custo da produção de moradias sociais é imputado ao projeto imobiliário como um tudo, 

identificando-se de forma mais clara o subsídio cruzado. A recente experiência do município de São Paulo inclui 

uma figura, à primeira vista, com a mesma orientação. O Plano Diretor Estratégico, aprovado em junho de 2014, 

regulamenta a “Cota de Solidariedade” – correspondente a 10% da área construída computável para habitação de 

interesse social em determinados projetos imobiliários. Mas, nesse caso, a cota tem um caráter mais próximo a 

um incentivo do que de um ônus regulatório pois, como contrapartida, a área destinada à HIS não é computável 

dentro do coeficiente de aproveitamento do terreno, nem precisa de compra de direitos de construção, recebendo 

o projeto um bônus de aumento de 10% da área do empreendimento (que deve ser adquirido por meio de 

Outorga Onerosa do Direito de Construir). Tem-se, ainda, a possibilidade de transferir a cota de moradias sociais 

para um outro local, o que reforça a segregação sócio-espacial e a desigualdade nas infraestruturas que servem as 

diferentes áreas da cidade.  
15

 Como as ZEIS têm de ser direcionadas para a habitação social, a redução de custos beneficia, teoricamente, 

apenas esse estrato da população. 
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impacto duplo: é altamente positiva para quem consegue se beneficiar com a medida, mas 

dificulta a entrada de novos inquilinos no mercado. 

Como exemplificado pela França e Inglaterra, muitas regulações urbanísticas tiveram 

sua origem em medidas sanitárias, evoluindo no sentido de garantir condições mínimas de 

habitabilidade – associadas à qualidade de vida –, objetivos que se considera relevantes até 

hoje. Porém, mesmo justificada, existem sérias discussões sobre a efetividade da atividade 

regulatória no mercado habitacional para atingir os objetivos propostos e seu impacto nos 

processos de ocupação do espaço e na orientação do desenvolvimento das cidades.  

As análises econômicas identificam uma importante variedade de regulações 

urbanísticas, cujo impacto na oferta de habitação é diferenciado. Regras que estabelecem 

restrições à oferta de solo, padrões e exigências urbanísticas e possibilidades de 

aproveitamento (land-use restrictions), somadas àquelas que definem parâmetros de 

construção para produtos imobiliários, como os códigos de obra (building codes), costumam 

apresentar efeitos na oferta de habitação. O panorama dessa produção acadêmica pode ser 

resumido da seguinte forma:  

Whether called ‘planning’ or ‘zoning,’ land markets are regulated in cities 

and countries all over the world. The regulation of land markets is not in itself 

exceptional but in certain jurisdictions can be exceptional in its tightness. What 

economists call ‘land market regulation’ however, most people—including those 

who practice it—refer to it as land use ‘zoning’ or ‘planning.’ This is definitely a 

form of regulation; since it is intended to determine the use of a resource according 

to rules and norms by which planning decisions and urban development aspirations 

are prescribed. These interventions ensure the provision of certain amenities but 

researchers are increasingly becoming aware of the repercussions regulations have 

on land and housing markets, as well as on other segments of the economy. (Goytia, 

et alii, 2015).   

 

A literatura discute igualmente o impacto que determinadas normas urbanísticas ou 

construtivas têm no custo de construção ou de compra da terra, sendo que a maior rigidez das 

normas gera tanto um aumento no preço dos imóveis como também uma menor elasticidade 

da oferta (Glaeser e Gyourko, 2008). Estes autores afirmam, para o caso dos Estados Unidos, 

que a intervenção regulatória (housing regulations) nos mercados habitacionais tem criado 

um problema grave, e sugerem sua reconsideração como estratégia da política federal de 

habitação:  

 

The history of government intervention in housing markets offers two 

primary rationales for such action. The first rests on the existence of some 

inefficiency in the Market that requires public policy to correct it. The second 

involves a desire for redistribution to individuals deemed deserving by society. 

However, the fact that we have conceptually sound justifications for interventions 
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does not mean that current policies themselves are sound. The more detailed 

analysis of current policies (...) shows that almost all existing policy is misguided 

and, in some cases, counterproductive in terms of making housing more affordable. 

(2008:57). 

 

Os autores identificam dois tipos de restrições criadas pelas regulações: de preço e de 

quantidade. A restrição na quantidade de oferta habitacional deriva dos códigos de obras 

(building codes), que focam nos materiais que podem ser utilizados para novas construções, e 

das restrições de uso do solo (land-use restrictions), que definem que tipo de construções 

podem ser realizadas na terra disponível.   

A partir de estudos específicos em algumas cidades, os autores consideram que, ainda 

que os códigos de obras tendam a incrementar os custos de construção, seus impactos são 

limitados, o que não ocorre com as regulações do uso do solo. Estas seriam responsáveis por 

incrementar os custos de construção – ao reduzir a escala de novos empreendimentos – e criar 

barreiras à construção. As barreiras aumentam diretamente a lacuna entre custos de produção 

e preços e, consequentemente, o controle e a regulação do uso do solo têm maior impacto 

negativo na oferta habitacional.  

Exemplos de controle e regulação do uso do solo seriam as políticas extremas de 

controle ao crescimento, de zoneamento com tamanhos mínimos de lote e/ou reduzidas 

densidades ou alturas, as exigências urbanísticas caras, restrições ambientais, ou as barreiras 

informais como a oposição e litígios direcionados a projetos por motivos ambientais não 

regulamentados. Ademais, o controle e a regulação do uso do solo apresentam ampla 

diversidade no tipo de regra, precisão, e mecanismos de implementação.  

Os autores apontam uma relação entre mercados altamente regulados e controlados no 

uso do solo (com entraves ao desenvolvimento e altos preços das moradias) e uma menor 

oferta de habitação a preços financeiramente acessíveis (affordable housing).   

Assim, Glaeser e Gyourko sugerem que a política federal americana deveria, entre 

outras estratégias, considerar a ineficiência das restritivas regulações locais de uso do solo, 

que terminam restringindo os mercados habitacionais e limitando a oferta habitacional 

(incrementando os preços), não só para os mais pobres, mas também para a classe média. 

Finalmente, ainda que os autores defendam que, para o problema de affordable housing 

direcionado à classe média, “one size does not fit all”, a solução, parece, passa sim pela 

redução e homogeneização da regulação. Os autores apostam em mercados menos regulados e 

com regulações mais homogêneas como parte da solução ao problema habitacional nos 

Estados Unidos.  
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Porém, sem diminuir sua relevância, não é possível transplantar ao Brasil de forma 

direta os resultados da literatura anteriormente citada – cujas análises se concentram em 

mercados imobiliários de países desenvolvidos. Como apontado por Smolka e Biderman 

(2011), existem muitos países cujas cidades apresentam mercados caracterizados por ter dois 

sub-mercados: formal e informal. Esta condição impede a utilização direta de modelos 

econômicos convencionais para analisar seus problemas – como o acesso à terra com serviços 

urbanos para as famílias de baixa renda –, e ainda exige formas inovadoras de política 

fundiária e de ferramentas regulatórias.    

Goytia et alii (2015) ressalta que a evidência empírica sugere que em países com 

presença de mercados informais, o impacto da regulação está mais relacionado à capacidade 

de execução ou aplicação da lei (enforcement). Se a observância, fiscalização ou 

monitoramento da lei não é forte, seu impacto não é claro, independentemente de quão rígida 

ela seja.
16

 Assim:  

Therefore, less strict enforcement as well as lower levels of compliance 

with planning rules turn land use regulation into an ‘aspiration’ for urban 

development and growth, an ambition which is not absolutely correlated with those 

practical matters that occur in cities and metropolitan areas of Latin America (...).  

The ‘aspiration’ condition of land use regulation is very well exemplified when 

informal urbanization and housing is considered. As a vivid example, informal 

urbanization and housing provide evidence that these ‘aspirations’ for urban 

development, carefully compiled in land use regulation measures and instruments, 

are of very low concern relative to current trend and needs of a large share of the 

urban population who are left aside of land and housing markets due to regulatory 

failures and tight land use standards and requirements (Goytia and Pasquini 2011), 

as well as imperfections in financial markets affecting the lower income households. 

(2015:6). 

  

Assim, a lei, entendida como uma “aspiração”, assume um papel retórico tanto para as 

populações de baixa renda, cuja ocupação do espaço “bypass land use regulation to satisfy 

their housing needs”, como para os grupos de alta renda, que também podem não observar a 

legislação de uso do solo “such as gated urbanization” (Goytia, et alii, 2015:7).   

No caso argentino, os autores observam indícios que suportam a hipótese da presença 

de normas mais restritivas para fins de exclusão (principalmente de população pobre) em 

municípios heterogêneos com concentração de alto nível educativo e população vulnerável
17

, 

                                                        
16

 Como pode ser observado em mecanismos de captura de mais-valia existentes em regulações da América 

Latina. 
17

 Ainda que a observação dos autores se sustente em resultados estatísticos incluídos na pesquisa, o resultado 

em relação a grupos vulneráveis é discutível por dois motivos: essa camada da população encontra-se localizada 

geralmente nas áreas informais ou ilegais da cidade (fora do marco jurídico formal) e, como tem sido discutido 

pela própria literatura econômica, para as pessoas de baixa renda a liberdade urbanística tem um valor superior 

do que para quem está em melhor condição econômica. Assim, a moradia nas áreas pobres cumpre funções 

mistas de valor de uso e valor de venda ou troca, e com um aproveitamento do espaço superior ao que a 
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e em contextos de existência de interesses associados à terra. Foi também observada uma 

maior liberdade construtiva em localidades mais desenvolvidas, e o afastamento dos 

habitantes mais pobres para os municípios vizinhos àqueles com regulamentações mais 

rigorosas em provisão de infraestrutura (Goytia et alii, 2015).   

Esses achados dialogam com o trabalho de Sarah Feldman (2001) sobre 

ahistoriografia da legislação urbanística
18

 no Brasil. A autora faz referência a dois efeitos da 

legislação urbanística na construção histórica das cidades
19

: (i) por um lado, a lei constitui-se 

como instrumento de dominação e normatização, em claro antagonismo às classes populares; 

e (ii) por outro lado, a lei não é efetiva nem para dar solução às necessidades habitacionais – 

que se satisfazem à margem da legislação –, nem para disciplinar ou regular a produção na 

cidade.
20

 Essa situação é reconhecida pela literatura sobre reforma urbana e direito como 

fonte de exclusão (Fernandes, 2006), para a qual o Estatuto da Cidade representa uma 

conquista. 

Em suma, dada a natureza da habitação e o comportamento dos mercados, diversas 

correntes justificam a intervenção regulatória do Estado por meio do Direito, com a intenção 

de orientar o comportamento dos agentes econômicos e, com isso, atingir objetivos 

socialmente desejados – como a habitação social. A regulação condiciona o uso do recurso 

“solo” tanto no tempo quanto na destinação e intensidade de aproveitamento, além de 

estipular características gerais construtivas. Não obstante, ela também implica a retirada de 

liberdade construtiva e o aumento do custo habitacional. Ainda que justificada, a intervenção 

regulatória não é necessariamente eficiente – como sugere o caso dos EUA e, em menor 

intensidade, os casos argentino e brasileiro.  

Para Glaeser e Gyourko, padrões ou controles regulatórios são – via de regra – 

negativos para o bom funcionamento dos mercados habitacionais. Para eles, a participação 

pública deve se restringir ao Estado de Direito e à garantia dos direitos de propriedade 

privada. Mas essa não é uma posição unânime. Os modelos econômicos convencionais não 

                                                                                                                                                                             
normatividade geral permite. Porém, este resultado pode ser explicado por uma espécie de círculo vicioso, em 

que a existência de restrições ou exigências maiores seja mais difícil ainda de atingir por conta da reduzida 

capacidade econômica da demanda (população pobre), de forma que a regulação constitui mais um obstáculo 

para o acesso a condições melhores (cujos custos só poderiam ser suportados pela população com o passar do 

tempo).  
18

 Para efeitos do trabalho citado, a autora delimita por legislação urbanística “o conjunto de regulamentações 

referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo e as edificações.” (Feldman, 2001:36).  
19

 Identificam-se, nesses estudos, motivações semelhantes às hipóteses da influência do landowner/home-voter,e 

de propósitos de exclusão referidos por Goytia et alii (2015).  
20

 Neste último caso, é interessante a pesquisa de Gostrein (1987) citada pela autora, segundo a qual, na relação 

entre o poder público e o setor imobiliário, consolida-se “uma prática de desobediência consentida e permanente 

anistia a situações produzidas fora da norma.” (Feldman, 2001:38). 
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consideram a realidade dos sub-mercados formal e informal, típicos da América Latina. Eles 

mostram-se insuficientes para compreender a economia urbana, e também para reconhecer os 

limites dos mercados na produção de bens públicos e no suprimento de outras necessidades 

sociais, como a habitação social. Nas palavras de Christine Whitehead “government 

intervention is required to bring about many of the benefits of urbanization.” (2014:22).  

 

1.3  Intervenção financeira federal no Brasil: da Fundação Casa Popular ao 

PMCMV  
 

Como já mencionado anteriormente, o Brasil tem adotado a utilização de estratégias 

regulatórias na abordagem da problemática habitacional. No entanto, o seu percurso histórico 

demonstra que a principal abordagem se dá no mercado de crédito, como forma de promover 

o surgimento desse mercado “desaparecido”. A seguir, apresenta-se a trajetória de 

urbanização do país, em conjunto com a intervenção pública federal no financiamento 

habitacional.  

Dentro de um curto período de 40 anos, o Brasil deixou de ser um país de 

trabalhadores rurais para se tornar majoritariamente urbano. Entre 1950 e 1990, a população 

urbana passou de 36,5% para 75,3%. No início do século XXI, essa parcela tinha superado a 

taxa dos 80%, tendendo à estabilização (CEPAL, 2009:54).
21

 O velho problema vivenciado 

pela Europa passou a assolar o Brasil, mas de forma ainda mais extrema. Os migrantes, agora 

moradores das cidades brasileiras, realizaram sua transição para zonas urbanas em condições 

de precariedade habitacional, de forma acelerada, e num processo de urbanização não 

planejado. 

A partir da década de 50, as cidades passaram a ser sinônimo de desenvolvimento e 

oportunidade, em contraposição às vastas e miseráveis zonas rurais fonte de mão de obra. O 

processo de urbanização vivido no país coincidiu com o período do pós-guerra e, no âmbito 

econômico, com a chamada industrialização tardia ou periférica.
22

 

É importante salientar que o processo de desenvolvimento urbano não foi pacífico –

pelo contrário, esteve marcado por luta e conflitos na apropriação do espaço, reflexo da 

                                                        
21

 A população urbana brasileira, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, alcançou os 84%. O documento da 

CEPAL (2009) apresenta uma ampla análise demográfica da trajetória da América Latina de 1950 até 2010. 
22

 O regime estabelecido no pós-guerra gerou grandes movimentações nos arranjos da economia mundial. A 

nova ordem era incompatível com o modelo agrícola exportador existente na região até então, e impôs um tipo 

de industrialização tardia que gerou economias de urbanização em um ritmo muito mais acelerado do que nos 

países desenvolvidos – onde a transição demográfica ocorreu mais lentamente. É também nesse momento que a 

noção de desenvolvimento surge no debate econômico.  
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pobreza e desigualdade social e da pouca participação do Estado no âmbito urbano. A título 

de exemplo, vale citar que as duas principais cidades do país cresceram em ritmo superior à 

capacidade de qualquer administração pública. Basta observar a tabela a seguir:    

 

São Paulo e Rio de Janeiro  

Crescimento populacional 1950-2000 

Cidade 

População Taxa anual de crescimento (por 100 habitantes) 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 50-60 60-70 70-80 80-91 91-00 50-00 

 

São Paulo 2.334.038 4.005.631 7.705.659 12.183.634 14.868.539 17.075.936 5,3 6,5 4,6 1,8 1,6 4,0 

Rio de Janeiro 3.026.195 4.523.363 6.838.363 8.821.845 9.087.332 11.057.136 3,9 4,1 2,5 1,0 1,3 2,6 

 
Tabela 01: “Urbanización en perspectiva” 

Fonte: CEPAL (2009) “Observatorio demográfico, América Latina y el Caribe”, Año IV, no. 8, octubre, p. 68 (tabela 14). 

 

No caso da cidade de São Paulo, no curto espaço de dez anos (1960 a 1970), a 

população sofreu um aumento de 92% – o que significa que a população praticamente 

duplicou e, com ela, as demandas por habitação e infraestrutura urbana. No entanto, as 

necessidades urgentes não foram atendidas pelo Poder Público. Durante o processo de 

urbanização, a demanda das camadas mais pobres por terrenos era atendida pelo mercado 

informal de terras.  

Ainda que com importantes diferenças em relação à Europa, a gravidade e a proporção 

do problema habitacional explicaram a aparição do tema na esfera pública brasileira. O status 

de interesse público, associado à existência de falhas do mercado, justificaria a intervenção 

pública (Vital Moreira, 1997:41). Porém, como mencionado por Azevedo (1988), é somente a 

partir de 1930 que as “massas urbanas” assumem visibilidade e, com elas, começam a sugir as 

mudanças na postura e objetivos do setor público – muito embora a nova postura não se 

traduzisse automaticamente em realizações concretas. Foi apenas no período compreendido 

entre 1930 e 1946 que se observaram iniciativas públicas de intervenção direta no mercado 

habitacional – mediante a construção pública de moradias – muito embora ela fosse escassa e 

sem capacidade real de impacto.   

 A preocupação com os problemas habitacionais, surge, portanto, em plena Era Vargas, 

como narrado por Bonduki (1994): 

 

Trata-se do momento em que o Estado brasileiro passa a intervir tanto no 

processo de produção como no mercado de aluguel, abandonando a postura de 

deixar a questão da construção, comercialização, financiamento e locação 

habitacional às “livres forças do mercado”, que vigorou até então. Esta nova postura 

do Estado brasileiro na questão da habitação é parte integrante da estratégia muito 

mais ampla, colocada em prática pelo governo Vargas, de impulsionar a formação e 

fortalecimento de uma sociedade de cunho urbano-industrial, capitalista, mediante 
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uma forte intervenção estatal em todos os âmbitos da atividade econômica (Oliveira, 

1971 apud Bonduki, 1994).  

Entre as medidas mais importantes implementadas pelo governo no que diz 

respeito à questão habitacional, estiveram o decreto-lei do inquilinato, em 1942, que, 

congelando os aluguéis, passou a regulamentar as relações entre locadores e 

inquilinos, a criação das carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e 

Previdência e da Fundação da Casa Popular, que deram início à produção estatal de 

moradias subsidiadas e, em parte, viabilizaram o financiamento da promoção 

imobiliária, e o Decreto-Lei n° 58, que regulamentou a venda de lotes urbanos a 

prestações.  

De uma maneira geral, pode-se dizer que estas medidas visavam, ao menos 

na aparência, garantir melhores condições de habitação e de vida urbana aos 

trabalhadores, aspecto que a propaganda oficial sempre buscou enfatizar. 

Constituem, portanto, o contraponto, a nível urbano, do imenso arsenal de medidas 

tomadas por Vargas e seus seguidores objetivando regulamentar as relações entre o 

trabalho e o capital e defender as condições de trabalho dos assalariados urbanos, 

ações que criaram para o ditador a imagem de “pai dos pobres”. ( ONDUKI, 1994, 

p. 711). 

 

Como mencionado anteriormente, nos anos do Estado Novo o governo brasileiro 

adotou uma estratégia combinada de produção de imóveis e subsídio ao financiamento – 

inicialmente por meio dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP), de 1937 a 1946, 

seguido pela Fundação da Casa Popular (FCP), a partir de 1946. A FCP é considerada a 

primeira tentativa de nível federal que visava a atender a questão habitacional no país, com 

uma agência de operação nacional “voltada exclusivamente para a construção de casas 

populares para as classes de baixa renda” (Azevedo, 1988:108). Eram evidentes os fins 

governamentais de popularidade política. Fundamentada em uma estratégia abrangente, a FCP 

buscava financiar “não apenas casas, mas também infraestrutura urbana, produção de 

materiais de construção, estudos e pesquisas.” (Maleronka, 2005).  

Entretanto, como narrado por Azevedo (1988), à proposta inicial da FCP sobrepôs-se a 

realidade da dependência orçamentária do Governo Federal de recursos flutuantes, a perda de 

capital – devido à ausência de mecanismos de indexação em um contexto de inflação – e o 

direcionamento político na escolha de locais e pessoas beneficiadas. Como consequência 

disso, a FCP desencadeou uma produção reduzida de habitações populares que, na prática, 

terminou por beneficiar de forma privilegiada determinadas localizações e pessoas. Mas o 

motivo mais forte para sua extinção foi de cunho político. 

Durante a década de 60, fase de maior velocidade do processo de urbanização, foram 

criados o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH) – 

principal órgão gestor do sistema. Essas entidades, orientadas ao apoio do financiamento 

habitacional, representaram a única política de habitação do país durante o período (Bonduki, 

2008).  



33 
 

Alimentado principalmente com recursos do FGTS
23

, o BNH existiu durante pouco 

mais de duas décadas, tempo durante o qual alcançou a configuração institucional própria de 

um banco de desenvolvimento urbano que atendia, além da habitação, saneamento básico, 

materiais de construção, transporte e pesquisa (Azevedo, 1988). O BNH conseguiu atingir 

essas proporções devido à estabilidade e tamanho de suas fontes de recursos.  

Com o tempo, o BNH tornou-se o segundo banco do país em volume de capital, 

acumulando poderes de gestor e regulador financeiro (Maleronka, 2005), e agindo como 

“órgão normativo e de supervisão, deixando a seus diferentes agentes especializados a 

aplicação de sua política” (Azevedo, 1988). Dentre esses agentes especializados, havia as 

COHA s como “agentes promotores públicos” (Royer, 2014).
24

 Dessa forma, o BNH tornou-

se, na prática, o órgão decisório sobre a questão urbana no país. Sua atuação configurou “uma 

estratégia clara para intervir na questão habitacional.” ( onduki, 2008:4). 

A proposta de intervenção pública no setor habitacional, estabelecida com a criação do 

BNH, incluiu, além da destinação de recursos, a assunção de prerrogativas regulatórias no 

setor financeiro, bem como o uso de variados mecanismos de intervenção por indução, na 

forma de subsídios diretos e indiretos à produção habitacional, como obras de infraestrutura e 

doação de terrenos (principalmente por parte das prefeituras).   

Ao longo dos seus vinte e dois anos de existência, o BNH conseguiu financiar perto de 

4,5 milhões de unidades habitacionais (Royer, 2014). No entanto, menos de um terço dessa 

produção foi destinada oficialmente ao mercado imobiliário popular
25

 – onde o déficit 

habitacional se concentra. Isso sem levar em conta o esvaziamento parcial deste grupo 

beneficiário por conta da prática de revenda de casas populares para setores em melhor 

condição econômica. A prática explica-se pela precarização progressiva de muitas famílias, 

derivada, dentre outros motivos, da política de “arrocho salarial” e da instabilidade econômica 

– que lhes impedia de suportar os custos do financiamento habitacional.   

                                                        
23

 Importante esclarecer que, para garantir o financiamento habitacional, foi criado o Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH), que veio a ser financiado, a partir de 1966, tanto por recursos dos trabalhadores (FGTS) 

quanto pela poupança voluntária captada pelo também recém-estabelecido SBPE (Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo). Foi ainda estabelecida uma unidade padrão de capital que permitia a constante 

atualização dos valores (como previsão contra a perda de valor da moeda nacional).   
24

 A participação das COHABs dentro do modelo institucional liderado pelo BNH sofreu importantes mudanças 

ao longo do tempo. Originalmente, essas entidades estavam orientadas a atender a população de renda de zero a 

três salários mínimos (Royer, 2014). No entanto, a situação de inadimplência dos tomadores de empréstimos – 

somada a algumas medidas do próprio BNH – levou-as a priorizar suas operações ao mercado de classe média e 

alta (Azevedo, 1988).   
25

 Aponta-se o comprometimento da qualidade urbanística e arquitetônica de muitos conjuntos habitacionais para 

população de baixa renda com financiamento do BNH. Maleronka (2005) menciona a construção de projetos 

padronizados – a despeito das especificidades locais ou regionais – e a sua localização em periferias e em 

terrenos inadequados.  



34 
 

O mandato de criação do Banco, inspirado no setor privado, estabeleceu uma proposta 

pouco realista para a instituição: conciliar objetivos sociais – em especial o atendimento da 

população de baixa renda – a metas econômicas de rentabilidade e retorno do capital aplicado. 

Como discutido por Azevedo, ainda que na prática o Banco nunca tenha sido puramente 

empresarial, o difícil equilíbrio financeiro terminou por excluir progressivamente as classes 

populares. Recursos do FGTS e do SBPE, que provinham majoritariamente da massa 

trabalhadora, eram captados pelo Estado a baixo custo – estratégia comum utilizada pelos 

países para o financiamento habitacional – e posteriormente utilizados prioritariamente para 

financiar a habitação para os grupos de média e alta renda, configurando um processo de 

concentração de renda.   

Embora a intervenção pública feita pelo BNH tenha gerado uma produção 

habitacional próxima a 25% do total da produção de habitação no país, sua participação foi 

“insuficiente para enfrentar o desafio da urbanização brasileira” (Bonduki, 2008:4). Com 

raras exceções, as camadas sociais mais pobres (famílias com renda mensal inferior a três 

salários mínimos) foram progressivamente excluídas da política habitacional do Brasil. Isso 

aconteceu durante o período de maior crescimento urbano do pais (décadas de 60 a 90), sendo 

que a única alternativa para essa massa populacional foi apelar à precariedade jurídica e 

urbanística, compreendendo tanto a oferta do mercado informal como áreas deterioradas. Só 

com o surgimento do PMCMV esses grupos foram novamente contemplados pela intervenção 

pública.  

O modelo de intervenção via financiamento entrou em crise na década de 80 também 

devido à dura situação econômica que terminou por afetar os trabalhadores.
26

 Houve redução 

dos recursos para o SFH com o esvaziamento do fundo – por conta das medidas financeiras 

visando a proteger os tomadores de empréstimos diante da onda inflacionária –, e pela própria 

herança política da ditadura presente nessas instituições. Bonduki (2008:75) ilustra a situação 

da seguinte maneira: “o  NH foi extinto em 1986 sem encontrar resistências: ele havia se 

tornado uma das instituições mais odiadas do país”.  

Mesmo odiado, esse foi um caso em que a solução foi pior que o problema. As 

consequências da extinção do BNH foram nefastas para a questão habitacional. Ainda que 

                                                        
26

 O cenário econômico da década de 80 e sua relação com as políticas públicas no Brasil são assim sintetizados 

por Aguillar: “A contrapartida dessas políticas [desenvolvimentistas, das décadas anteriores], ao final da década 

de 1980, foi a crise fiscal (desequilíbrio nas contas governamentais), a alta inflação e o crescimento da dívida 

externa. Estas limitações econômicas condicionaram as políticas públicas subsequentes, confrontadas com a 

necessidade de proporcionar crescimento econômico em meio à progressiva perda de capacidade financeira 

estatal e o crescimento vertiginoso da inflação.” (2014:184). 
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deficiente, o SFH contribuía na melhora da oferta habitacional do país. Com a extinção do 

BNH, a política habitacional federal foi praticamente esvaziada, sem que uma instituição 

análoga surgisse para cumprir o mesmo papel. Desde o inicio da década de 80 (oficialmente a 

partir de 1986), até a entrada do século XX, o panorama nacional esteve (i) marcado pela 

ausência de soluções públicas no nível federal para o problema habitacional, e (ii) 

caracterizado pela descontinuidade e ausência de estratégias para enfrentar o problema 

(Bonduki, 2008).  

Algumas das funções do BNH simplesmente não foram alocadas a ente algum, 

enquanto outras foram distribuídas entre diferentes instituições. A política urbana e 

habitacional foi transferida no nível ministerial, a fiscalização e controle das instituições 

financeiras tornaram-se responsabilidade do Conselho Monetário Nacional e do Banco 

Central, e a Caixa Econômica Federal foi encarregada da gestão do FGTS – além de assumir 

contratos, pessoal e bens do extinto BNH (Royer, 2014).   

O cenário da problemática habitacional ao longo dessas décadas pode ser detalhado da 

seguinte maneira:  

Como resultado, verifica-se o aprofundamento substantivo da pobreza 

urbana e o crescimento dos déficits ligados à habitação. Os dados do crescimento no 

número de moradores em favelas são alarmantes. Em 1970, apenas 1% da população 

da cidade de São Paulo vivia em favelas. Em 2000, esta população saltou para nada 

menos que 20%. Em outras capitais, o quadro é até mais dramático: 33% de 

favelados em Salvador, 40% em Recife e chegando a 50% em Belém. Apenas entre 

1991 e 2000, a população moradora em favelas cresceu 84% no país, enquanto a 

população geral teve um incremento de apenas 15,7%. (BRASIL, 2009, apud 

Balbim e Krause, 2014).  

A extinção do BNH significou o fim de uma estrutura nacional – com seus 

modelos e a experiência de seus técnicos – que proporcionou, ainda que insuficiente, 

a maior produção habitacional da história do país. De 1986 até 2003, ano da criação 

do Ministério das Cidades, o setor do governo federal responsável pela gestão da 

política habitacional esteve subordinado a nada menos que sete estruturas 

administrativas diferentes. No bojo da completa descontinuidade e da ausência de 

uma estratégia nacional para enfrentar o problema habitacional, a Caixa Econômica 

Federal (CEF) se torna o agente financeiro do SFH, absorvendo precariamente 

algumas das atribuições do antigo BNH e acumulando funções sociais à atuação 

bancária comercial, o que nunca esteve livre de conflitos. Por outro lado, a 

regulamentação do SFH passa para o Conselho Monetário Nacional (CMN), 

tornando-se claramente um instrumento de política monetária.  

Nesse cenário, não são boas as perspectivas para a produção social da 

moradia. Coube então às companhias habitacionais, que faziam parte do sistema de 

produção de moradia junto ao BNH, seguirem produzindo, isto quando não foram 

extintas. (…) 

Verifica-se, por exemplo, que entre 1991 e 1995 houve uma paralisação total 

dos financiamentos com recursos do FGTS para HIS, ocasionada por suspeitas de 

corrupção e pelo “rombo” gerado pela redução das prestações adotada pelo Regime 

Militar, no auge da crise de inadimplência do início dos anos 1980. Reforça-se que a 

falta de financiamento durante momentos de subsequentes crises econômicas 

agravou ainda mais o empobrecimento que marcou o Brasil nas décadas de 1980 e 

1990. As crises também foram acompanhadas pela completa indefinição 

institucional na política urbana, ao menos até o fim de 1995, quando foi criada a 
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Secretaria de Política Urbana da Presidência da República, que passou a ser gestora 

do setor habitacional. (Balbim e Krause, 2014:193-194). 

 

Ainda que o BNH tenha sido extinto oficialmente em 1986, o declínio do 

financiamento habitacional já era evidente desde 1983 (Royer, 2014). Entre 1990 e 1991, 

foram retomadas algumas operações com recursos do FGTS, porém esses projetos se 

caracterizaram pela ausência de qualidade habitacional, problemas de localização, e 

incompatibilidade entre preços e perfil da demanda.   

A partir de 1996, houve uma tímida retomada da ação federal no tema habitacional, 

com a implantação de vários mecanismos. O financiamento à produção habitacional, próprio 

do BNH, deixou de ser priorizado, dando-se preferência ao financiamento orientado ao 

usuário final (para compra de materiais e de moradia de segunda mão), à melhoria de 

assentamentos precários, incentivos à produção de moradia para aluguel, entre outros. Os 

novos programas caracterizaram-se pela curta duração e, em alguns casos, tiveram efeitos 

perversos. Enfim, o principal traço da década foi a pouca utilização dos recursos públicos para 

o setor habitacional. O cenário de instabilidade econômica também não contribuíu ao 

financiamento do setor.   

Como relatado por Royer (2014), após a extinção do BNH, houve uma série de 

decisões sobre o uso de recursos públicos para financiamento habitacional, com claro viés 

bancário e financeiro. Reforçou-se a já histórica tendência da intervenção pública habitacional 

no país, sendo novamente atendida a classe média. Enquanto isso, o problema continuava 

concentrado e em franco crescimento na população de baixa renda.
27

 

O vazio deixado pela ausência da iniciativa do Governo Federal foi, em alguns casos, 

parcialmente preenchido por ações estaduais e municipais. Durante as décadas de 80 e 90, 

algumas iniciativas públicas aconteceram, mas de forma isolada e em pequena escala. Neste 

curto período podem ser identificadas algumas práticas de alteração do perímetro urbano 

como forma de viabilizar conjuntos habitacionais com financiamento público estadual. No 

estado de São Paulo, os municípios com regulações muito restritivas/exigentes tiveram duas 

alternativas: ou perder os importantes investimentos ou estabelecer parâmetros especiais para 

empreendimentos de habitação social (Ferreira da Silva et alii, 2011). Por outro lado, diversas 

experiências foram empreendidas por municípios que, dianta da insuficiência de recursos 

                                                        
27

 De acordo com Bonduki (2008), durante o período de 1990 a 2000, o déficit habitacional para a faixa de até 2 

salários mínimos mensais cresceu em torno de 40% – diminuindo em 26% para a população de mais de 5 

salários mínimos mensais.  
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públicos, utilizaram outras estratégias regulatórias – muitas das quais deram origem a 

instrumentos posteriormente regulamentados no Estatuto da Cidade (promulgado em 2001).  

As poucas e insuficientes ações empreendidas com foco na população pobre, somadas 

à ausência de uma política habitacional a nível federal durante praticamente duas das cinco 

décadas do processo de urbanização, resultaram nas alarmantes cifras de precariedade com 

que o país iniciava o século XXI. Segundo Bonduki (2008), em 2000, só na cidade de São 

Paulo, a população residente em favelas chegava a 20%, sendo que outras cidades 

apresentavam situações muito piores (como no caso de Fortaleza, com 28%, Salvador, com 

33%, atingindo a marca de 50% em Belém). Paradigmaticamente, no mesmo ano, o estado de 

São Paulo – o mais rico do Brasil – contava com o maior número de favelas do país, 

“concentrando quase 40% desse universo” (2008:19). A situação, nas palavras do autor, 

evidenciou “o fracasso dos programas públicos e a incapacidade dos mecanismos de mercado 

para o enfrentamento do problema” (2008:13).   

 

Arranjos Institucionais no Nível Federal – Uma linha no tempo 

Desde as primeiras ações habitacionais do governo federal, o tema habitacional ficou a cargo 

do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU, órgão sucessor da Fundação da 

Casa Popular, responsável por identificar necessidades e apoiar os municípios na elaboração 

de seu planejamento urbano territorial. O órgão passa por uma reestruturação em 1967, ano de 

criação do FGTS, até ser definitivamente extinto em 1974. Deste momento até a instituição do 

Ministério das Cidades, no início dos anos 2000, o planejamento das ações foi atribuído por 

curtos períodos a diversos órgãos federais, vinculados ao Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente ou ao Ministério de Ação Social. A imagem a seguir representa a 

linha no tempo do financiamento habitacional no país:  
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Imagem 02: Estruturação em nível federal. 

Fonte: Relatório de pesquisa “Produção pública e privada de habitação de interesse social e mercado popular no 

município de São Paulo: alcances e limites”. USP Cidades (2015:13).  

 

O ano de 2003 apresenta uma ruptura neste histórico: o financiamento habitacional 

incentivado pelo Governo Federal ressurge (Royer, 2014) e ocorre a criação do Ministério das 

Cidades, em consonância à aprovação do Estatuto das Cidades em 2001.  

Ao Ministério das Cidades é atribuída a tarefa de criar condições institucionais para 

uma nova política habitacional no país, articulada ao desenvolvimento urbano. Durante o 

mesmo governo, primeiro mandato do presidente Lula, foram ampliados os recursos para 

habitação de interesse social – além da tradicional fonte de recursos do FGTS – e 

implementados alguns programas de política habitacional.   

Durante o segundo mandato do governo Lula (2004-2008), dá-se início a dois 

importantes programas para o setor: (i) o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que 

inclui o financiamento de obras de habitação e saneamento em áreas precárias e (ii) o 

Programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

Assim, o Brasil do século XXI, majoritariamente urbano (84% de população 

urbanizada), apresenta um processo de urbanização marcado pela rapidez, pela ausência de 

planejamento, por uma política de financiamento habitacional insuficiente e excludente e, 

além disso, pela precariedade habitacional. A preocupação pública com o problema 

habitacional, embora tenha surgido na metade do século XX, resultou em uma política 

habitacional de financiamento federal bastante inconstante no país.  
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A Fundação da Casa Popular, primeira tentativa do governo federal, teve resultados 

quantitativos reduzidos e marcados por processos de favorecimento. No governo militar 

foram criadas duas importantes instituições para a intervenção pública habitacional: o SFH e 

o BNH. A estabilidade orçamentária dos recursos – e seu montante considerável – somados às 

facilidades regulatórias e outros mecanismos indiretos de apoio à habitação, permitiram ao 

BNH configurar-se como um poderoso banco de desenvolvimento urbano. Essa força 

permitiu que ele financiasse 25% da produção habitacional do país que, embora insuficientes 

para enfrentar o desafio urbano, certamente melhoraram as condições gerais da oferta 

habitacional. No entanto, diversos motivos afastaram o foco deste ator central das camadas 

que sustentavam e mais precisavam da política habitacional: a classe trabalhadora. Esta ficou 

de fora do escopo de atuação pública ao longo do século XX – precisamente durante a 

ocorrência do processo de urbanização.  

Se o BNH foi extinto em um contexto de escassez de recursos do Estado, seu fim 

significou também a desarticulação da política habitacional, a perda de experiência e 

capacidade institucional, e a ausência de recursos durante quase duas décadas. A transição da 

gestão do FGTS para a CEF, em um novo contexto político, reproduziu o viés excludente da 

gestão habitacional, que novamente terminou por privilegiar a classe média. Durante as 

décadas de 1980 e 1990, foram identificadas práticas de mudança normativa dentro de 

projetos de financiamento habitacional com fundos públicos, assim como experiências 

municipais inovadoras no planejamento urbano.   

O governo Lula configurou um divisor de águas na questão habitacional, com a 

reativação do financiamento habitacional, a aprovação do Estatuto da Cidade e a criação do 

Ministério das Cidades. É nessa conjuntura que surge o PMCMV, uma nova intervenção por 

indução de cunho financeiro – que segue em linhas gerais a trajetória histórica do governo 

federal em suas escolhas de política habitacional –, mas retomando a agenda social, até então 

esquecida, de atendimento à população pobre. O programa será estudado no próximo capítulo.  

 

Conclusões  

 

 Não resta dúvida de que o problema habitacional existe e tem uma clara conotação 

social, motivo que justifica a participação do Estado na sua resolução. Sabe-se também que os 

mercados de terras e financeiro apresentam gargalos importantes, levando à intervenção 

sistemática do Estado visando à melhora das condições da oferta habitacional.  
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Os principais mecanismos de intervenção incluem ações sobre o mercado financeiro e 

medidas regulatórias. O Brasil tem, historicamente, concentrado sua atuação federal nas 

condições de financiamento habitacional, ainda que tenha também utilizado mecanismos 

regulatórios no mercado de terras.  

Os mercados perdem liberdade com as medidas regulatórias, o que implica um 

aumento do custo habitacional. A intervenção regulatória é justificada, mas discutida em seus 

efeitos. No mercado norte-americano, a literatura sugere que a regulação aumenta a 

inelasticidade dos mercados habitacionais, dificultando o acesso a esse bem. Na América 

Latina, os poucos estudos que abordam o tema concordam no tocante à exclusão social. Não 

existe consenso quanto às soluções. Se, de um lado, argumenta-se que a regulação afeta o 

bom funcionamento dos mercados habitacionais – e, portanto, o Estado não deveria se inserir 

na atividade –, por outro, sabe-se que os modelos econômicos, desenvolvidos para mercados 

formais, não consideram que o mercado imobiliário tem limites para satisfazer as 

necessidades sociais – como é o caso da habitação social.   

As medidas no mercado financeiro costumam ser no sentido de apoio à “criação” de 

condições de crédito favoráveis para incentivar o surgimento de um mercado de 

financiamento voltado a grupos tradicionalmente excluídos. A trajetória do Estado brasileiro 

tem se concentrado nesta alternativa de intervenção. Focada em grupos de média e alta renda 

durante a vigência do BNH (1964-1986), a participação pública neste mercado foi 

representativa, e viabilizou a quarta parte da produção habitacional do país.  

Com a extinção do BNH, o país adentrou um prolongado período de ausência pública 

federal nas políticas de financiamento. Durante o período, foram observadas práticas 

municipais de mudança normativa na implantação de projetos habitacionais com 

financiamento público. Não obstante, a situação de escassez econômica trouxe um ganho 

institucional. Diante da ausência de recursos públicos, diversas experiências regulatórias 

foram empreendidas por municípios. Várias dessas experiências deram origem a instrumentos 

posteriormente regulamentados no Estatuto da Cidade, promulgado em 2001.  

A partir de 2000, houve uma retomada do tema na agenda política federal. Em 2003, 

foi reativado o financiamento habitacional e criado o Ministério das Cidades. A pauta nessa 

política culminou com o lançamento do PMCMV em 2009. Este programa, também de cunho 

de financiamento, retomou a agenda social esquecida: pela primeira vez na história do país os 

grupos de menor renda foram considerados de forma diferenciada dentro da política 

habitacional.   
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CAPÍTULO 2. O Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

 

Pretende-se neste capítulo abordar o programa habitacional MCMV em sua 

modalidade de habitação urbana, identificando sua lógica e critérios de operação, para assim 

melhor compreender o cenário de interação entre o programa e os municípios beneficiados.
28

 

Para isso, apresenta-se o contexto histórico de surgimento do programa (2.1), suas 

características gerais e estrutura de atendimento por faixa de renda (2.2), os atores principais 

que desenvolvem o programa e seu segmento de participação (2.3), os parâmetros gerais dos 

projetos habitacionais sociais (2.4), a execução do programa (2.5), e as conclusões do 

capítulo.     

  

2.1 Contexto histórico 

 

“Pela primeira vez, a habitação popular está na pauta 

pública como política de Estado.” 

Cartilha do programa MCMV (2013:4). 

 

Segundo Bonduki (2014)
29

, ainda não existe suficiente distanciamento histórico para 

se afirmar que, com o século XXI, teve início um novo período na trajetória da política 

pública de habitação no Brasil. Mas é inegável que a inclusão do direito à moradia na 

Constituição (2000), a aprovação do Estatuto da Cidade (2001), a criação do Ministério das 

Cidades (2003), a formulação de uma nova Política Nacional de Habitação (2004) e do Plano 

Nacional de Habitação (PlanHab), em 2008, são marcos significativos de uma mudança no 

âmbito institucional da questão urbana.  

Conforme relato do autor, em 2008, época em que finalizou a formulação do PlanHab, 

a crise econômica global – fortemente associada ao crédito habitacional nos Estados Unidos – 

chegou ao Brasil, abalando o setor imobiliário nacional. O contexto levou à decisão 

governamental de priorizar o investimento público no setor habitacional, com o objetivo de 

evitar o aprofundamento da crise no mercado. Para atender tal demanda, começou a ser 

                                                        
28

 Cabe uma ressalva a este capítulo: durante os seus seis anos de vigência, o programa tem sido alvo de 

constantes mudanças em sua estrutura de operação, de forma que a observação para um momento específico do 

programa pode vir a ser ajustada em um segundo momento.  
29

 O presente subcapítulo será orientado pela publicação “Pioneiros da Habitação Social. Cem anos de política 

pública no  rasil” de  onduki (2014). Considera-se essa uma das poucas pesquisas que se propõe a estudar a 

história das políticas habitacionais no Brasil, tendo o autor participado desse processo, principalmente nos 

âmbitos nacional e municipal. 
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formulado um novo programa habitacional, que veio a ser chamado de “Minha Casa, Minha 

Vida”.  

Bonduki (2014) relata que a disposição do governo em ampliar recursos em larga 

escala para a construção civil significou uma aplicação de R$ 26 bilhões em apoio financeiro 

para a produção de unidades novas, alcançando um investimento aproximado de 2% do 

Orçamento Geral da União em subsídios habitacionais. Com o aporte desses recursos 

orçamentários, somados à crescente participação do FGTS e da SBPE, o aumento do 

investimento em habitação alcançou mais de R$ 90 bilhões em 2010. 

Além do aumento dos recursos disponíveis, outras medidas foram adotadas, como a 

desoneração tributária para a Habitação de Interesse Social (HIS), a redução dos juros 

creditícios de 6% para 5%, o barateamento do seguro e a criação do Fundo Garantidor de 

Crédito, gerando um impacto positivo no acesso à habitação tanto de interesse social como de 

mercado. 

O PMCMV foi criado pelo Ministério da Fazenda, sendo evidente seu caráter de 

política econômica. Foi somente após a sua integração à Secretaria Nacional de Habitação – 

braço do Ministério das Cidades que veio a coordenar o PMCMV – que o programa passou a 

contar com um conteúdo social, contemplando-se o atendimento à população mais pobre. 

Foram incorporadas, ainda que de maneira muito limitada, algumas das ações estratégicas do 

eixo financeiro formuladas pela equipe do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), prevendo-

se uma modalidade voltada para a baixa renda.  

Segundo Bonduki (2014), ao ser instituído, o PMCMV deixou de lado inúmeras 

diretrizes relativas à garantia de formas mais amplas de atendimento habitacional e com 

melhor inserção urbana. Semelhantemente ao BNH, o PMCMV fixou-se exclusivamente na 

produção de unidades prontas, alternativa que atendia às demandas do setor da construção 

civil, mas que desconsiderava outras modalidades de combate ao déficit habitacional.  

Destaca-se que, de acordo com o Plano Nacional de Habitação (2008), universalizar o 

acesso à moradia era urgente devido à estimativa de que cerca de 13 milhões de famílias se 

encontravam em estado de pobreza, existindo mais de 3,2 milhões de domicílios em 

assentamentos precários e um déficit de cerca de 7,9 milhões de unidades habitacionais. 

Ao alocar os recursos financeiros referentes ao PMCMV, a União optou pela 

distribuição a unidades da federação de acordo com a composição do déficit habitacional 
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brasileiro – elaborado em pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro (FJP)
30

 em 

conjunto com o Ministério das Cidades (MCid). Nesse contexto foi lançado o PMCMV, 

destinado a dar suporte financeiro (aportes e créditos subsidiados) para famílias de baixa e 

média renda interessadas em adquirir moradia própria.   

 

2.2 Características gerais  

 

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) foi instituído pela Medida 

Provisória n
º
 459, de 25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei Ordinária 

Federal n
º
 11.977, de 7 de julho de 2009. No dia 1

º
 de dezembro de 2010, a lei foi alterada 

pela Medida Provisória n
º
 514, posteriormente convertida na Lei Ordinária n

º
 12.424 de 16 de 

junho de 2011. A regulamentação do programa é objeto do Decreto n
º
 7.499 de 16 de junho 

de 2011, com alterações incluídas pelo Decreto n
º
 7.795 de 24 de agosto de 2012. O Decreto 

original de 2011 contém a regulamentação básica do programa, mas o diploma legal tem sido 

objeto de inúmeros ajustes.
31

  

O MCMV compreende dois subprogramas: o Programa Nacional de Habitação Urbana 

(PNHU) e o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR)
32

, que preveem o benefício para 

famílias com modalidades de operação definidas para as diferentes faixas de renda familiar. O 

presente trabalho faz referência ao subprograma urbano, que é tratado pela sigla PMCMV e 

cujas características são desenvolvidas a seguir.  

O PMCMV apresenta uma divisão de atendimento por faixas de renda. Na área 

urbana, é dividido em 3 faixas de renda mensal: até R$ 1.600 (faixa 1), até R$ 3.275 (2) e até 

R$ 5 mil (3).
33

 O programa é estruturado em função das fontes de recursos (FGTS para as 

                                                        
30

 A Fundação João Pinheiro (1995) define déficit habitacional como o conjunto de necessidades diretamente 

ligadas às deficiências do estoque de moradias, que podem englobar aquelas que devem ser repostas – por falta 

de condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções –, ou aquelas que devem ser criadas 

em função da coabitação familiar forçada dos moradores de baixa renda com dificuldade de pagar aluguel, dos 

que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade de moradores e da moradia em imóveis e 

locais com fins não residenciais. 
31

 Para um panorama geral das fontes normativas correspondentes ao PMCMV pode-se consultar a compilação 

oferecida pela página oficial do programa: 

http://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/habitacao/documentos/mcmv/legislacoes_programa_minha_casa_minha_vi

da.pdf. Acesso em 18 de setembro de 2015. 
32

 O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) é destinado à produção ou reforma de imóveis para 

agricultores e trabalhadores rurais e representa um volume proporcionalmente pequeno de atendimentos e 

recursos. Na área rural, os cortes de faixas de renda são classificados pela renda anual: até R$ 15 mil (faixa 1), 

até R$ 30 mil (faixa 2) e até R$ 60 mil (faixa 3). 
33

 Os valores apresentados estão atualizados de acordo com a segunda fase do programa. Segundo o governo 

federal, estuda-se para a próxima fase (Pacote PMCMV 3, que entrará em vigor a partir de 2015/2016) a criação 

de uma faixa de classificação intermediária entre a 1 (com renda familiar de até R$ 1.600) e a 2 (renda entre R$ 

1.600 e R$ 3.275). Considera-se que há famílias com renda pouco acima do limite de corte que têm dificuldade 

http://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/habitacao/documentos/mcmv/legislacoes_programa_minha_casa_minha_vida.pdf
http://www.pjf.mg.gov.br/conselhos/habitacao/documentos/mcmv/legislacoes_programa_minha_casa_minha_vida.pdf
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faixas 2 e 3 e recursos diretos da União para a faixa 1) e dos atores que lideram os projetos 

habitacionais (sejam entidades associativas, entes territoriais municipais e estaduais ou o setor 

empresarial).  

 

Imagem 03 – Programa MCMV. Subprogramas nacionais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No PNHU concentram-se os maiores recursos do governo federal. São três suas fontes 

de recursos financeiros: o FDS
34

, o FAR e o FGTS.  

                                                                                                                                                                             
de arcar com as condições da faixa 2. A ideia é criar uma faixa, batizada de "1,5", que iria de R$ 1.500 até R$ 

2.200. Ela beneficiaria, sobretudo, moradores de grandes cidades. Esta proposta da faixa intermediária foi 

originalmente sugerida pelo setor da construção civil. 
34

 Fundo instituído pela Medida Provisória n
º
 324-1, de 1993, convertida na Lei n

º
 8.677, de 13 de julho de 1993, 

cuja finalidade é financiar ações de investimento de interesse social nas áreas de habitação popular de iniciativa 

de pessoas físicas e de empresas ou de entidades privadas com recursos provenientes da aquisição compulsória 

ou voluntária de cotas de sua emissão e o resultado de suas aplicações. A maior parte dos recursos aplicados na 

produção de novas unidades habitacionais tem sido destinada às associações e movimentos de luta por moradia. 
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Quadro 01 – Estrutura do programa por fonte de recursos e população atendida. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentro das operações financiadas pelo FAR existe ainda a modalidade de 

empreendimentos habitacionais vinculados ao atendimento de pessoas objeto de remoções por 

calamidade pública, reconhecidas pela União, além de obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), dos Jogos Rio 2016, ou obras financiadas pelo Governo Federal que 

deem origem a reassentamentos. Nessas hipóteses, a renda das famílias atendidas pode chegar 

a R$ 3.275,00.  

Do ponto de vista da demanda, o Programa classifica o apoio público para obtenção de 

uma moradia por grupos de atendimento.
35

  

Famílias com renda de até R$1.600,00: subsídio máximo (ou seja, a maior 

possibilidade de auxílio fornecido pelo programa com recursos do próprio orçamento 

público), com isenção do seguro, além de pagamento de prestações mensais limitadas a 10% 

da renda por um período de dez anos (120 meses). Para essa faixa de renda, a viabilidade dos 

projetos está ligada ao porte dos municípios e a situações específicas como: 

- Para os municípios com população acima de 50 mil habitantes, o Programa prevê a 

construção ou requalificação de empreendimentos por meio das empresas do setor da 

construção civil, preferencialmente em parceria com o poder público local – que entra com a 

contrapartida do terreno, infraestrutura e recursos financeiros. Os projetos são apresentados 

pelas empresas do setor da construção civil junto ao agente financeiro, que aprovará a obra 

                                                        
35

 De acordo com a Secretaria Nacional de Habitação, os atendimentos realizados pelo Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” (PMCMV) para famílias enquadradas na Faixa 1 não constituem financiamentos habitacionais, e 

sim transferências de subsídio. Já as contratações ocorridas nas Faixas 2 e 3 constituem financiamento, e o 

enquadramento no PMCMV ocorre somente quando da assinatura dos contratos com as pessoas físicas. Vale 

ressaltar que essa forma de intervenção do Estado na economia – qual seja, a criação de mercados incentivando 

determinados setores de forma direta – é típica do modelo do Novo Ativismo Estatal, conforme sugerido por 

Coutinho e Schapiro: “A resposta governamental [aos processos de abertura e liberalização econômica da década 

de 1990] veio com a retomada de políticas mais robustas nas áreas (i) industrial, tecnológica e de comércio 

exterior; (ii) infraestrutura e (iii) social. Este novo arranjo, de feições e formatos ainda não perfeitamente 

delineáveis, tem combinado políticas e programas de estímulo econômico, uma atuação estratégica por parte das 

empresas e bancos estatais remanescentes e uma política social que reúne universalismo e focalização.” 

(2013:599).  
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MÁXIMO DA 

OPERAÇÃO 

POR UNIDADE

PROPONENTE
SUBVENÇÃO AO

BENEFICIÁRIO
RENDA FAMILIAR MÁXIMA

COBERTURA DO 

FUNDO GARANTIDOR

FGTS R$ 190.000,00 empresa privada
até R$ 25 mil na 

contratação

R$ 5.000

(R$ 3.250 para direito a alguma subvenção)
sim

FAR R$ 76.000,00 estados ou municípios
até R$ 73 mil na 

prestação
R$ 1.600,00 sim

FDS R$ 76.000,00 entidades associativas
até R$ 73 mil na 

prestação
R$ 1.600,00 sim
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uma vez observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério das Cidades – tais como: 

especificação mínima de unidades e valor máximo de aquisição da unidade habitacional. Este 

grupo concentra recursos não onerosos do OGU.  

- Para os municípios com população de até 50 mil habitantes, o Programa subsidia a 

produção de novas habitações em parceria com estados e municípios. A execução é feita pela 

oferta pública de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e por agentes financeiros 

pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH) interessados em promover a execução 

dos projetos.  

- Para o atendimento às famílias vinculadas a entidades sem fins lucrativos – como, 

por exemplo, as cooperativas – prevê-se a produção e a aquisição de moradias de acordo com 

os parâmetros de atendimento estabelecidos para municípios de até 50 mil habitantes. A 

organização da demanda é feita pela própria entidade. Também recebe recursos do OGU.  

Famílias com renda entre R$ 1.600,00 e R$ 3.100,00: aposta no incentivo ao 

crescimento do mercado imobiliário por meio do SFH. Com subsídio parcial 

(complementação de renda) nos financiamentos, redução dos custos do seguro e acesso ao 

Fundo Garantidor, os financiamentos podem chegar ao limite de 30 anos com 

comprometimento de 20% da renda familiar. Foram alocados para este grupo R$ 7,5 bilhões 

do FGTS e R$ 2,5 bilhões do OGU.  

Famílias com renda de R$3.100,00 a R$ 5.000,00: recebem estímulos à compra da 

moradia com redução dos custos do seguro (danos físicos ao imóvel, morte e invalidez 

permanente) e acesso ao Fundo Garantidor 

O programa apresenta modalidades de operação que vinculam várias categorias de 

forma simultânea. Consideram-se os valores máximos da operação, o perfil do município 

(para determinar o valor da operação), o valor máximo do imóvel (para a modalidade 

entidades), o limite da renda familiar, a fonte do recurso público, dentre outros. O quadro 

comparativo a seguir apresenta essas características:  
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Quadro 02 - Características gerais do PMCMV. Elaboração própria.
36

 

                                                        
36

 (1) Conforme definição do REGIC-IBGE 2008. (2) Pop. urbana superior a 70%, taxa de crescimento populacional 2000-2010 superior à da respectiva UF e taxa de 

crescimento populacional 2007-2010 superior a 5%. (3) Medidas de autorização do SFH quanto à demanda habitacional são decorrentes de crescimento demográfico 

significativo, resultado do impacto de empreendimentos ou situações de emergência / estado de calamidade pública reconhecidas pela União. 

MODALIDADE DA OPERAÇÃO

TIPOLOGIA DO IMÓVEL

casa, inclusive sobrepostas, 

villages e sobrados ou outra, 

mediante autorização da SNH

VALOR MÁXIMO DA OPERAÇÃO (exceto custas e emolumentos cartorários para modalidade Entidades) = VALOR 

MÁXIMO DO FINANCIAMENTO
R$ 190.000,00 R$ 145.000,00 R$ 115.000,00 R$ 90.000,00 R$ 76.000,00 R$ 70.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 76.000,00 R$ 60.000,00 R$ 49.000,00

VALOR MÁXIMO DA OPERAÇÃO (exceto custas e emolumentos cartorários para modalidade Entidades) R$ 65.000,00 R$ 38.000,00 R$ 36.000,00

VALOR MÁXIMO DE VENDA ou DE AVALIAÇÃO ou DE INVESTIMENTO R$ 190.000,00 R$ 145.000,00 R$ 115.000,00 R$ 90.000,00 R$ 76.000,00 R$ 70.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 130.000,00 R$ 100.000,00

VALOR MÁXIMO DO FINANCIAMENTO R$ 165.000,00 R$ 120.000,00 R$ 90.000,00 R$ 65.000,00

FONTE RECURSOS

TIPO DE APORTE DE RECURSOS

TIPO DE SUBVENÇÃO na contratação na contratação na contratação na contratação

LIMITE DE SUBVENÇÃO AO BENEFICIÁRIO R$ 73.000,00 R$ 67.000,00 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 R$ 73.000,00 R$ 57.000,00 R$ 46.000,00

LIMITE DE RENDA PARA SUBVENÇÃO

PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS financiamento financiamento financiamento financiamento

PRAZO DE FINANCIAMENTO SEM ENTRADA (meses)

COBERTURA FGH
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vertical só na modalidade empreitada                                                               redução de 8% no 
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5% DA RF OU R$25,00 (o que for maior) EXCETO QUANDO VINCULADO A INTERVENÇÕES DO PAC ou CALAMIDADE PÚBLICA

240 120

sim sim

integralização de cotas pela União (OGU) aporte da União (OGU)

na prestação do financiamento

até R$ 25.000,00 R$ 67.000,00

R$ 80.000,00

R$ 9.600,00 R$ 9.600,00

FGTS FAR FDS

apto ou casa apto/casa sobreposta ou casa/sobrado

R$ 70.000,00

EXPIRADO PRAZO PARA CONTRATAÇÃO R$ 57.000,00

PROGRAMAS (2013)

PNHU

Produção ou aquisição de novas unidades habitacionais ou a requalificação de imóveis urbanos, vinculadas ou não intervenções no âmbito do PAC

PRIVADO PÚBLICO ou PRIVADO ENTIDADES
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2.3 Atores principais  

 

Os principais atores do PMCMV são: a Caixa Econômica Federal, os agentes privados 

(principalmente empresas da construção civil), os municípios – e, em muitos casos, os 

governos estaduais –, e a União – por meio do Ministério das Cidades. Participam também as 

entidades de atendimento à faixa 1 de renda, muito embora sua presença no orçamento não 

seja significativa. A participação de cada um deles na execução do programa depende (i) dos 

momentos de execução (planejamento, operação e gestão), (ii) das alianças e arranjos 

institucionais no interior de cada nível de governo – bem como entre os diferentes níveis, e 

(iii) das formas de aplicação dos recursos e programas específicos. O papel de cada ator do 

PMCMV, juntamente com o histórico de atuação na habitação social, será descrito de forma 

mais detalhada a seguir. 

União – Ministério das Cidades: O principal papel do governo federal no programa 

MCMV é a formulação de programas habitacionais e a alocação de recursos que os 

viabilizem. Historicamente, desde as primeiras ações habitacionais do governo federal, essa 

atribuição esteve a cargo do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), órgão 

sucessor da Fundação da Casa Popular, responsável por identificar necessidades e apoiar os 

municípios na elaboração de seu planejamento urbano territorial. O órgão passou por uma 

reestruturação em 1967, ano da instituição do FGTS, até ser definitivamente extinto em 1974. 

Até a criação do Ministério das Cidades, em 2003, o planejamento das ações foi atribuído por 

curtos períodos a diversos órgãos federais vinculados ao Ministério do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente ou ao Ministério de Ação Social. 

Desde 2003 o Ministério das Cidades assume a formulação e planejamento de: 

 Políticas de desenvolvimento urbano com recursos do FGTS; 

 Programas de habitação e saneamento operacionalizados pela Caixa 

Econômica Federal financiados com recursos do FGTS e outros recursos do 

orçamento da União (inclusive o Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), viabilizado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR)
37

);  

 Programa de Subsídio Habitacional (PSH), viabilizado com recursos do 

orçamento federal e sob a gestão da Secretaria do Tesouro Nacional; 

                                                        
37

Programa e Fundo instituídos pela Medida Provisória n
º
 1.823-1, de 27 de maio de 1999, convertida na Lei n

º
 

10.188, de 12 de fevereiro de 2001. 
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 Programas de Saneamento e Transporte do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES). 

A regulamentação das diversas modalidades do PMCMV é feita por meio de Portarias 

e Instruções Normativas do Ministério das Cidades ou de Portarias Interministeriais. Entre as 

atribuições do Ministério das Cidades está (i) a fixação das diretrizes e condições gerais de 

execução; (ii) a distribuição regional dos recursos; (iii) a fixação dos critérios complementares 

de distribuição; e (iv) o estabelecimento dos critérios adicionais de priorização da concessão 

da subvenção econômica. Cabe também ao governo federal a fiscalização da observância das 

regras do programa pelos atores envolvidos em sua execução.   

Caixa Econômica Federal: é a gestora operacional do MCMV, recebendo e aprovando 

(ou não) as propostas de construção dos empreendimentos.  

Com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964, e a instituição da 

poupança compulsória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dois anos depois, 

consolidou-se a estrutura federal que até hoje garante a maior parte dos recursos aplicados na 

provisão de novas unidades habitacionais no país – o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 

Com a extinção do BNH, a Caixa Econômica Federal (“Caixa”) assumiu a função de agente 

operador dos recursos geridos pelo Conselho Curador do FGTS. 

Os artigos 9º e 16 da Lei nº 11.977, que criou o programa, atribuem à Caixa a gestão 

operacional dos recursos disponibilizados pela União para o PNHU e o PNHR. Essa gestão 

operacional engloba o seguinte:  

 Atuar como instituição depositária e gestora dos recursos do FDS e FNHIS;  

 Definir e implantar os procedimentos operacionais necessários à aplicação dos 

recursos, com base nas normas elaboradas pelo Conselho Gestor e pelo 

Ministério das Cidades; 

 Controlar a utilização dos recursos financeiros colocados à disposição na 

construção dos empreendimentos habitacionais;  

 Prestar contas e analisar a viabilidade das propostas selecionadas pelo 

Ministério das Cidades; 

 Firmar contratos de repasse de recursos a estados, municípios e Distrito 

Federal em nome do Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social 

(SNHIS); 

 Oferecer informações ao Ministério das Cidades que permitam acompanhar a 

execução do PMCMV, de maneira a avaliar o seu sucesso.  
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Na prática, a Caixa assume o papel de viabilizadora do programa, já que contrata a 

operação, acompanha a execução da obra pela construtora, libera recursos de acordo com o 

cronograma, e realiza o principal financiamento das famílias nas faixas 2 e 3. Apesar do 

aumento da participação de outros bancos nos financiamentos habitacionais, a Caixa ainda é a 

principal fonte de concessão de empréstimo habitacional para a população de baixa renda, 

concentrando experiência e recursos que lhe colocam em condição de ator dominante no 

segmento de mercado habitacional.  

À CEF corresponde analisar o enquadramento do projeto nos termos do programa, 

verificando as condições jurídicas tanto do privado participante quanto do terreno a ser 

utilizado. Enquanto ente financiador, realiza também o controle das obras. Na Faixa 1, o 

controle é feito na condição de proprietário da obra. Nas Faixas 2 e 3, na condição de 

financiador. No entanto, não há previsão legal de que essa fiscalização deva abranger a 

qualidade final das moradias entendidas como produto final, tampouco o desenho dos 

empreendimentos (Santo Amore, 2015).   

O setor de engenharia da CEF verifica o atendimento às regras estabelecidas no 

tocante: (i) às condições do projeto arquitetônico referentes à funcionalidade e segurança 

(acessibilidade, compartimentação, iluminação, ventilação); (ii) à ponderação do valor de 

mercado das unidades habitacionais; (iii) ao orçamento da obra, com foco no preço de 

serviços e preços unitários; e (iv) à análise do cronograma físico-financeiro.  

A CEF também analisa alguns critérios relacionados à localização do terreno, como a 

presença de área de proteção ambiental, de área de risco, ou de contaminação do terreno, bem 

como as condições da oferta de infraestrutura e de serviços públicos. Tais quesitos são 

essenciais principalmente nos grandes empreendimentos, em que se realiza o loteamento de 

uma gleba. Esse tipo de empreendimento normalmente está situado em áreas periféricas da 

cidade, onde há a disponibilidade de grandes extensões de terra. Nesses casos, há a 

necessidade de cessão de áreas para o suporte viário, para usos institucionais e para espaços 

verdes. 

De acordo com as diretrizes do programa, a CEF, enquanto agente operador, tem 

metas estabelecidas para cada gerência regional. Essas metas correspondem, formalmente, à 

localização dos déficits habitacionais. No entanto, os critérios de cumprimento da meta 

regional permitem a transferência de metas de cidades-núcleo (onde os preços dos terrenos 

são mais elevados e a oferta pode ser menor) para cidades periféricas dentro da mesma região 

administrativa da CEF (Santo Amore, 2015). Dessa forma, as metas financeiras de alocação 
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dos recursos da CEF encontram-se parcialmente desvinculadas da localização, no território, 

dos déficits habitacionais municipais.   

Estados, municípios e Distrito Federal: a participação do município e do estado ocorre 

nos dois vértices do PMCMV: na oferta e na demanda.  

A normativa de criação do PMCMV, Lei nº 11.977/2009, estabeleceu três ações 

básicas para esses entes federativos no tocante à oferta de habitação social: (i) criar ambientes 

de desoneração tributária favoráveis à participação do setor privado na produção de habitação 

social e tomar medidas destinadas ao fornecimento de terrenos para os projetos habitacionais. 

Em linhas gerais, as exceções tributárias são concedidas na produção de habitação para 

famílias com renda de até cinco salários mínimos. Na prática, os municípios aprovam leis 

complementares concedendo os seguintes benefícios:  

1. Dispensa de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis “inter 

vivos” (ITBI), que incide sobre a transmissão de bens imóveis vinculados aos programas 

habitacionais de interesse social, apenas na primeira transferência. Essa dispensa costuma se 

estender às alienações de imóveis dos poderes públicos para os fundos operacionalizados 

pelos agentes financeiros (credenciados pelo governo federal), e também para a segunda 

transação do respectivo fundo ao primeiro beneficiário (muitas vezes limitado a projetos 

Faixa 1);  

2. Isenção do Imposto Territorial Urbano (IPTU), no período compreendido entre 

a expedição do alvará de construção e a emissão do Habite-se.
38

 Essa dispensa também é 

aplicável ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao Fundo de Desenvolvimento 

Social (FDS), no período entre a data da alienação e a assinatura do contrato com o primeiro 

beneficiário (compreendendo principalmente projetos Faixa 1); 

3. Dispensa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 

construção de unidades habitacionais e infraestrutura necessária para a realização do 

empreendimento; 

4. Dispensa do pagamento de taxas para a expedição do alvará de construção e do 

Habite-se; 

(ii) A doação de lotes em áreas urbanas consolidadas para a implantação de 

empreendimentos vinculados ao programa; e (iii) a implantação – a ser realizada pelos 

                                                        
38

 “Habite-se”, termo comum no mercado imobiliário, é um atestado emitido ao final da construção de um 

imóvel que comprova que o imóvel foi construído em conformidade com a legislação urbanística daquele 

município. As prefeituras realizam vistorias para conferir as condições do imóvel. O Habite-se representa, 

portanto, que o imóvel tem condições de ser habitado.    
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municípios – de instrumentos de controle à retenção de vazios urbanos, que devem ser 

implementados em consonância com o Plano Diretor.  

Cabe ainda aos municípios assinar, para cada empreendimento, termos de 

compromisso de instalação ou de ampliação da infraestrutura e dos serviços públicos. Devem 

ser elaborados Relatórios de Diagnóstico por Equipamento e Serviços Públicos Urbanos, 

acompanhados de uma Matriz de Responsabilidades, em conjunto com um cronograma. Tais 

documentos devem ser apresentados à instituição financeira oficial federal.
39

 E, por último, a 

realização do trabalho técnico social nos empreendimentos Faixa 1.  

Do lado da demanda, estados e municípios operam como agentes estruturadores, 

organizadores e definidores dos beneficiários (somente na Faixa 1), conforme critérios 

básicos estabelecidos pelo programa.  

As ações antes descritas constituem a visão legalista ou formal sobre a participação 

dos municípios dentro do programa, que é corroborada pela literatura. Como escreve Maria 

Rita Loureiro et alii,  

 

No que se refere aos governos municipais e estaduais, estes e seus 

respectivos órgãos da administração direta ou indireta participam da implantação do 

PMCMV por meio de assinatura de termo de adesão com a CAIXA. Esse acordo 

visa (sic) assegurar a colaboração daqueles governos em ações que facilitem a 

execução dos projetos, tais como indicação das famílias a serem beneficiadas, de 

áreas disponíveis ou priorizadas para a implantação, isenção de tributos e ainda a 

execução do “trabalho técnico social” junto aos beneficiários dos empreendimentos 

implantados (2013:24). 

 

Setor Privado (construtoras): atuam com os recursos disponibilizados pela União, 

cabendo às empresas apresentar projetos de empreendimentos – que podem ser desenvolvidos 

em parceria com estados, municípios, ou de forma independente. 

O PMCMV não perpetuou a lógica de atuação base do Sistema Nacional de 

Habitação, atrelada à participação das instituições habitacionais estaduais e municipais. A 

nova política habitacional federal está ancorada na participação do setor privado enquanto 

agente produtor, reduzindo o protagonismo de estados e municípios na execução do 

programa.  

                                                        
39

 A título de reflexão, cabe realizar um apontamento sobre esta responsabilidade municipal criada pelo 

PMCMV. Em estudo realizado sobre a produção de habitação social no estado de São Paulo na década de 90, foi 

observado que as práticas realizadas pelos municípios para se beneficiar dos recursos estaduais incluíam a 

realização de convênios com o CDHU, pelos quais “grande parte das prefeituras municipais se comprometia a 

doar os terrenos e instalar a infraestrutura, entretanto muitos municípios não cumpriram o acordado e os 

empreendimentos eram entregues muitas vezes sem rede de água e esgoto em operação” (Ferreira da Silva et alii, 

2011:11). No caso do PMCMV, há a previsão do compromisso dos municípios, sob pena de suspensão de 

repasses orçamentários – mas só o tempo mostrará os efeitos deste arranjo dentro do PMCMV. 
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Na Faixa 1, não há a figura do incorporador imobiliário, uma vez que a demanda é 

garantida por meio do cadastro de famílias pelas prefeituras, sem necessidade de gastos de 

incorporação imobiliária e comercialização e sem risco de inadimplência dos compradores ou 

vacância das unidades. Neste segmento do programa, a participação das empresas é 

comparável à participação em obras públicas: os contratos remuneram em função do volume 

de obra construída.  

O foco de atuação do mercado imobiliário volta-se para a produção de habitações para 

as Faixas 2 e 3, chamadas de “segmento econômico” pelos incorporadores (concentrando dois 

terços da produção habitacional do programa). Neste segmento, não há demanda garantida, ou 

seja, o empreendedor precisa garantir a venda de 30% das unidades antes de a CEF aprovar o 

projeto e, após a aceitação, cabe ao empreendedor a comercialização direta das unidades, 

como em uma incorporação convencional.  

Como a promoção de empreendimentos do PMCMV Faixas 2 e 3 cabe ao mercado, 

este deve atender às exigências técnicas mínimas definidas e, ao mesmo tempo, garantir a 

maior taxa de lucro possível em seus projetos. Os ganhos com a produção habitacional 

poderão ser realizados a partir de duas possibilidades não excludentes:  

1. Pela redução do custo de construção, que se viabiliza com a ampliação da 

escala de produção; 

2. Pela redução do preço do terreno, de acordo com a capacidade das empresas 

em negociar o valor pago aos proprietários, e/ou viabilizar empreendimentos 

em terrenos mais baratos. 

É interessante questionar se as empresas construtoras e incorporadoras terminam por 

ocupar o papel de agente promotor da política habitacional, já que elas têm a possibilidade de 

“produzir, escolher terrenos, tipologia do empreendimento, tecnologias construtivas, número 

de unidades, qualidade dos materiais, e até a faixa de renda à qual o empreendimento será 

destinado.” (Santo Amore et alii; 2015:74). 

2.4 Especificações dos empreendimentos  

 

Os projetos do PMCMV são apresentados pelas construtoras, em parceria (ou não) 

com estados, municípios, cooperativas e movimentos sociais, para serem analisados e 

contratados pela Caixa Econômica Federal (CEF). O projeto contém 33 itens, organizados 

por: porte do empreendimento, terreno e localização, cota de implantação, taludes, desníveis e 

contenções, pé-direito, acessibilidade, privacidade, impermeabilidade, cobertura, 

sustentabilidade, estacionamento, e segurança. 
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Os estados e municípios que oferecerem maior contrapartida financeira para o 

empreendimento, bem como infraestrutura, terreno, desoneração fiscal de impostos, menor 

valor de aquisição das unidades habitacionais, ou forem afetados pelos impactos de grandes 

empreendimentos (como usinas, hidrelétricas, portos), são priorizados na alocação de 

recursos.
40

 Limitados a quinhentas unidades, os empreendimentos são descritos como casas 

ou apartamentos, conforme os tipos a seguir (para faixa 1): 

Tipo 1 (casa térrea com 35m
2
) 

 Compartimentos: sala, cozinha, banheiro, 2 dormitórios, área externa com 

tanque. 

 Área interna: 32m
2
.   

 Piso: cerâmico na cozinha e banheiro, cimentado no restante. 

 Revestimento de alvenaria: azulejo 1,50m nas paredes hidráulicas e box. 

Reboco interno e externo com pintura de acetato de polivinilo (PVA) no restante. 

 Forro: laje de concreto ou forro de madeira ou pvc. 

 Cobertura: telha cerâmica. 

 Esquadrias: janelas de ferro ou alumínio e portas de madeira. 

 Dimensões dos compartimentos: compatível com mobiliário mínimo.
41

 

 Pé-direito: 2,20m na cozinha e banheiro, 2,50m no restante. 

 Instalações hidráulicas: número de pontos definido, medição independente. 

 Instalações elétricas: número de pontos definido, especificação mínima de 

materiais. 

 Aquecimento solar/térmico: instalação de kit completo. 

 Passeio: 0,50m no perímetro da construção 

                                                        
40

 Como será abordado no Capítulo 3 deste trabalho, a lei de criação do PMCMV prevê que a implementação de 

instrumentos de controle a vazios urbanos por parte dos municípios também leva à sua priorização na alocação 

dos recursos federais.   
41

 O mobiliário mínimo é detalhado na Cartilha “Minha Casa Minha Vida”.  
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Imagem 04: Exemplo casa térrea. 

Fonte: Cartilha “Minha Casa, Minha Vida”. 

 

Tipo 2 (apartamento com 42m
2
) 

 Compartimentos: sala, cozinha, área de serviço, banheiro e 2 dormitórios. 

 Prédio: 4 pavimentos, 16 apartamentos por bloco – opção: até 5 pavimentos e 

20 apartamentos. 

 Área da unidade: 42m
2
.  

 Área interna: 37 m
2
. 

 Piso: cerâmica na cozinha e banheiro, cimentado no restante. 

 Revestimento de alvenaria: azulejo 1,50m nas paredes hidráulicas e box. 

Reboco interno e externo com pintura PVA no restante. 

 Forro: laje de concreto. 

 Cobertura: telha de fibrocimento. 

 Esquadrias: janela de ferro ou alumínio e portas de madeira. 

 Dimensões dos compartimentos: compatível com mobiliário mínimo. 
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 Pé-direito: 2,20 m na cozinha e banheiro, 2,40m no restante. 

 Instalações hidráulicas: número de pontos definido, medição independente. 

 Instalações elétricas: número de pontos definido, especificação mínima de 

materiais. 

 Aquecimento solar/térmico: instalação de kit completo. 

 Passeio: 0,50m no perímetro da construção. 

 

Imagem 05: Exemplo apartamento. 

Fonte: Cartilha “Minha Casa, Minha Vida”. 

 

Além das informações sobre as unidades habitacionais, os projetos devem observar 

regras de localização, oferta de infraestrutura e serviços públicos, bem como incluir as áreas 

de cessão para o viário e equipamentos públicos e recreativos. Essas definições mínimas de 

espaço interior e área mínima de unidade habitacional têm por base o padrão médio de família 

brasileira (pai, mãe e dois filhos).  

As especificações são definidas pela CEF em diversos manuais e posteriormente 

referendadas pelo Ministério das Cidades. O seu foco é voltado à definição de medidas 

mínimas aos espaços interiores e à área mínima de cada unidade, o que, do ponto de vista da 

CEF, não constitui uma tipologia de unidade habitacional única ou padronizada. Contudo, na 

avaliação do programa, fica evidente que – ao menos na Faixa 1 – a produção se dá na forma 
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de “conjuntos habitacionais monofuncionais, implantados nas periferias das cidades, 

reproduzindo o padrão de condomínios fechados” (Santo Amore et alii, 2015:123) e como 

“apartamentos de dois quartos com 39 a 44m
2
 (...) organizados em edifícios de 4 ou 5 

pavimentos em formato “H” ou “em fita”, assentados em platôs artificiais” (Santo Amore et 

alii, 2015:210). 

 

2.5 Execução do programa: do desenho à implementação no âmbito municipal 

 

 Para compreender a operação do programa, é necessário dividi-lo em duas áreas de 

atuação segmentadas, pois o papel dos atores muda em cada uma delas.  

Faixa 1 – Construtoras e incorporadoras agem como executor físico do programa 

(construtor), em um sistema análogo ao contrato de obra pública.   

Faixas 2 e 3 – As construtoras e incorporadoras atuam como agentes promotores. 

Na Faixa 1/FAR, a participação do município é precedida pela adesão das 

administrações locais ao PMCMV junto ao Ministério das Cidades. Uma vez formalizado o 

convênio, a municipalidade passa a operar dentro de suas atribuições, conforme explicado 

anteriormente. 

 

Imagem 06 – PMCMV Faixa 01 FAR. 

Elaboração: Cohab-SP. 
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Na Faixa 1 – Entidades/FDS, a figura central é a Entidade Organizadora (EO), forma 

jurídica responsável por reunir, organizar e apoiar as famílias no desenvolvimento das 

distintas etapas da proposta de intervenção habitacional – tais como cooperativas, associações 

e demais entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Para poder participar do PMCMV, 

a EO deve estar habilitada junto ao Ministério das Cidades, bem como indicar um responsável 

técnico para os projetos técnicos de arquitetura, engenharia, trabalho social e suas execuções. 

Na modalidade Entidades, a operação contratada é descrita como concessão de 

financiamento à Entidade Organizadora (EO). O Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) é 

composto de recursos oriundos do Orçamento Geral da União (OGU), caracterizando uma 

linha de financiamento sem fins lucrativos. Os agentes do PMCMV-E são o Ministério das 

Cidades, Caixa, Entidade Organizadora e o responsável técnico. 

Neste caso, admite-se contrapartida complementar dos estados, do Distrito federal e 

dos municípios por meio de recursos financeiros economicamente mensuráveis, compondo os 

investimentos que serão realizados. 

 

Imagem 07 – PMCMV Faixa 01- Entidades FDS. 

Elaboração: Cohab-SP. 

 

Por último, nas Faixas 2 e 3, são as empresas que assumem o protagonismo, atuando 

como agentes promotores da incorporação e articulação do negócio imobiliário dentro das 

linhas de financiamento com fins lucrativos.  
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Os agentes participantes do PMCMV são o Ministério das Cidades, o Ministério da 

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Caixa Econômica Federal, o Distrito 

Federal, estados, municípios e empresas do setor da construção civil. 

 

Imagem 08 – PMCMV Faixa 02 e 03. 

Elaboração: Cohab-SP. 

 

Conclusões  

 

O PMCMV busca corrigir a falha de mercado no financiamento ligado à produção de 

HIS no Brasil por meio da atuação direta e seletiva do Estado na economia, instrumentalizada 

por um banco estatal e visando a incentivar a produção de estoque habitacional 

concomitantemente à redução de desigualdades sociais. É um programa de origem 

econômica, de cunho anticíclico e orientação ao mercado, que enfrenta o déficit habitacional 

com uma fórmula única: a produção privada de habitações prontas com apoio financeiro do 

setor público por meio de aportes e créditos subsidiados.  

Os atores centrais do programa são o Ministério das Cidades, a CEF, o setor da 

construção civil e os estados e municípios. A operação do programa é estruturada em função 

do tipo de beneficiário a ser atendido, de forma tal que, na prática, há um tipo de programa 

voltado à população mais pobre (Faixa 1), e outro para a população com capacidade de 

assumir financiamento habitacional (Faixas 2 e 3).  
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A lógica de produção habitacional que acompanha o programa para a Faixa 1 é similar 

à de obra pública. A demanda é garantida e quem constrói não é considerado incorporador 

imobiliário. O Estado subsidia o produto habitacional por conta da incapacidade econômica 

dos beneficiários. 

Já para as Faixas 2 e 3, as empresas construtoras atuam como produtores 

habitacionais, com ampla iniciativa para propor empreendimentos a serem financiados pela 

CEF. A demanda não é garantida como no caso da Faixa 1, e os beneficiários recebem 

subvenção nos custos de financiamento (em função da renda familiar), mas arcam com parte 

dos custos. O programa tem concentrado dois terços de seus recursos neste segmento. 

A produção habitacional no PMCMV é realizada a partir da observância de regras e 

exigências mínimas. Não obstante, tem se observado uma importante padronização nas 

tipologias habitacionais, que é induzida pela somatória dessas regras mínimas com o próprio 

modelo de execução do programa.   

A CEF, operadora do programa e administradora dos seus recursos, desempenha sua 

atividade dentro de metas de alocação regional de recursos, metas essas que podem, na 

prática, distorcer a efetividade do programa no combate ao déficit habitacional a nível 

territorial. A esta situação soma-se a indefinição de uma função fiscalizadora da qualidade das 

moradias para seu fim último – qual seja, o de servir de habitação para famílias em áreas 

urbanas –, e não apenas a função de fiscalizar um cronograma de obra. Nesse sentido, o 

apontamento feito por Azevedo continua vigente:  

 

Vale relembrar, entretanto, que também no passado recente a política urbana 

e habitacional esteve vinculada formalmente a outros órgãos (Serfhau, CNDU, 

Ministério do Desenvolvimento Urbano). Apesar disso, na prática, por ter controle 

sobre recursos críticos, coube ao BNH a definição e implementação concreta da 

política. Não há porque supor que, na atualidade, com a Caixa Econômica ocorra 

uma situação diferente (1988:119). (Grifou-se).  
 

De acordo com as linhas gerais do programa, o campo de ação dos municípios inclui: 

a estruturação da demanda, as medidas de desoneração tributária, a doação de terrenos, a 

efeitivação dos instrumentos de controle à retenção de vazios urbanos e, a partir de ajustes 

realizados no PMCMV 2, a participação, por meio de compromissos de obras para 

equipamentos e serviços, bem como o trabalho técnico social nos empreendimentos faixa 1.  

Finalmente, o setor da construção tem um importante papel no desenvolvimento do 

programa, dada a sua natureza market-oriented. Porém, discute-se o limite dessa atuação que, 
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na prática, permite a este ator privado agir como agente promotor da política habitacional, 

uma política de intervenção de natureza pública e não privada.  
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CAPITULO 3. O que acontece na regulação urbanística municipal por conta do 

PMCMV? 

     

A normativa urbanística é um mecanismo de intervenção pública que condiciona a 

operação do mercado de terras à oferta de terra para habitação social. No Brasil, assim como 

em muitos outros países, esta faculdade regulatória está sob a responsabilidade do poder local. 

Essa alocação não é arbitrária: ela responde ao princípio democrático de que os cidadãos têm 

mais capacidade para decidir sobre o que acontece em seus territórios, além de reconhecer as 

diferenças e valores existentes em cada comunidade.  

Modificações à regulação urbanística impactam as condições de oferta de terrenos 

para habitação social e os requerimentos para sua utilização. Parte-se, nesta pesquisa, do 

pressuposto de que as normativas municipais podem ser impactadas pela implementação de 

um programa de financiamento habitacional de cunho federal. Todavia, essas mudanças 

obedecem ao poder do programa para estabelecer as regras e condições de produção 

habitacional, poder esse decorrente da sua posição monopolista no financiamento de 

habitação social.  

Serão apresentados, a seguir, os resultados da indagação sobre o que acontece nos 

âmbitos municipais quando da implementação do PMCMV.
42

 Os achados têm a finalidade de 

ilustrar a ocorrência de um fenômeno de importância para o mundo jurídico. Trata-se de 

dados empíricos destinados a confirmar ou rejeitar a hipótese de pesquisa e, uma vez 

confirmada, a qualificá-la. O PMCMV é considerado uma variável independente que impacta 

ou modifica as condições da variável dependente, ou seja, da regulação urbanística municipal. 

                                                        
42

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas duas estratégias empíricas para testar a hipótese. 

Em um primeiro momento, foi realizada uma aproximação por generalização, na qual foram utilizadas 

ferramentas de análise quantitativa, a fim de encontrar relações estatísticas entre o benefício (receber o programa 

MCMV no municipio) e as condições jurídico-urbanísticas dos municípios. Realizou-se uma análise para o 

estado de São Paulo com dados sobre implementação do programa até junho de 2014 (base de dados do 

Ministério das Cidades, via Lei de Acesso à Informação). Esta estratégia teve por resultado dados valiosos à 

compreensão do comportamento do programa nos territórios em relação a variáveis socioeconômicas, 

demográficas, partidárias, dentre outras, muito embora não tenham sido encontradas relações estatísticas 

significativas com perfis normativos. Como consequência disso, optou-se por realizar uma análise qualitativa. 

Como critérios de identificação de casos, foram utilizadas situações típicas de mudança normativa favoráveis à 

viabilização econômica de empreendimentos de habitação social: expansão de perímetros urbanos, habilitação de 

áreas restritas (como as áreas de proteção ambiental), incremento de potenciais de aproveitamento urbanístico do 

terreno, e redução de padrões e exigências urbanísticas. Por meio de entrevistas com diversos atores vinculados 

ao tema habitacional (acadêmicos, técnicos e agentes do setor da construção civil), foram identificados casos 

com potencial para qualificar a hipótese e enriquecer a observação das mudanças no universo jurídico municipal. 

Contudo, após revisões iniciais dos dados, vários dos casos referidos foram descartados. São apresentados, 

assim, os casos estudados com potencial para qualificar a hipótese do trabalho e dos quais foi possível obter 

dados e realizar uma análise contextual.     
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Para uma leitura contextualizada das observações, primeiro é apresentado o panorama 

regulatório existente no momento do lançamento do programa habitacional e as previsões de 

interação com os marcos jurídicos municipais feitas pelo programa e pelo Ministério das 

Cidades (3.1). A seguir, apresentam-se quatro casos que constituem o resultado do 

levantamento empírico (3.2); os casos possuem caráter instrumental, tendo por finalidade 

ilustrar o tipo de mudança (interpretativa ou alteração normativa específica), a fim de delinear 

possíveis padrões de intervenção regulatória do programa habitacional.  

 

3.1 Panorama regulatório municipal e previsões de interação com o PMCMV 

 

O Brasil iniciou o século XXI com a promulgação de um novo marco jurídico para os 

municípios: o Estatuto da Cidade.
43

 Por meio da Lei nº 10.257 de 2001, foram estabelecidas 

diretrizes e instrumentos de intervenção pública municipal no mercado de terras urbano. Estas 

ferramentas, fruto da articulação de diversos grupos em torno da bandeira da reforma urbana, 

foram propostas como mecanismos para construir um novo pacto sócio-territorial, a fim de 

superar a exclusão das camadas populares dos benefícios da urbanização e democratizar a 

gestão dos territórios. Com elas, busca-se estabelecer nos municípios sistemas eficientes de 

uso do solo (do ponto de vista social, econômico e ambiental) e garantir o direito à cidade, a 

partir de um marco geral de regulação e gestão da política urbana e habitacional.  

Para atingir esses objetivos, o Estatuto prevê uma série de instrumentos de 

planejamento, intervenção, gestão, democratização e controle de atividades nos territórios. 

Dentre estes, consideram-se fundamentais para a melhora nas condições habitacionais aqueles 

orientados ao planejamento e ao estabelecimento de uma política fundiária e habitacional. 

Destacam-se os planos diretores e a definição – e especialmente a implementação dos 

instrumentos de parcelamento, uso e edificação compulsórios, Imposto à Propriedade 

Territorial Urbana progressivo (IPTU progressivo), desapropriação com pagamento em títulos 

de dívida pública
44

, direito de preempção e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).
45

    

                                                        
43

 Segundo Carlos Ari Sundfeld (2010), entende-se que o Estatuto da Cidade representa uma tentativa jurídica de 

responder a um processo histórico de conflito entre o urbanismo e a pobreza em que o “urbanismo elitista que 

ignora a pobreza é ignorado por ela”. Esta nova proposta de ordem urbana surge no contexto do Estado de 

Direito, trazendo princípios e instrumentos “indispensáveis à viabilização do acesso popular à propriedade, da 

regularização fundiária e da legalização do emprego do solo” (2010:59). 
44

 Com a implementação desses três instrumentos, busca-se pressionar os proprietários de terras e imóveis em 

desuso, subutilização ou vacância a dar-lhes um uso compatível com as necessidades e temporalidade de 

utilização mais favoráveis à cidade, em observância à função social da propriedade. 
45

 As ZEIS, também chamadas AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social), são “instrumentos urbanísticos que 

definem regras para o uso e a ocupação do solo nas cidades e estabelecem áreas da cidade destinadas para 

construção de moradia popular” (Caixa Econômica Federal, 2010:42), com a particularidade de que dentro de 
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A implementação pelos municipios dos instrumentos definidos no Estatuto da Cidade 

vem acontecendo em condições diversas, mas com obstáculos comuns. Por exemplo, em 

relação aos planos diretores observa-se “a inexistência de estratégias socioterritoriais no 

enfrentamento da questão habitacional na quase totalidade dos planos diretores” (Junior e 

Montandon, 2011:39).
46

 

No marco desta nova ordem jurídico-urbanística foi implementado o PMCMV. O 

programa habitacional prevê dois dispositivos referentes à interação que viria a acontecer 

entre o programa e os marcos jurídico-urbanísticos municipais. A primeira referência aparece 

na criação do programa. A Lei nº 11.977 de 2009, em seu artigo 3
o
 inciso I, estabeleceu como 

critérios de prioridade para o atendimento em áreas urbanas:  

 

I – a doação pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios de terrenos 

localizados em área urbana consolidada para implantação de empreendimentos 

vinculados ao programa; 

II – a implementação pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios de 

medidas de desoneração tributaria, para as construções destinadas à habitação de 

interesse social; 

III – a implementação dos municípios dos instrumentos da Lei no. 10.257 de 10 de 

junho de 2001, voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade. 

(Grifou-se). 

  

Os instrumentos de controle de retenção das áreas urbanas em ociosidade (inciso III) 

foram contemplados pelo programa como espaço possível de interação com os marcos 

jurídicos municipais. Em 2010, o Ministério das Cidades publicou a cartilha Como produzir 

moradia bem localizada com os recursos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, na qual 

foram sugeridas aos municípios estratégias para utilizar estes instrumentos vinculados ao 

programa habitacional. O Ministério propôs aos municípios duas táticas: ampliar a 

disponibilidade de terras bem localizadas nas cidades e contar com mecanismos para obter 

terrenos para o PMCMV. O nível federal orientava o desenvolvimento do programa 

articulado à utilização das seguintes figuras do marco jurídico-urbanístico municipal:  

 

                                                                                                                                                                             
seus limites territoriais são aceitos parâmetros urbanísticos diferenciados do resto da cidade. Esses parâmetros, 

tais como regras de lote mínimo, gabarito, e densidades máximas, permitem regras com padrões urbanísticos 

próprios, muitas vezes inferiores aos comuns, para favorecer a regularização urbanística de assentamentos 

precários e a produção de habitação social. 
46

 Para uma visão geral sobre a situação de implementação dos instrumentos definidos no Estatuto da Cidade, em 

especial os planos diretores, ver a publicação realizada em 2011 pelo IPPUR e pelo Ministério das Cidades, 

intitulada “Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade: balanço critico e perspectivas” sob a 

organização de Orlando Junior e Daniel Montandon.  



65 
 

Disponibilidade de terras Obtenção de terras 

 ZEIS de vazios urbanos 

 Parcelamento, Edificação e Utilização 

compulsória (PEUC) 

 IPTU progressivo no tempo 

 Desapropriação com pagamento em 

títulos de dívida pública 

 Consórcio imobiliário 

 Direito de preempção 

 Desapropriação 

 Dação em pagamento 

 Abandono 

 Concessão do direito real de uso  

Quadro 03: Figuras do marco jurídico-urbanístico municipal. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo o artigo 3
o
 da Lei, ainda que a utilização de tais estratégias não fosse 

obrigatória, seu uso seria considerado um critério de priorização na seleção das áreas urbanas 

a serem atendidas. Na lei de criação do programa não aparece menção ao Plano Diretor, 

instrumento básico da política urbana municipal, nem a outras figuras centrais à produção de 

habitação social – como as regras de uso e ocupação do solo, de definição do perímetro 

urbano, ou de parcelamento do solo.  

A segunda referência surge dois anos depois, já com mais de um milhão de moradias 

contratadas. Em 2011, foram expedidos os primeiros parâmetros referentes à localização de 

empreendimentos no tocante à infraestrutura e serviços. A Lei nº 12.424 de 2011, que 

modificou o PMCMV, incluiu, no seu artigo 5
o
-A:  

 

Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão ser 

observados:  

I – a localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos 

requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observando o respectivo 

plano diretor , quando existente; 

II – adequação ambiental do projeto  

III – infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de 

esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações 

domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; 

IV – a instalação ou compromisso do poder público local de instalação ou de 

ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, lazer, e 

transporte público. (Grifou-se). 

 

Como já dito anteriormente, as previsões de interação entre o PMCMV e os marcos 

jurídicos municipais determinados no próprio programa centraram-se basicamente nos 

instrumentos de controle de retenção das áreas urbanas em ociosidade (desenvolvidos na 

Cartilha do Ministério das Cidades) e a atenção ao Plano Diretor (quando existente).  
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No entanto, a proposta do programa – ao ampliar a oferta de terras para habitação 

social por meio dos instrumentos voltados ao controle da retenção da ociosidade nas terras 

urbanas – não teria impacto algum no seu desenvolvimento. Isso aconteceu por dois motivos: 

primeiro, porque se trata de uma estratégia de longo prazo, que não dialoga com a 

necessidade imediata de terras que o programa requer pela sua estrutura de operação e, em 

segundo lugar, tais instrumentos praticamente não têm sido implantados no país. À exceção 

das ZEIS – historicamente utilizadas para áreas já ocupadas e não para vazios urbanos –, os 

demais instrumentos eram, no momento da aparição do programa MCMV – e continuam 

sendo –, ferramentas a serem utilizadas, sem qualquer influência real na oferta de terras 

demandadas pelo programa.
47

   

Dessa maneira, a já reduzida previsão de interação entre o programa habitacional e os 

marcos jurídicos municipais ficou circunscrita à observância dos planos diretores – quando 

presentes – no sentido de que a localização dos empreendimentos não poderia ser realizada 

em áreas não incorporadas juridicamente à cidade (como é o caso das áreas rurais) e 

circunscrita ainda aos requerimentos de infraestrutura e serviços definidos pelo próprio 

programa, e não pelos municípios.  

Aproximadamente quatro milhões de moradias, um terço das quais viriam a ser 

habitações de baixa renda, seriam financiadas e produzidas sem atender aos praticamente 

inexistentes parâmetros federais de interação com a regulação urbanística municipal – o que 

não significa que não tenha havido interação. Desde o início do programa têm sido levantadas 

questões acerca dos seus efeitos no espaço regulatório municipal. Alertava-se na época para o 

fato de que:  

 

os municípios não têm papel ativo no processo a não ser na exigência de que se 

cumpra a legislação local, quando muito, pois a proposta da casa apresentada pela 

Caixa Econômica Federal contraria códigos de obras e legislações municipais em 

diversas cidades, gerando impasses. (...) É provável ainda que os municípios sejam 

pressionados (...), a alterar a legislação do uso do solo, dos coeficientes de 

aproveitamento e mesmo o perímetro urbano, para viabilizar economicamente os 

projetos. As companhias habitacionais e secretarias de habitação devem estar 

preparadas para se tornarem um balcão de aprovações, muitas delas “flexibilizadas” 

(Arantes e Fix, 2009).    

                                                        
47

 Por sua natureza e uso de forma sequencial, o impacto destes instrumentos no incremento da oferta de terras 

leva no mínimo 6 anos (ver infográfico da cidade de São Paulo em 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/). Acesso em 1º de agosto de 

2015. 

A experiência pioneira, relatada na literatura sobre o uso destes instrumentos no Brasil, deu-se no município de 

Maringá (http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/CidadeemDebate_Curitiba_Henrique_27_11_14.pdf, 

acesso em 4 de julho  de 2015) e, mais recentemente, nos municípios de São Bernardo e São Paulo. Trata-se de 

instrumentos praticamente sem utilização no país. 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/infografico-funcao-social-da-propriedade/
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/CidadeemDebate_Curitiba_Henrique_27_11_14.pdf
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Assim, é preciso observar o que tem ocorrido com as normas que regulamentam a 

oferta de terras para habitação social. As principais fontes normativas aplicáveis à produção 

de habitação social no âmbito municipal são: o Plano Diretor, a legislação de uso e ocupação 

do solo (que inclui as ZEIS), as regras de parcelamento, os planos locais de habitação e as 

regras edilícias.
48

 Esse conjunto normativo determina as condições da oferta de terras para 

moradia social no município, sua disponibilidade no tempo e no espaço, os requerimentos 

para sua utilização, os parâmetros urbanísticos e o seu aproveitamento econômico para fins 

urbanos. Como consequência disso, são essas justamente as normas municipais mais 

propensas a mudanças para atender às exigências de um agente financiador de moradia social.   

 

3.2. Evidências de interação entre os marcos jurídicos municipais e o programa MCMV 

 

A pesquisa “Minha casa... e a cidade? Avaliação do programa ‘Minha Casa, Minha 

Vida’ em seis estados brasileiros” foi realizada pela rede Cidade e Moradia, e publicada em 

junho de 2015 com a finalidade de analisar as condições de inserção sócio-espacial de 

projetos habitacionais financiados com recursos do PMCMV em diversas partes do país.
49

 O 

relatório faz referência à prática recorrente de mudanças no âmbito jurídico-urbanístico, 

realizadas por governos locais com a finalidade de efetivar o programa habitacional. As 

observações levantadas nas diversas pesquisas identificam que:  

 

 Na implantação dos empreendimentos do Programa, (...), as alterações na 

legislação urbanística para conversão de zona rural em zona urbana foram 

essenciais, estando esse processo articulado em diversos casos à delimitação de 

                                                        
48

 ”Modalidade condominial” é o nome que tem sido dado de forma generalizada a empreendimentos de grupos 

de unidades habitacionais que dividem áreas coletivas (ou seja, que, em sentido estrito, não são públicas) e 

equipamentos comuns, sendo cercados e fechados em relação ao exterior da construção. São os denominados 

“condomínios fechados”. Esta modalidade tem sido amplamente adotada na produção habitacional do programa 

MCMV de forma extremamente padronizada nas diferentes faixas de renda. Nesta pesquisa não foi possível 

ilustrar de forma detalhada casos de alteração ou adaptação das condições jurídicas dos municípios para adequar-

se a esta forma de conjunto habitacional. No entanto, a lógica que explica tal padronização no projeto urbano não 

está restrita à cultura do conjunto fechado: esta modalidade favorece amplamente o aproveitamento econômico 

do terreno por conta de (i) cessões de terreno (chamadas de “doações”) para fins públicos em menor proporção 

que aquelas exigidas na modalidade loteamento, e (ii) o incremento de coeficientes de utilização do solo 

derivado de um arruamento simplificado. Como explicado, em entrevista, por um técnico da Caixa Econômica 

Federal “o que a gente escuta é que (isso é) por uma questão econômica do valor da terra, por ser condomínio 

você simplifica o arruamento, então uma gleba que você teria condições de colocar 500 famílias, se não for em 

condomínio você coloca 280.” (Santo Amore et alii, 2015:84). 
49

 Evidentemente, um programa recente e ainda em período de execução não possui vasta bibliografia acerca de 

sua implementação. Ainda que o objetivo da pesquisa da referência (Santo Amore et alii, 2015) tenha sido muito 

diferente do que se propõe esta dissertação, esse objetivo ofereceu elementos para enriquecer a hipótese do 

presente trabalho. Algumas das pesquisas realizadas dentro do relatório citado incluíram a revisão ou referência 

às normas urbanísticas municipais e, em alguns casos, comentários sobre efeitos derivados/associados à 

implementação do programa.  
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ZEIS, que permitiu em muitas situações a flexibilização de parâmetros de uso, 

ocupação e parcelamento do solo, no sentido de possibilitar maior adensamento e ou 

adequação à implantação de grandes empreendimentos do Programa, seja na forma 

de loteamento ou condomínio (Santo Amore et alii, 2015:69).   

 

Em referência ao município de Rio de Janeiro, os pesquisadores apontam que o poder 

público local agiu em conformidade ao programa ao flexibilizar “(...) as normas aplicáveis a 

empreendimentos de interesse social vinculados à política habitacional e definiu áreas 

passíveis de receberem tais empreendimentos por meio da modificação de diretrizes 

urbanísticas referentes às exigências mínimas do Programa” (Santo Amore et alii, 2015:76).      

Os achados fortalecem a hipótese deste trabalho: o programa induz mudanças nas 

regulações urbanísticas com a finalidade de favorecer sua execução, e tais mudanças 

acontecem nas normas que definem as condições da oferta de terras para habitação social. 

Aqui foram levantados indícios para qualificar a ocorrência do fenômeno de mudança 

observado no mundo jurídico em contextos municipais específicos.  

Ainda que o objetivo das mudanças normativas seja se adaptar ao modelo e condições 

do programa federal, a forma e condições em que acontecem variam de forma considerável. 

As modificações podem ser de interpretação ou alteração propriamente dita do texto 

normativo. Com base nas observações desta pesquisa, propõe-se a seguir uma categorização 

das mudanças observadas e os casos que as exemplificam: 

 

 Interpretação da lei Alteração da lei 

Tempo/espaço Parque dos Búfalos (São Paulo) Ocupação Nova Palestina (São 

Paulo) 

Operação Urbana Consorciada 

(Campo Grande) 

Exigências urbanísticas Município de Queimados 

(Baixada santista) 

Operação Urbana Consorciada 

(Campo Grande) 

Quadro 04: Categorização das mudanças observadas e as referências que as exemplificam. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A interpretação é um mecanismo utilizado para encontrar soluções concretas a partir 

da atribuição de sentido a um texto jurídico, sem modificar seu conteúdo textual. Existem 

métodos de interpretação jurídica, bem como fontes de auxílio ao processo interpretativo. No 

entanto, como será ilustrado, especialmente no caso do município de Queimados, o aspecto 

mais controverso da interpretação é a separação ou ruptura com os valores e princípios 

vinculados à norma jurídica interpretada (Dworkin, 2007).  
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A alteração normativa, por sua vez, consiste na mudança concreta do texto legal que é 

realizada pelo próprio poder público para modificar as previsões da regulação urbanística no 

que tange o mercado de terras para habitação social. O processo de alteração pode envolver, 

além do Poder Executivo, o Poder Legislativo local (com diversas implicações democráticas), 

e ter maior abrangência no espaço do que as mudanças interpretativas (caso do município de 

Campo Grande).  

As mudanças possuem diferentes objetivos, seja para antecipar a disponibilidade do 

terreno no tempo e/ou espaço (como a conversão da terra rural em urbana ou a liberação de 

áreas de expansão), seja para reduzir ou flexibilizar os parâmetros de ocupação e 

parcelamento (como no caso das ZEIS) ou, ainda, para incrementar as possibilidades de 

aproveitamento urbanístico (ao melhorar o potencial construtivo e reduzir as exigências de 

áreas para fins públicos, como no caso dos condomínios). Vale relembrar, no entanto, que não 

existem soluções locais prontas, tampouco elas acontecem de forma homogênea. Nas palavras 

de um alto executivo de uma das grandes construtoras do programa, que preferiu não ser 

identificado: “Com relação às legislações locais, cada cidade apresenta demandas e soluções 

legais para alcançar seu objetivo, então não existe um modelo único, é uma análise caso a 

caso.” (entrevista realizada em abril de 2015).  

Retomando Eros Grau (2002), as mudanças jurídicas acontecem em razão de conflitos 

entre a realidade e os marcos jurídicos. A realidade, neste caso, é determinada pelo programa 

MCMV e suas exigências; o conflito, como será ilustrado nos casos, encontra saídas nas 

mudanças das estruturas regulatórias. São apresentados a seguir quatro casos de mudanças nas 

normas municipais, dois referentes a mudanças interpretativas e dois a alterações de textos 

normativos. A finalidade aqui é fornecer informação para qualificar o fenômeno observado. 

Os casos apresentam graus diversos de detalhe e aprofundamento em função de sua 

complexidade e da disponibilidade de dados.   

 

Caso 1. Interpretação normativa para mudar exigências urbanísticas  

 

O município de Queimados, estado do Rio de Janeiro, localizado na baixada 

fluminense, periferia da região metropolitana do Rio, é um município novo (foi criado em 

1990), com uma população de 137.962 habitantes (de acordo com o censo realizado pelo 

IBGE em 2010), pouca dinâmica econômica e baixa capacidade institucional.       
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O município realizou demarcações de ZEIS – à margem do planejamento municipal – 

vinculadas às demandas específicas das empresas construtoras, principalmente para o 

desenvolvimento de projetos habitacionais na Faixa 1 de renda, com a seguinte lógica:  

 

 (...) a demarcação de terrenos vazios como Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS), segundo exigência da normativa federal apontada acima, era feita 

após a consulta, realizada pelas empresas, sobre a viabilidade das áreas que estavam 

em via de serem adquiridas. Ou seja, uma vez manifestado o interesse das empresas, 

essas áreas eram então demarcadas como ZEIS pela Prefeitura antes mesmo da sua 

aquisição. (Santo Amore et alii, 2015:79).   

 

De acordo com a pesquisa citada, o déficit do município no início do programa era de 

3.338 unidades habitacionais. Até junho de 2015, teriam sido aprovadas 6.112 unidades na 

faixa 1 e 375 nas faixas 2 e 3
50

, superando a necessidade estimada de novas unidades 

habitacionais do município em mais de 100%.  

Os autores relatam ainda o orgulho do Secretário de Urbanismo em relação à 

estratégia jurídica para incentivar a chegada do programa
51

, prioridade política para um 

município sem capacidade de investimento (Santo Amore, et alii, 2015:78).  

Em teoria, as ZEIS devem obedecer a critérios prévios de planejamento urbano – 

articuladas à estratégia de política habitacional –, e no caso das ZEIS de vazios, vinculadas ao 

combate das terras em ociocidade. A estratégia seguida pelo município tem obtido êxito nos 

fins demarcados politicamente, sendo a figura das ZEIS utilizada com uma interpretação 

bastante distante do sentido normativo e axiológico previsto no Estatuto da Cidade. A 

delimitação das ZEIS caso a caso, feita a posteriori, em função dos interesses das empresas 

construtoras, definitivamente distancia o uso deste instrumento urbanístico de sua origem 

axiológica.   

Assim, o município teria utilizado a flexibilização normativa como estratégia de 

atração dos recursos do programa MCMV. Isso explicaria sua capacidade para atrair empresas 

– bem como a correspondente aprovação dos projetos habitacionais pela CEF – em uma 

localidade sem dinâmica imobiliária própria e localização extremamente periférica. Em suma, 

uma interpretação do instrumento bastante distante do seu sentido normativo original, 

                                                        
50

 Dados obtidos por informações solicitadas ao Ministério das Cidades via Lei de Acesso à Informação.  
51

 Na página oficial da prefeitura do município há o seguinte depoimento do Secretario de Habitação: “Ter um 

lugar digno para morar é uma questão básica e possibilitar isso ao ser humano é garantir também sua cidadania. 

A certeza que fica é que este é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada que tem sido tratada com 

prioridade pelo Prefeito Max Lemos, prova disso, é que fomos o primeiro município do Brasil a aprovar a lei do 

Programa Minha Casa, Minha Vida e já construímos mais de 3 mil unidades e mais de 2 mil estão em 

construção” (sic). Grifou-se. Depoimento postado na sexta-feira, 7 de junho de 2013. Consulta feita em junho de 

2015. Disponível em: http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=362.  

http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=362
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desatrelado de qualquer previsão, e que favorece a redução das exigências e padrões 

urbanísticos. É preciso ter em mente, entretanto, que o programa prevê a assinatura de um 

termo de adesão por parte de estados e municípios, objetivando sua execução. O modelo 

padrão deste termo define a responsabilidade dos municípios na elaboração de um 

“levantamento das áreas com vocação para a implantação dos empreendimentos do Programa 

’Minha Casa, Minha Vida’, procedendo à criação de Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS), e incentivando que as propostas de empreendimentos sejam apresentadas nas áreas 

delimitadas” (Portaria nº 24, de 18 de janeiro de 2013, Ministério das Cidades, cláusula 

segunda, II, “a”. Grifou-se).
52

   

 

Caso 2. Interpretação normativa para mudar as condições de uso do espaço  

 

A área denominada “Parque dos  úfalos” está localizada próxima à represa  illings, 

dentro do perímetro urbano do município de São Paulo. De acordo com a legislação 

ambiental, na região a ocupação deve ser controlada, principalmente após ter sido ocupada 

por loteamentos irregulares e favelas em décadas passadas. 

Desde o Plano Diretor de 2002, a área foi demarcada como Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS) categoria 4, categoria utilizada para demarcar glebas ou terrenos não edificados 

em áreas de proteção e recuperação dos mananciais, reservadas para a construção de 

habitação de interesse social.  

 

                                                        
52

 A íntegra do documento pode ser acessada em (último acesso em 15 de agosto de 2015): 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_MCIDADES_024

-2013__PMCMV_Termo_Adesao_Publicidade_.pdf . 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_MCIDADES_024-2013__PMCMV_Termo_Adesao_Publicidade_.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_MCIDADES_024-2013__PMCMV_Termo_Adesao_Publicidade_.pdf
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Imagem 09: Área demarcada na cor rosa representa as ZEIS 4 no PDE de 2002. 

Fonte: Lei nº 13.430/2002. Mapa das ZEIS. 

 

De acordo com o Decreto Municipal nº 44.667/2004, nas ZEIS 4, no mínimo 70% do 

total de área construída computável deve destinar-se para habitações de interesse social (HIS). 

Ademais, as HIS produzidas deverão ser destinadas para: (i) o atendimento habitacional de 

famílias removidas de áreas de risco e de preservação permanente, ou (ii) para o 

desadensamento de assentamentos populares definidos como ZEIS 1 e localizados em Área de 

Proteção aos Mananciais. O dispositivo legal dispõe ainda que os novos empreendimentos em 

ZEIS que envolvam parcelamento na ZEIS 4 deverão atender à legislação ambiental estadual 

pertinente e, se for o caso, às Leis Específicas das Áreas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais. 

As condições de aproveitamento urbanístico de terrenos definidos como ZEIS 4 são 

restritas em função do interesse de preservação ambiental das áreas onde são demarcadas. 

Assim, o fato de ocorrer uma demarcação de ZEIS 4 significa que a possibilidade máxima de 

aproveitamento urbanístico do terreno fica restrito a um coeficiente de aproveitamento 1, ou 

seja, permite-se a construção de edificações que ocupem apenas uma vez a área do terreno. O 

coeficiente de aproveitamento mínimo é de 0,1 (um décimo). Por fim, o gabarito máximo de 

9m (nove metros) deve ser respeitado para qualquer edificação. 

Em março de 2012, a Prefeitura Municipal, por meio do Decreto nº 53.008, declarou 

essa área como sendo de utilidade pública, destinando-a para a construção de um parque. 

Porém, em dezembro de 2013, sob um novo mandato, a medida administrativa foi revogada e 
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a área foi destinada a um projeto habitacional enquadrado no PMCMV. Houve uma variação 

da intenção pública em relação à destinação do terreno, mas sua categoria jurídica de ZEIS 4 

não foi alterada.  

Em 2014 foi aprovado um novo Plano Diretor (Lei nº 16.050/2014), ainda em 

vigência. Neste novo PDE foi mantida a categoria de ZEIS 4 para a área além de sua 

delimitação: 

 

 

Imagem 10: Área mantida como ZEIS 4 no PDE de 2014. 

Fonte: Google Earth e Portal Gestão Urbana. 

 

Não houve mudança normativa em relação ao uso (ZEIS 4) nem aos índices 

urbanísticos (taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e gabarito) entre o Plano 

Diretor anterior e o novo. Não obstante, o novo Plano Diretor modificou as condições do 

zoneamento nas ZEIS 4 para um cenário mais restritivo – cenário que não afeta as condições 

do projeto habitacional. O licenciamento do empreendimento ocorreu antes da aprovação e 

vigência do novo Plano Diretor de São Paulo, podendo o empreendedor valer-se da legislação 

anterior; o chamado “Direito de Protocolo”, que garante uma relação jurídica consolidada 

ancorada nas regras anteriores.     

O alvará de aprovação do projeto habitacional oferece alguns dados do 

empreendimento a ser construído: 
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Quadro 05: Quadro resumo do empreendimento. 

Fonte: Alvará de aprovação e execução de edificação nova número 2014-29773-00. 

 

Ao analisar esses dados em conjunto com as normas correspondentes às ZEIS 4 

vigentes no Plano Diretor de 2002, é possível perceber que o coeficiente de aproveitamento 

máximo do terreno foi respeitado
53

, não ultrapassando o índice 1. No entanto, provavelmente 

foram modificados os critérios de cômputo para as áreas livres e as áreas ocupadas, de tal 

sorte que as condições do projeto foram possibilitadas por uma interpretação sobre a 

transferência do potencial construtivo de áreas que serão destinadas a parques públicos para 

as áreas objeto de edificação.  

Tal mudança configura, na prática, a transferência do aproveitamento construtivo das 

áreas destinadas a fins ambientais (parques e proteção de nascentes, áreas emissoras) para as 

áreas de construção (áreas receptoras). Na representação a seguir observam-se as áreas 

destinadas a fins ambientais que teriam transferido seu potencial construtivo para a área de 

ocupação habitacional:  

 

                                                        
53

 Na tabela observa-se que o coeficiente de aproveitamento do terreno supera levemente o índice 1, mas isso 

não significa que ele tenha sido ultrapassado. A área construída é definida pela somatória das áreas computáveis 

e não computáveis. Não obstante, para o cálculo do coeficiente de aproveitamento utilizado, consideram-se 

apenas as áreas computáveis.    

Lote Área (m2)
Área de 

construção  (m2)

Coeficiente de 

aproveitamento
Blocos Pavimentos Unidades

1 14.520,71 15.980,58 1,10 15 5 300

2 13.928,29 14.927,78 1,07 14 5 280

3 13.628,89 13.874,98 1,02 13 5 260

4 14.592,26 14.927,78 1,02 14 5 280

5 14.019,09 13.874,98 0,99 13 5 260

6 14.654,55 15.980,58 1,09 15 5 300

7 14.879,24 15.980,58 1,07 15 5 300

8 14.989,46 13.874,98 0,93 13 5 260

9 12.119,65 10.689,43 0,88 10 5 200

10 13.943,82 14.927,78 1,07 14 5 280

11 13.853,29 14.927,78 1,08 14 5 280

12 14.023,55 14.927,78 1,06 14 5 280

13 14.887,60 15.980,58 1,07 15 5 300

Total 184.040,40 190.875,59 - - - 3.580
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Imagem 11: Projeto Residencial Espanha. Parque dos Búfalos.
54

 

Fonte: Folha de São Paulo, “Área do Parque dos  úfalos vive impasse entre moradia e preservação”. Matéria de 

16 de março de 2015. Destacou-se. 

 

Esta possível mudança na interpretação do cômputo do coeficiente de aproveitamento 

urbanístico, permitindo a transferência de potencial entre áreas emisoras e receptoras dentro 

do próprio projeto, teria viabilizado um maior número de unidades a serem construídas na 

área disponível para edificação. O projeto foi aprovado com edifícios compostos por 5 

pavimentos, atingindo alturas compatíveis com o potencial de aproveitamento construtivo do 

terreno. No entanto, uma edificação desse porte exige, no mínimo, construções de 15m de 

altura, o que em princípio supera o limite de gabarito de 9m estabelecido para as ZEIS 4.   

Isso não significa, necessariamente, que o gabarito não tenha sido observado – já que 

ele é medido em relação ao nível da rua. Se o terreno apresentar declive, é possível respeitá-lo 

mesmo com um prédio de 5 andares. Se este não for o caso, uma mudança interpretativa 

explicaria a aprovação de edifícios com altura superior à permitida.  

É o projeto, e não o alvará de aprovação, a fonte idônea para confirmar se houve uma 

mudança interpretativa favorável a um maior aproveitamento urbanístico do terreno 

justificado provavelmente em contrapartidas ambientais, e a observância ou não do gabarito 

                                                        
54

 De acordo com as diversas fontes públicas de informação, o projeto é orientado ao reassentamento de famílias 

residentes em áreas de risco e assentamentos irregulares.   
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de 9m. Não obstante, não foi possível o acesso ao documento. Assim, esse exemplo não 

permite a confirmação da hipótese deste trabalho.
55

  

 

Caso 3. Alteração normativa para mudar condições de uso do solo  

 

Localizada próxima à represa Guarapiranga, na cidade de São Paulo, a área 

denominada “Nova Palestina” foi ocupada por famílias do Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Teto (MTST) no final de 2013 – quando da discussão do novo Plano Diretor da cidade –, 

como forma de pressionar compromissos municipais relacionados à habitação. 

 

 

Imagem 12: Ocupação Nova Palestina. Área ocupada (demarcação própria). 

Fonte: Google Earth, julho de 2015. 

 

No Plano Diretor anterior (Lei nº 13.430 de 2002), a área de ocupação estava definida 

como Macrozona de Proteção Ambiental.
56

 Essa categoria suporta usos para fins residenciais 

na área, mas com alta restrição na ocupação, de tal forma que são definidos baixos índices 

                                                        
55

 O exemplo foi mantido no capitulo com a finalidade de evidenciar um risco na análise. Conflitos urbano-

ambientais podem indiretamente sugerir a existência de práticas de mudança para atingir os objetivos 

demarcados, como neste caso, pela provisão de habitação social. No entanto, os conflitos acontecem mesmo 

quando as regras estão definidas e não sofrem alteração. 
56

 As restrições ambientais no uso do solo são denominadas genericamente de “unidades de conservação”. Essa 

categoria divide-se em dois grandes grupos: unidades de conservação lato sensu (SNUC) e unidades de 

conservação stricto sensu (APP). As APPs existem por força de lei, e não precisam ser declaradas (por exemplo, 

vera de rio, vera de lago, topo de morro, encosta superior a 45
o
). Porém, com o advento da Lei nº 12.651 de 2012 

– que promulgou o Código Florestal – tornou-se possível a regularização fundiária de APPs nas quais a 

ocupação urbana esteja consolidada, possibilitando a supressão da vegetação nativa na área. Assim, o interesse 

social para fins habitacionais favoreceria, nestes casos, a redução e eliminação da restrição ambiental imposta 

pela APP. 
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urbanísticos – que permitem pouca densidade habitacional e construtiva. A estratégia de baixa 

ocupação procura garantir um equilíbrio ambiental.  

A Prefeitura da Cidade de São Paulo, considerando o momento de revisão do Plano 

Diretor (2013-2014), colocou em pauta a mudança do uso em áreas ocupadas por movimentos 

de moradia e a possível demarcação das mesmas como ZEIS. As ocupações que entraram 

nessa pauta de discussão foram: Faixa de Gaza, em Paraisópolis, Nova Palestina, em M'Boi 

Mirim, Dona Deda, no Parque Ipê, e Capadócia, no Jardim Ingá, totalizando 13 mil famílias 

envolvidas. 

O novo Plano Diretor (Lei nº 16.050/2014) alterou a condição de zoneamento da área 

Nova Palestina para ZEIS 4 (Zonas de interesse Social em áreas de Mananciais). Esta nova 

categoria favorece melhores condições de aproveitamento da área para fins habitacionais. A 

ZEIS 4 permite a regularização fundiária das áreas ocupadas, e reduz as restrições de 

ocupação ao permitir um coeficiente de aproveitamento urbanístico de até uma vez a área do 

terreno (semelhantemente ao Parque dos Búfalos). Como consequência disso, os 

empreendimentos habitacionais a serem desenvolvidos na área devem atender tais 

coeficientes de aproveitamento, a legislação estadual ambiental pertinente e, quando houver, 

as Leis Específicas das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais. 

 

 

Imagem 13: Contraste entre área ocupada e área demarcada como ZEIS 4 (em amarelo, a área demarcada como 

ZEIS, em vermelho, a área ocupada). 

Fonte: Google Earth e Portal Gestão Urbana do município de São Paulo. Elaboração própria.  
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Como se observa na imagem anterior, a demarcação da ZEIS 4 é maior do que a área 

efetivamente ocupada pelo movimento de moradia. Uma explicação possível é que a 

quantidade de famílias que ocupa a área exige uma maior quantidade de terreno para seu 

atendimento, sobretudo quando se considera que os índices de ocupação e densidade nas ZEIS 

4 são baixos. Mas há também a preocupação ambiental, pois, como se observa na imagem, o 

perímetro da ZEIS cerca toda a área desmatada, tendo maciços arbóreos como seus limites.  

Neste caso, observa-se uma mudança específica da norma urbana que não altera o uso 

residencial, mas permite um maior aproveitamento do terreno, algo fundamental para o 

desenvolvimento de projetos financiados pelo programa MCMV. Aqui, a alteração para ZEIS 

4 é diferente de outras mudanças já relatadas: a modificação ocorreu dentro do cenário 

democrático de revisão do Plano Diretor, tendo sido discutida e aprovada seguindo seus 

processos deliberativos. Desta forma, a alteração vinculada ao programa federal de 

financiamento de habitação social não é tailor-made, feita de forma arbitrária pelo Poder 

Executivo local – ela se insere no jogo democrático, dentro do qual diversos grupos disputam 

um recurso escasso, qual seja, a terra.  

Cabe aqui ainda uma última discussão. Diferentemente do relatado no município de 

Queimados, onde foi utilizada a ZEIS sem qualquer vinculação com a natureza e objeto do 

instrumento, no caso da Nova Palestina há também um conflito axiológico: a disputa existente 

entre uso para habitação e proteção ambiental. Com a demarcação da ZEIS 4, o meio-

ambiente, bem juridicamente tutelado, perdeu lugar para o direito à moradia, a fim de 

viabilizar a maior área possível para os projetos de habitação de interesse social.  

 

Caso 4. Alteração normativa sobre condições de tempo/espaço e exigências urbanísticas  

 

O último caso situa-se na cidade de Campo Grande (MS).
57

 Entre 2009 e maio de 

2014, o programa MCMV desenvolvido na capital contratou, na Faixa 1, perto de 5 mil 

unidades habitacionais.
58

 Esta cifra representa um sucesso na execução do programa – 

considerando que as capitais estaduais são os locais onde existe maior dificuldade para 

viabilizar habitação social nessa faixa, devido à reduzida oferta de terrenos de baixo custo. 

Em 2006, a cidade aprovou o Plano Diretor (Lei Complementar nº 94/2006), vigente durante 

                                                        
57

 Sendo uma cidade de porte médio, oferece um complexo exercício das normas urbanísticas, interessante à uma 

análise como a proposta nesta pesquisa. A cidade de Campo Grande foi aludida em duas entrevistas realizadas 

com especialistas no tema habitacional, nas quais se mencionou o uso da figura das Operações Urbanas 

articuladas à execução do programa MCMV.  
58

 Os dados correspondentes a projetos habitacionais contratados pelo PMCMV na cidade foram obtidos a partir 

de pedido formal ao Ministério das Cidades via Lei de Acesso à Informação. 
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a contratação de todas as unidades habitacionais financiadas com recursos do programa 

MCMV. No Plano Diretor foram definidos os parâmetros de ordenamento territorial do 

município, bem como as áreas da cidade habilitadas para a construção de habitação sociais, 

seus critérios e condições de uso. O perímetro urbano59 foi definido conforme o mapa a 

seguir:  

 

Imagem 14: Perímetro urbano e Macrozonas de Campo Grande. 

Fonte: Sistema Municipal de Indicadores Georeferenciados Sisgran. Município de Campo Grande. 

http://www.capital.ms.gov.br/sisgran/#/.   
  De acordo com a imagem acima, o perímetro urbano de Campo Grande é dividido em três 

grandes grupos: Macrozona de Adensamento Prioritário (MZ1), Macrozona de Adensamento 

Secundário (MZ2) e Macrozona de Adensamento Restrito (MZ3). As condições de uso e ocupação de 

cada Macrozona da cidade foram definidas da seguinte forma:  

MZ1 

Adensamento 

Prioritário 

Destinada à intensificação do uso e ocupação do solo, principalmente quanto à ocupação de 

vazios urbanos, de forma a otimizar a infraestrutura e os serviços públicos existentes. Segundo o 

plano, nesta zona deverá ser estimulada a implantação de programas habitacionais com parceria 

entre os setores público e privado 

MZ2 

Adensamento 

Secundário 

Visa ao uso e ocupação gradual, acompanhando a expansão de infraestrutura e serviços públicos 

à medida que sejam disponibilizados 

MZ3 

Adensamento 

Restrito 

Constituída por áreas reservadas para futuro adensamento, estimulando-se a implantação de usos 

de lazer, recreação e cultura, habitacional uniresidencial, hortifruticultura, bem como 

parcelamento com lotes de, no mínimo, 5.000m
2
. 

Quadro 06: Macrozonas de Campo Grande no Plano Diretor de 2006. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                        
59

 Desde 1938 (Decreto-lei nº 311, de 2 de Março e 1938) o perímetro urbano deve ser definido pelo governo 

local, assim, todo município deve possuir uma lei que o delimite. Na prática, esta definição estabelece diferenças 

temporais na oferta e disponibilidade de terras para o mercado habitacional com uma consequência econômica: 

os preços da terra localizada dentro do perímetro urbano são muito mais altos que de áreas rurais, ou mesmo 

áreas periféricas com uso urbano de baixíssima densidade e altíssimas exigências de parcelamento. 

http://www.capital.ms.gov.br/sisgran/#/
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Nos moldes da classificação (estabelecida em 2006), a habitação social deveria ser 

localizada prioritariamente dentro da Macrozona 1 – nas áreas centrais da cidade – próximas 

aos locais de trabalho e comumente com oferta já instalada de serviços públicos e sociais, 

embora subutilizada. A Macrozona 2 também estaria habilitada para receber habitação social, 

embora não em caráter prioritário. Já a Macrozona 3 estaria excluída como localização 

possível para habitação social, dado seu caráter de reserva territorial para a expansão futura da 

cidade, baixíssima densidade populacional, e exigências de parcelamento. O Plano Diretor 

definiu que as Zonas Especiais de Interesse Social são exclusivas às MZ1 e MZ2.   

Entre 2009 e junho de 2014, na cidade de Campo Grande, foram contratadas 17.473 

unidades habitacionais com recursos do programa MCMV, repartidas entre as três faixas de 

renda com a seguinte distribuição: 27,3% para faixa 1, 60% para faixa 2, e 12,7% para faixa 

3. Para observar sua localização, os empreendimentos foram mapeados conforme a imagem a 

seguir:  

 

Imagem 15: Localização dos empreendimentos MCMV.
60

  

Fonte dos dados: Ministério das Cidades. Elaboração própria. 

 

A totalidade de empreendimentos, de acordo com sua contratação, é a seguinte:  

                                                        
60

 O mapeamento dos empreendimentos foi feito a partir dos dados fornecidos pelo Ministério das Cidades em 

contraste com fotos aéreas disponíveis. Alguns empreendimentos não foram localizados por razão de endereço 

incompleto, ou porque não foi identificada nenhuma imagem condizente a um conjunto ou área para sua 

implantação. Ao todo, doze empreendimentos não constam do mapa. Na tabela seguinte os empreendimentos são 

especificados contratualmente, mas muitos deles são contíguos, espacialmente falando. Assim, optou-se por 

classificar de forma agrupada os empreendimentos com mesma nomenclatura ou contiguidade espacial.  
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Quadro 07. Empreendimentos MCMV mapeados até junho de 2014. 

Nome do Empreendimento Construtora PMCMV Faixa UH Contratadas  Entregues Valor Total  Valor Liberado Contrapartida
(vazio) (vazio) 2 Faixa 1 96                              -                6.000.000,00R$          -R$                         -R$                         

RESIDENCIAL HIBISCUS CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ SA 2 Faixa 1 96                              -                -R$                         -R$                         -R$                         

RESIDENCIAL ITAJU                                           R.G ENGENHARIA 1 Faixa 1 24                              24                 1.200.000,00R$          1.129.773,07R$          128.238,68R$             

RESIDENCIAL PARQUE CONQUISTA SAO FRANCISCO                  PRIME INC.CONST 1 Faixa 1 96                              69                 4.155.723,26R$          3.782.485,53R$          4.877.151,74R$          

RESIDENCIAL TERRA MORENA - 1 ETAPA - MODULO I               VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 1 34                              34                 1.700.000,00R$          1.677.822,44R$          161.785,54R$             

RESIDENCIAL TERRA MORENA - 2 ETAP - MOD I                   VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 1 76                              -                4.260.244,34R$          4.259.859,31R$          375.793,47R$             

RESIDENCIAL TERRA MORENA 3 ETAPA - MOD I                    VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 1 73                              -                3.650.000,00R$          1.893.413,39R$          1.757.788,84R$          

CONDOMINIO RESIDENCIAL LINCE                                SOTREMA 1 Faixa 1 10                              10                 579.534,68R$             579.534,68R$             66.429,82R$               

VILLAS DE NAVARRA LR3                                       TECOL - TEC ENG 1 Faixa 1 44                              43                 2.484.413,43R$          2.484.413,43R$          409.904,57R$             

VILLAS DE NAVARRA II - LR - MODULO I                        TECOL - TEC ENG 1 Faixa 1 20                              20                 1.291.135,57R$          1.291.135,57R$          231.901,93R$             

CONDOMINIO SPAZIO CLASSIQUE MOD I                           PRIME INC.CONST 1 Faixa 1 144                            73                 15.449.700,00R$        -R$                         22.576.387,60R$        

CONDOMINIO SEBASTIAO MELO                                   VBC ENGENHARIA 1 Faixa 1 192                            192               8.064.000,00R$          8.025.974,13R$          278.760,00R$             

CONDOMINIO ATILIO TONIAZZO                                  VBC ENGENHARIA 1 Faixa 1 176                            176               7.392.000,00R$          7.356.199,41R$          106.260,00R$             

RESIDENCIAL FERNANDA 2 E 3                                  COBRAVI 1 Faixa 1 273                            273               11.138.400,00R$        11.138.400,00R$        385.110,59R$             

RESIDENCIAL FERNANDA 1                                      CGR ENGENHARIA 1 Faixa 1 157                            157               6.405.600,00R$          6.405.600,00R$          471.000,00R$             

RESIDENCIAL FERNANDA 4                                      COBRAVI 1 Faixa 1 215                            215               8.772.000,00R$          8.772.000,00R$          -R$                         

RESIDENCIAL FERNANDA 5                                      CGR ENGENHARIA 1 Faixa 1 215                            215               8.772.000,00R$          8.772.000,00R$          938.841,51R$             

CONDOMINIO CIUDAD DE VIGO                                   MRV PRIME CITYL 1 Faixa 1 368                            271               16.380.000,00R$        163.622,80R$             44.052.901,24R$        

CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA SERRANA                           ENGEPAR 1 Faixa 1 213                            213               8.307.000,00R$          8.307.000,00R$          -R$                         

VILLAGE PARATI - FASE 1                                     API SPE39 - PLA 1 Faixa 1 588                            507               46.489.000,00R$        13.790.372,32R$        29.999.850,00R$        

RESIDENCIAL ITAPUA                                          R.G ENGENHARIA 1 Faixa 1 96                              89                 4.800.000,00R$          783.783,67R$             5.917.016,33R$          

CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO SOTER I                     VALE ENGENHARIA 1 Faixa 1 24                              15                 1.497.633,24R$          1.060.938,56R$          1.132.557,19R$          

RESIDENCIAL ALBINO COIMBRA FILHO II                         RHD CONSTRUCOES 1 Faixa 1 144                            144               6.048.000,00R$          6.017.906,60R$          30.520,00R$               

RESIDENCIAL ALBINO COIMBRA FILHO I                          RHD CONSTRUCOES 1 Faixa 1 144                            144               6.048.000,00R$          6.017.936,16R$          359.520,00R$             

RESIDENCIAL VILLAGE PARATI - FASE 2                         API SPE39 - PLA 1 Faixa 1 514                            401               39.470.000,00R$        12.336.659,33R$        35.825.840,67R$        

RESIDENCIAL CARMIM                                          SOTREMA 1 Faixa 1 18                              17                 1.119.188,46R$          1.119.188,46R$          154.299,54R$             

RESIDENCIAL VILLAGE PARATI - FASE 3                         API SPE39 - PLA 1 Faixa 1 724                            -                58.008.000,00R$        34.277.090,13R$        40.586.180,60R$        

TOTAL FAIXA 1 4.774                         3.302            279.481.572,98R$      151.443.108,99R$      190.824.039,86R$      

RESIDENCIAL PORTAL DAS MORENINHAS                           POLIGONAL ENGEN 1 Faixa 2 17                              17                 850.000,00R$             476.215,88R$             709.461,02R$             

RESIDENCIAL MONTE CRISTO                                    STENGE ENGENHAR 2 Faixa 2 16                              5                   1.536.000,00R$          -R$                         -R$                         

RES. SPAZIO COLINA DOS IPES

MRV PRIME SOTER ANTONIO RAHE 

INCORPORACOES SP 2 Faixa 2 96                              -                9.369.600,00R$          -R$                         -R$                         

CONDOMINIO VILLAS DE NARVARRA II - MODU II                  TECOL - TEC ENG 1 Faixa 2 17                              16                 1.108.063,08R$          1.026.813,08R$          211.893,42R$             

CONDOMINIO SPAZIO CLASSIQUE - MODULO II                     PRIME INC.CONST 1 Faixa 2 144                            84                 2.901.982,05R$          921.383,11R$             21.784.728,20R$        

CONDOMINIO SPAZIO CLASSIQUE - MOD III                       PRIME INC.CONST 1 Faixa 2 96                              34                 1.675.753,02R$          2.619.173,88R$          15.445.311,84R$        

CONDOMINIO VILLAS DE CASTELLA                               TECOL - TEC ENG 1 Faixa 2 40                              38                 3.330.000,00R$          1.171.166,71R$          2.158.833,29R$          

RESIDENCIAL VILLAGE PARATI FASE IV

API SPE PLANEJ E DESENVOLV DE 

EMP IMOB LTDA 1 Faixa 2 430                            -                34.596.000,00R$        -R$                         7.984.000,00R$          

ROSSI IDEAL TRES BARRAS - LOTE Z3A - QUADRA B               SANTO ESTANISLA 1 Faixa 2 250                            115               24.952.582,40R$        15.062.807,84R$        9.789.103,34R$          

ROSSI IDEAL TRES BARRAS - LOTE Z5A - MODULO I-APTOS         SANTO ESTANISLA 1 Faixa 2 128                            85                 10.064.665,60R$        4.002.680,16R$          6.994.237,86R$          

ROSSI IDEAL TRES BARRAS- LOTE Z5A - MODULO II-CASAS         SANTO ESTANISLA 1 Faixa 2 122                            78                 8.937.822,24R$          4.074.070,72R$          7.155.581,29R$          

CONDOMINIO CIUDAD DE VIGO MOD II                            MRV PRIME CITYL 2 Faixa 2 322                            -                34.104.400,00R$        -R$                         15.142.890,01R$        

CONDOMINIO VILLAS DE CANARIAS                               TECOL - TEC ENG 1 Faixa 2 75                              67                 6.973.500,00R$          1.638.346,36R$          5.239.236,14R$          

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE CASTELO DE MONACO             MRV PRIME PQ 2 Faixa 2 528                            -                26.400.000,00R$        16.563.330,15R$        43.376.409,37R$        

CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTELO DE LUXEMBURGO - MOD I        MRV PRIME PRQ 2 Faixa 2 192                            75                 9.600.000,00R$          5.246.563,88R$          15.385.968,39R$        

RESIDENCIAL BELA VISTA                                      GOLD ARGELIA 2 Faixa 2 490                            -                47.435.796,15R$        30.766.712,40R$        36.364.203,85R$        

EDIFICIO NEBRASKA                                           PRATICA 2 Faixa 2 107                            -                -R$                         -R$                         -R$                         

CONDOMINIO 13 - RESIDENCIAL DOS GIRASSOIS                   PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 84                              83                 5.148.529,52R$          5.148.529,36R$          789.508,46R$             

CONDOMINIO 02 - RESIDENCIAL AROEIRA                         PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 92                              -                5.100.105,59R$          5.100.105,59R$          514.937,16R$             

CONDOMINIO 03 - RESIDENCIAL ARARA AZUL                      PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 96                              96                 5.272.278,33R$          5.272.278,33R$          580.115,42R$             

CONDOMINIO 04 - RESIDENCIAL DAS ANDORINHAS                  PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 96                              96                 5.344.866,84R$          5.344.866,84R$          701.368,70R$             

CONDOMINIO 05- RESIDENCIAL DAS ACACIAS                      PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 96                              96                 5.846.246,41R$          5.846.246,41R$          593.994,53R$             

RESIDENCIAL ITAQUI - MOD I                                  R.G ENGENHARIA 2 Faixa 2 72                              72                 3.600.000,00R$          1.498.154,11R$          3.745.945,89R$          

RESIDENCIAL ITAPORA - MOD I                                 R.G ENGENHARIA 2 Faixa 2 60                              58                 3.000.000,00R$          1.014.546,26R$          2.810.641,21R$          

RESIDENCIAL REINALDO BUSANELI I                             VBC ENGENHARIA 2 Faixa 2 384                            -                19.584.000,00R$        16.346.618,33R$        747.265,25R$             

RESIDENCIAL LEONEL BRIZOLA I                                VBC ENGENHARIA 2 Faixa 2 112                            -                5.712.000,00R$          5.330.538,41R$          257.123,83R$             

RESIDENCIAL LEONEL BRIZOLA II                               VBC ENGENHARIA 2 Faixa 2 160                            -                8.160.000,00R$          7.612.175,00R$          360.426,94R$             

RESIDENCIAL REINALDO BUSANELI II                            VBC ENGENHARIA 2 Faixa 2 384                            -                19.584.000,00R$        16.346.131,93R$        789.507,48R$             

CONDOMINIO 12 - RESIDENCIAL DOS CANARIOS                    PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 80                              -                4.495.616,74R$          4.495.616,74R$          2.095.572,91R$          

CONDOMINIO 08 - RES BEM-TE-VIS                              PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 48                              -                2.400.000,00R$          -R$                         4.025.149,99R$          

CONDOMINIO 11 - RES CUIABA                                  PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 100                            -                5.000.000,00R$          -R$                         8.010.407,09R$          

CONDOMINIO PARQUE CASTELO DE SAN MARINO - MOD I             

MRV PRIME PARQUE CASTELO DE 

SAN MARINO INC SPE LTDA 2 Faixa 2 336                            -                24.923.021,91R$        -R$                         13.261.978,09R$        

CONDOMINIO VILLAS DE CATALUNHA                              TECOL - TEC ENG 2 Faixa 2 43                              34                 2.150.000,00R$          514.913,52R$             4.000.086,48R$          

CONDOMINIO VILLAS DE MARBELLA                               TECOL - TEC ENG 2 Faixa 2 58                              36                 2.900.000,00R$          400.148,02R$             6.028.897,79R$          

RESIDENCIAL JOSE DE ALENCAR I                               VBC ENGENHARIA 2 Faixa 2 128                            -                6.528.000,00R$          5.997.305,34R$          373.537,02R$             

RES JOAO ALBERTO AMORIM DOS SANTOS                          J. BENS PARTICI 2 Faixa 2 292                            292               14.016.000,00R$        13.805.760,00R$        2.797.639,99R$          

CONJ. RES. ARY ABUSSAFI E GREGORIO CORREA                   ENGEPAR 2 Faixa 2 313                            -                18.780.000,00R$        18.501.372,27R$        8.666.902,12R$          

LOTEAMENTO JOSE MAKSOUD                                     COPLAN 2 Faixa 2 482                            -                23.136.000,00R$        22.883.359,37R$        4.681.897,63R$          

RESIDENCIAL PARQUE CASTELO DE LUXEMBURGO - MOD II           MRV PRIME PRQ 2 Faixa 2 240                            -                12.000.000,00R$        5.257.852,24R$          22.031.864,64R$        

RESIDENCIAL PARQUE CASTELO DE LUXEMBURGO - MOD III          MRV PRIME PRQ 2 Faixa 2 176                            -                8.800.000,00R$          859.786,85R$             16.955.734,41R$        

RESIDENCIAL PARQUE CASTELO DE LUXEMBURGO - MOD IV           MRV PRIME PRQ 2 Faixa 2 224                            -                11.200.000,00R$        3.453.044,51R$          19.859.819,84R$        

RESID. NELSON TRAD                                          BROOKFIELD IA 2 Faixa 2 1.624                         -                87.696.000,00R$        80.734.085,07R$        2.467.248,86R$          

LOTEAMENTO RESIDENCIA RUI PIMENTEL I                        LC BRAGA CONSUL 2 Faixa 2 124                            -                6.200.000,00R$          4.254.450,77R$          617.520,00R$             

COND 07 - RESIDENCIAL DAS AMOREIRAS                         PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 60                              -                3.000.000,00R$          -R$                         5.034.299,99R$          

COND 06 - RESIDENCIAL DAS AGUAS                             PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 64                              -                3.200.000,00R$          -R$                         5.418.099,99R$          

RESIDENCIAL TERRA MORENA - 1 ETAPA - MODULO II              VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 2 31                              30                 1.550.000,00R$          1.131.865,22R$          20.773.450,86R$        

RESIDENCIAL ITAQUI - MOD II                                 R.G ENGENHARIA 2 Faixa 2 72                              -                3.600.000,00R$          1.168.790,43R$          3.029.419,29R$          

RESIDENCIAL ZENOBIO DOS SANTOS                              VBC ENGENHARIA 2 Faixa 2 192                            -                9.792.000,00R$          9.138.294,54R$          147.705,36R$             

RESIDENCIAL CELINA JALAD 1E2                                MB ENGENHARIA 2 Faixa 2 266                            -                15.960.000,00R$        12.735.658,89R$        638.400,00R$             

RESIDENCIAL CELINA JALAD 7E8                                MB ENGENHARIA 2 Faixa 2 394                            -                20.882.000,00R$        16.777.015,30R$        2.759.083,09R$          

RESIDENCIAL CELINA JALAD 5E6                                MB ENGENHARIA 2 Faixa 2 416                            -                22.048.000,00R$        13.790.176,31R$        2.737.423,69R$          

TOTAL FAIXA 2 10.469                       1.507            620.444.829,88R$      374.328.950,13R$      356.044.832,02R$      

RESIDENCIAL CELINA JALAD 3 E 4                              MB ENGENHARIA 2 Faixa 3 422                            -                22.366.000,00R$        19.528.118,74R$        2.695.654,02R$          

RESIDENCIAL JOSE DE ALENCAR II                              VBC ENGENHARIA 2 Faixa 3 192                            -                9.792.000,00R$          8.979.120,66R$          460.819,04R$             

LOTEAMENTO RESIDENCIAL RUI PIMENTEL II                      LC BRAGA CONSUL 2 Faixa 3 136                            -                6.800.000,00R$          4.621.994,23R$          677.280,02R$             

RESIDENCIL TERRA MORENA - 1 ETAPA - MODULO III              VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 3 32                              32                 1.629.427,31R$          1.629.427,31R$          -R$                         

RESIDENCIAL ITAPORA - MOD II                                R.G ENGENHARIA 2 Faixa 3 72                              -                3.600.000,00R$          183.601,25R$             5.970.948,75R$          

RESIDENCIAL TERRA MORENA - 1 ETAPA - MODULO V               VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 3 30                              30                 1.688.789,61R$          1.688.789,61R$          141.629,16R$             

RESIDENCIAL TERRA MORENA - ETAPA I - MODULO IV              VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 3 63                              63                 3.229.517,66R$          3.229.517,66R$          283.572,50R$             

RESIDENCIAL SAO CONRADO                                     STENGE ENGENHAR 2 Faixa 3 20                              -                1.000.000,00R$          240.000,00R$             2.160.000,00R$          

CONDOMINIO VILLAS DE GALICIA                                TECOL - TEC ENG 2 Faixa 3 73                              -                3.844.615,38R$          2.175.885,69R$          3.938.384,62R$          

CONDOMINIO VILLAS DE CATALUNHA III                          TECOL - TEC ENG 2 Faixa 3 57                              -                2.850.000,00R$          889.257,36R$             3.890.460,53R$          

CONDOMINIO VILLAS DE MARBELLA II                            TECOL - TEC ENG 2 Faixa 3 31                              19                 1.586.398,36R$          814.867,33R$             2.335.101,64R$          

RESIDENCIAL TERRA MORENA - 1 ETAPA - MOD VI                 VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 3 30                              -                1.661.505,00R$          1.661.505,00R$          180.939,54R$             

RESIDENCIAL PARQUE CASTELO DE SAN MARINO - MODULO II        

MRV PRIME PARQUE CASTELO DE SAN 

MARINO INC SPE LTDA 2 Faixa 3 384                            -                22.970.673,70R$        -R$                         20.669.326,30R$        

CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO SOTER II MOD I__________    VALE ENGENHARIA 2 Faixa 3 12                              -                600.000,00R$             196.162,62R$             1.323.449,55R$          

RESIDENCIAL ITAJAI                                          R.G ENGENHARIA 2 Faixa 3 64                              -                3.200.000,00R$          1.942.227,66R$          3.415.262,21R$          

RESIDENCIAL TERRA MORENA - 2 ETAPA - MOD II                 VIDA NOVA CAMPO 2 Faixa 3 87                              -                5.012.764,41R$          4.785.538,41R$          400.128,21R$             

RESIDENCIAL ITAYAMI______________________________________   R.G ENGENHARIA 2 Faixa 3 96                              -                4.800.000,00R$          -R$                         5.297.587,75R$          

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DE CADIZ                      TECOL - TEC ENG 2 Faixa 3 96                              -                5.445.106,40R$          -R$                         5.114.893,60R$          

CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE DO SOTER II MOD II             VALE ENGENHARIA 2 Faixa 3 12                              -                1.560.000,00R$          -R$                         -R$                         

CONDOMINIO VILLAS DE CATALUNHA II                           TECOL - TEC ENG 2 Faixa 3 49                              -                2.631.175,31R$          1.061.164,88R$          3.983.824,69R$          

JARDIM CANGURU COPLAN CONST PLANEJ INDUSTRIA E COMERCIO 2 Faixa 3 272                            -                14.146.452,12R$        7.919.856,62R$          -R$                         

TOTAL FAIXA 3 2.230                         144               120.414.425,26R$      61.547.035,03R$        62.939.262,13R$        
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Fonte: Ministério das Cidades. 

 

Os empreendimentos mapeados foram contrastados com o perímetro e zoneamento 

estabelecidos no Plano Diretor, obtendo-se o seguinte resultado:  

 

 

Imagem 16. Cruzamento entre os empreendimentos MCMV mapeados e as Macrozonas do Plano Diretor 

Destaque para os empreendimentos ao sul, localizados na MZ3. 

Fonte empreendimentos habitacionais: Ministério das Cidades. Elaboração própria. 

 

A imagem anterior evidencia a falta de coincidência entre as previsões de localização 

para a habitação social realizas no Plano Diretor de 2006 e os projetos MCMV realizados a 

partir de 2009. A Macrozona 1 (centro da cidade) , priorizada no Plano Diretor de 2006 para a 

localização de habitação social, não foi efetivamente considerada de forma preferencial na 

localização dos empreendimentos habitacionais do PMCMV. Enquanto isso, a Macrozona 3, 

de reserva territorial para a expansão futura e com condições de ocupação e parcelamento que 

inviabilizam projetos de habitação social, foi habilitada, observando-se a presença de 

empreendimentos do PMCMV. Que mudanças viabilizaram empreendimentos do PMCMV 

na MZ3 da cidade de Campo Grande?  
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Em 2010, por meio da Lei Complementar n
o
 156 (e o Decreto nº 11.222/2010 que a 

regulamenta), foi instituído o Plano da Operação Urbana Consorciada
61

 para Qualificação 

Urbanística e Ambiental nas Regiões Urbanas do Lagoa, Anhanduizinho e Bandeira, com a 

seguinte delimitação espacial: 

 

 

Imagem 17: Perímetro da Operação Urbana Lagoa, Anhanduizinho e Bandeira. (Macrozonas e regiões). 

Fonte: Operação Urbana Consorciada para Qualificação Urbanística e Ambiental nas Regiões Urbanas do Lagoa, 

Anhanduizinho e Bandeira. 
 

De acordo com a Lei Complementar nº 156/2010, esta Operação Urbana Consorciada 

tem por finalidade: 

 

I. Qualificar ambientalmente as áreas junto aos córregos urbanos, incluindo a 

preservação de áreas sujeitas à inundação e a proteção da vegetação significativa 

mantendo maciços arbóreos existentes; 

                                                        
61

 O artigo 32 do Estatuto da Cidade determina que as OUC compreendem um conjunto de intervenções sob o 

comando do poder público municipal sobre um território delimitado, nas quais participam também proprietários, 

vizinhos, usuários e inversores privados. Estas intervenções se orientam à transformação urbanística estrutural da 

área, junto com melhoras sociais e a valorização ambiental. Esta figura permite medidas de modificação de 

índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo, assim como modificação das normas edilícias 

(Estatuto da Cidade, artigo 33). 
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II. Implantar obras de melhorias urbanas para ocupação, dotada de 

infraestrutura, inclusive pavimentação asfáltica, rede de drenagem, coleta e 

tratamento de esgoto; 

III. Melhorar a mobilidade urbana, por meio da implantação de vias 

estruturantes que interligam o empreendimento ao seu entorno, incluindo ciclovias e 

linhas de ônibus; 

IV. Proporcionar a integração de bairros adjacentes
62

; 

V. Alocar recursos financeiros da iniciativa privada para financiar obras de 

interesse da coletividade. (Grifou-se). 

   

Quanto aos objetivos da OUC, pode-se listar: 

 

I. Implantar os parques lineares dos córregos Lagoa, Lageado e Anhandui, na 

área inserida dentro da Operação Urbana. 

II. Implantar moradias dotadas de infraestrutura básica; 

III. Garantir área pública para implantação de equipamentos comunitários e 

áreas de lazer, proporcionais ao adensamento gerado; 

IV. Implantar vias estruturantes com pavimentação e drenagem. (Grifou-se). 

 

Dentre os pontos levantados pela OUC para definição de sua finalidade e objetivos, 

destacam-se medidas habitacionais, ambientais, e de construção de infraestrutura. No entanto, 

dado que as duas últimas são essenciais para a viabilização de projetos habitacionais, entende-

se que assumem um caráter prioritário – por inviabilizarem novas unidades na região caso não 

resolvidas.  

O perímetro da Operação Urbana Consorciada (OUC) coincide com a demarcação da 

Macrozona 3 do Plano Diretor (quatro anos antes destinada a reserva territorial futura), como 

se observa na seguinte imagem:  

 

                                                        
62

 A integração de bairros adjacentes pode ser entendida como a permissão de incorporação de terrenos 

localizados no limite externo do perímetro urbano (MZ2). Esta possibilidade permite antecipar no tempo a 

incorporação de terrenos com preços mais baixos derivados exatamente da sua impossibilidade prévia de 

incorporação à cidade.    
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Imagem 18: Cruzamento entre os perímetros da OUC e da MZ3. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A Operação Urbana Consorciada, instituída no ano seguinte ao início do PMCMV, 

alterou a proposta de desenvolvimento urbano geral estabelecida no Plano Diretor e suas 

disposições. Como a área da OUC é periférica e carente de infraestrutura, o Capítulo II, art. 

5
o
, da Lei instituidora estabeleceu as seguintes contrapartidas:  

 

Mediante contrapartida do empreendedor, por meio de obras para 

qualificação urbanística e ambiental na área objeto desta Operação, tais como 

urbanização de córregos, execução de obras de pavimentação asfáltica e rede de 

drenagem para integração entre bairros ou do transporte coletivo, implantação de 

pontes, áreas de lazer e outras, é possível conceder as flexibilizações descritas no 

art. 6º desta lei. (Grifou-se). 

 

Como é possível notar, o foco está no projeto habitacional – que atrai os 

empreendedores –, sendo as demais obras de infraestrutura e qualificação urbana consideradas 

contrapartidas condicionadas à modificação normativa. As áreas foram habilitadas dessa 

maneira antecipando-se sua entrada no mercado e alterando as condições de aproveitamento 

urbanístico para viabilizar empreendimentos do programa MCMV. Nada disso seria possível 

pela regulação geral estabelecida no Plano Diretor quatro anos antes. 

Foram analisados os empreendimentos mapeados na região de Anhanduizinho com o 

objetivo de compreender os critérios de aprovação do loteamento. No setor, foram 

identificadas 1.076 UH, contratadas conforme a tabela a seguir: 
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Quadro 08: Empreendimentos na região Anhanduizinho. Elaboração própria a partir da base de 

empreendimentos do PMCMV (Fonte: Ministério das Cidades, junho de 2014).  

 

De acordo com consultas realizadas a funcionários do município, o loteamento da área 

foi feito de acordo com a Legislação de Uso e Ocupação vigente na época. No entanto, por 

conta da ausência de infraestrutura na região, para viabilizar os conjuntos residenciais, foi 

necessária a assinatura de um Termo de Compromisso por parte das empresas privadas 

envolvidas, enquadrando o empreendimento nas regras da Operação Urbana.
63

 

Nas próximas duas imagens observa-se a proposta do loteamento e o seu 

desenvolvimento parcial com moradias MCMV:  

 

Imagem 19. Estudo de loteamento feito na região Anhanduizinho.
64

 

Fonte: consulta a funcionário da municipalidade. Junho de 2015.  

 

                                                        
63

 O acesso aos Termos de Compromisso em que foram especificadas as contrapartidas não está disponível ao 

público.   
64

 Embora a escala da imagem correspondente ao loteamento na região Anhanduizinho não permita a 

visualização, os limites do loteamento proposto são: ao oeste e a sul, a Fazenda Bálsamo, e a leste as Chácaras 

do Lageado. Essa informação auxilia na percepção de quão periférica essa região é, e como está mal inserida 

urbanisticamente – se considerarmos o restante da malha urbana. Considerando os limites, fica claro porque, no 

plano Diretor, essa era uma área de adensamento restrito. 

Nome do Empreendimento Construtora PMCMV Faixa UH Contratadas  Entregues Valor Total  Valor Liberado Contrapartida
EDIFICIO NEBRASKA                                           PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 84 83 5.148.529,52R$          5.148.529,36R$          789.508,46R$             

CONDOMINIO 02 - RESIDENCIAL AROEIRA                         PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 92 0 5.100.105,59R$          5.100.105,59R$          514.937,16R$             

CONDOMINIO 03 - RESIDENCIAL ARARA AZUL                      PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 96 96 5.272.278,33R$          5.272.278,33R$          580.115,42R$             

CONDOMINIO 04 - RESIDENCIAL DAS ANDORINHAS                  PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 96 96 5.344.866,84R$          5.344.866,84R$          701.368,70R$             

CONDOMINIO 05- RESIDENCIAL DAS ACACIAS                      PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 96 96 5.846.246,41R$          5.846.246,41R$          593.994,53R$             

CONDOMINIO 12 - RESIDENCIAL DOS CANARIOS                    PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 80 0 4.495.616,74R$          4.495.616,74R$          2.095.572,91R$          

CONDOMINIO 08 - RES BEM-TE-VIS                              PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 48 0 2.400.000,00R$          -R$                         4.025.149,99R$          

CONDOMINIO 11 - RES CUIABA                                  PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 100 0 5.000.000,00R$          -R$                         8.010.407,09R$          

LOTEAMENTO RESIDENCIA RUI PIMENTEL I                        LC BRAGA CONSUL 2 Faixa 2 124 0 6.200.000,00R$          4.254.450,77R$          617.520,00R$             

COND 07 - RESIDENCIAL DAS AMOREIRAS                         PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 60 0 3.000.000,00R$          -R$                         5.034.299,99R$          

COND 06 - RESIDENCIAL DAS AGUAS                             PROJETO HMX 3 2 Faixa 2 64 0 3.200.000,00R$          -R$                         5.418.099,99R$          

LOTEAMENTO RESIDENCIAL RUI PIMENTEL II                      LC BRAGA CONSUL 2 Faixa 3 136 0 6.800.000,00R$          4.621.994,23R$          677.280,02R$             

TOTAL MCMV 1.076                         371                  57.807.643,43R$        40.084.088,27R$        29.058.254,26R$        
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Imagem 20: Cruzamento entre estudo de loteamento feito na região Anhanduizinho e foto aérea com 

empreendimentos construídos. 

Fonte: Elaboração própria.  

 

De modo a ilustrar as diferenças entre o PDE e a OUC, a imagem a seguir exemplifica 

o tipo de empreendimento habitacional possível em cada cenário normativo: 

 

Imagem 21. Mudança no potencial máximo construtivo. Simulação Plano Diretor – MZ3 (esq.) / OUC (dir.).
65

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Embora a OUC explicite a preservação dos índices urbanísticos (taxa de ocupação, 

coeficiente de aproveitamento e gabarito) do perímetro que abrange, ela introduziu mudanças 

nas condições de utilização dos terrenos incorporados ao uso urbano. Foram observados os 

seguintes efeitos sobre o território:   

 Liberação de terrenos da área de expansão para habitação social (MZ3); 

 Redução do tamanho de lote mínimo e incremento no número de unidades 

habitacionais por lote, aumentando a capacidade de adensamento e ocupação dos bairros; 

 Redução das exigências para a entrada dos terrenos no mercado; liberação do 

loteamento via lei de fracionamento do solo e permissão da modalidade condomínio; 

                                                        
65

 Ambas as projeções ocupam a mesma área (20.000 m
2
). A simulação da MZ3 apresenta duas formas de 

ocupação distintas, uma que atinge o potencial máximo dos lotes e outra com uma residência padrão MCMV 

com 50 m
2
. 
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 Consideração de exigências de infraestrutura básica, provavelmente seguindo 

diretrizes de aprovação dos empreendimentos MCMV; 

 A possibilidade de transferir ao privado a responsabilidade sobre a construção de 

infraestrutura para viabilização de empreendimentos habitacionais. Para que eles fossem 

viabilizados pelo PMCMV sem a definição da OUC, o município deveria firmar um relatório 

e uma matriz de responsabilidades, comprometendo-se com as construções e sua manutenção. 

Esta experiência sugere que o uso do instrumento urbanístico “operação urbana 

consorciada” no município de Campo Grande levou à alteração dos índices urbanísticos e das 

características de uso do solo na região periférica sul da cidade, alterando as disposições 

contidas no Plano Diretor. A mudança viabilizou empreendimentos habitacionais enquadrados 

no Programa “Minha Casa, Minha Vida” nessa localização. Foram identificadas neste estudo 

as seguinte modificações no marco jurídico-urbanístico para os terrenos contidos na OUC:  

 Antes (PDE) Depois (OUC) 

Tamanho mínimo do lote 

para HIS 

5.000 m
2
 250 m

2
 

 

Índices urbanísticos (taxa de 

ocupação e coeficiente de 

aproveitamento) 

to: 0,5 

ca: 1 

taxa de elevação: 2 

to: 0,5 

ca: 1 

taxa de elevação: 2 

Número máximo de unidades  25 UH De 26 a 250 UH 

Necessário o parcelamento 

para construção das HIS em 

um segundo momento 

Sim Não 

Permite a modalidade 

condominial esquema MCMV 

Não Sim 

Permite empreendimentos do 

PMCMV 

Não Sim 

Responsabilidade pela 

construção da infraestrutura 

básica 

Poder Público Iniciativa privada 

 

Quadro 09: Quadro síntese.
66

 Fonte: Elaboração própria. 
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 Para o desenvolvimento deste comparativo entre o PD e a OUC foram consultadas, entre outras, as seguintes 

fontes normativas da cidade de Campo Grande: 

Descrição 
 

Legislação 

Uso e ocupação do Solo LUOS Lei Complementar nº 74/2005 

Modificações na LUOS Lei Complementar nº 76/2005 

Modificações na LUOS Lei Complementar nº 94/2006 

Modificações na LUOS Lei Complementar nº 96/2006 

Modificações na LUOS Lei Complementar nº 107/2007 

Modificações na LUOS Lei Complementar nº 141/2009 

Modificações na LUOS Lei Complementar nº 186/2011 

Plano Diretor Lei Complementar nº 94/2006 

Institui a OUC  Lei Complementar nº 156/2010 

Regulamenta a OUC Decreto nº 11.222/2010 

Política Municipal de Habitação Lei Complementar nº 109/2007 
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Neste caso, foi utilizada uma figura juridicamente mais complexa do que a 

demarcação arbitrária de ZEIS para alterar as condições regulatórias do mercado. A mudança 

disponibilizou terras mais baratas para a implantação dos empreendimentos, permitindo 

também deixar a cargo da iniciativa privada as contrapartidas urbanísticas de construção de 

infraestrutura que, em qualquer outro empreendimento do MCMV, exigiria um termo de 

compromisso do poder municipal. Só na região de Anhanduizinho foram contratadas mais de 

1.000 unidades e, à diferença de outras intervenções públicas, foram estabelecidas regras para 

uma região mais ampla do que um terreno específico.  

Esta “estratégia de flexibilização” (como é chamada na própria lei da OUC) habilitou 

terras no prazo e condições demandadas pelo programa, viabilizando a produção de moradia 

social. No entanto, vale questionar os custos dessa decisão de política urbana: houve uma 

perda da visão prospectiva do planejamento como ferramenta, além da perda da capacidade 

institucional para produzir soluções integrais à problemática habitacional, bem como da 

possibilidade de apostar em melhores localizações e condições urbanas para a moradia social. 

Caberá a estudos futuros avaliar a OUC e os seus resultados em termos de déficits urbanos e 

da cidade como um todo. 

 

Conclusões  

 

As observações sobre a implantação do Programa “Minha Casa, Minha Vida” nos 

âmbitos municipais permitem afirmar que sua execução envolve práticas locais de 

modificação à regulação urbanística. Essas modificações têm sido desenvolvidas sem 

qualquer vínculo com os instrumentos de política fundiária e habitacional – referidos tanto na 

lei do programa como na cartilha federal “Como produzir moradia bem localizada com os 

recursos do programa ’Minha Casa, Minha Vida’”. Essa desarticulação não é novidade. É 

generalizada a ausência de estratégias de intervenção territorial para promover melhoras nas 

condições da oferta de terras para fins habitacionais nos municípios, além de ser praticamente 

inexistente no país o uso de instrumentos de combate a vazios urbanos e de incremento na 

oferta de terras para moradia social. Neste contexto, é improvável que o PMCMV e o 

Ministério das Cidades previssem o uso de tais instrumentos como principal espaço de 

interação entre o programa e os marcos jurídicos locais de planejamento urbano.  

É bastante complexo que um programa desse porte e evidente impacto territorial não 

tenha levado em consideração, de forma ampla e com estratégias efetivas, a influência que, 
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por sua natureza, viria a ter nas condições regulatórias dos mercados habitacionais. Ainda 

mais tendo em vista a precariedade institucional reinante no país no tocante a estratégias 

territoriais para melhorar as condições da oferta de moradia social.  

Não obstante, esse lapso não significou uma ausência de interação entre o programa e 

os marcos jurídicos que determinam a oferta de terra para moradia social. Como confirmado 

pelos casos, esta interação tem acontecido sob a forma de modificações específicas às fontes 

normativas municipais determinantes à produção de moradia social: o Plano Diretor, a 

legislação de uso e ocupação do solo, as regras de parcelamento, os planos locais de habitação 

e as regras edilícias. As mudanças procuram antecipar a disponibilidade da terra e/ou alterar 

parâmetros de ocupação, além de reduzir exigências urbanísticas.  

Ainda que as mudanças respondam a uma mesma necessidade – como ampliar a oferta 

de terra no tempo e condições de produção que o programa requer –, elas não têm acontecido 

de forma homogênea nos âmbitos municipais, de tal sorte que one size does not fit all.  

O conflito entre a realidade, determinada pelas condições de execução do programa, e 

os marcos regulatórios, tem sido resolvido a partir de mudanças jurídicas, seja no 

entendimento da norma, seja na alteração concreta do seu conteúdo. As mudanças podem 

incorporar diversos graus de comprometimento dos valores ou objetivos vinculados às normas 

que são modificadas, bem como caracterizar implicações democráticas e sociais diferentes. 

Entretanto, as mudanças também representam vitórias de alguns grupos sociais sobre outros 

diante de um recurso escasso: a terra. Isso acontece no embate entre moradia e proteção do 

meio-ambiente. 

A cidade de Queimados exemplifica a utilização do instrumento ZEIS desvinculado de 

sua natureza e finalidade jurídica, mas também oferece uma evidência importante para uma 

discussão mais ampla. As regulações urbanísticas representam um poder de barganha 

relevante na disputa, entre municípios, pelos recursos disponíveis, demonstrando uma 

participação substancial deste ator na execução do programa. É evidente que a mudança 

normativa é utilizada para facilitar a execução dos projetos, mas ela não faz parte das ações 

formalmente esperadas do nível local.  

O Parque dos Búfalos e a ocupação Nova Palestina, na cidade de São Paulo, 

evidenciam o conflito entre moradia e proteção ambiental. A alteração normativa realizada na 

ocupação Nova Palestina para um maior aproveitamento do terreno é fundamental para 

projetos do PMCMV, mas ocorre dentro de um cenário democrático de discussão das 
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mudanças no planejamento. Nesse sentido, afasta-se das mudanças taylor made realizadas em 

outros contextos.  

Finalmente, o caso do município de Campo Grande ilustra a complexidade e 

abrangência espacial com que as mudanças podem acontecer. Ainda que o resultado 

quantitativo seja relevante, o exemplo remete à pergunta que será abordada na conclusão 

desta pesquisa: quais os custos dessas ações públicas?  

A histórica escassez de terrenos com condições urbanas para a implantação de 

moradia social não tem obstaculizado a execução do programa (Santo Amore et alii, 2015). 

Com certeza as estratégias municipais adotadas na forma de mudanças regulatórias têm 

representado uma ação relevante dentro da execução do programa. Retomando Eros Grau 

(2002), é importante salientar que as regulações urbanísticas podem ser consideradas 

obstáculos às forças que se impõem na realidade, e por isso são transformadas – para nela se 

inserir. 
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CONCLUSÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, buscou compreender o 

impacto do PMCMV, uma intervenção pública federal de financiamento habitacional 

(variável independente) na regulação urbanística municipal para habitação social (variável 

dependente). A hipótese por trás desta relação é que o PMCMV, ator dominante no 

financiamento da habitação social – um bem socialmente necessário mas de difícil provisão –, 

termina modificando, em função de seus requerimentos, as condições regulatórias originais 

dos municípios. Assim, tendo em mente o incentivo representado pelo recurso federal, 

questiona-se se, de fato, o PMCMV atua como um regulador-sombra da legislação urbanística 

municipal.  

Para responder a este questionamento, optou-se por analisar, em primeiro lugar, o 

problema habitacional do ponto de vista da provisão pelo mercado, seguindo-se um estudo 

sobre a intervenção pública correspondente. Posteriormente, investigou-se o percurso da 

atuação pública federal brasileira, concentrada no financiamento habitacional até o 

surgimento do PMCMV. Em seguida, o programa foi esquadrinhado ponto a ponto, com foco 

nas suas características e sua lógica de operação. E, finalmente, a pesquisa abordou o campo 

da efetiva implantação do PMCMV nos âmbitos municipais, à procura de evidências que 

revelassem a confirmação da hipótese proposta.  

No capítulo 1, estabeleceu-se que, dadas as condições de operação dos mercados, a 

moradia social é um mercado “desaparecido”, motivo pelo qual resulta imprescindível a 

intervenção pública para sua produção, sobretudo em países com elevado grau de 

desigualdade social, ou seja, naqueles em que uma parcela considerável da população não tem 

acesso ao financiamento. Essa intervenção tem seu objetivo justificado pela sua importância 

social, e pode realizar-se por diversos instrumentos, dentre os quais destacam-se os 

financeiros e os regulatórios.  

O apoio ao financiamento é uma estratégia predominante de intervenção, muito 

embora os governos se utilizem também, historicamente, de medidas regulatórias sobre o 

mercado de terras, medidas essas fincadas, via de regra, no âmbito urbanístico municipal. As 

regulações municipais, ainda que justificadas, não são necessariamente eficientes. Delas 

derivam a perda de liberdade construtiva, a restrição da oferta de terrenos ao longo do tempo 

e em função de critérios de localização, as exigências urbanísticas, além da exclusão social. 

Embora condicionem a oferta da habitação social, esta consequência não sustenta, por si só, a 

retração ou retirada do Estado na intervenção regulatória.  
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A seriedade e tamanho do problema habitacional no país justificam a intervenção 

pública. Historicamente, o governo federal tem concentrado sua atuação no mercado 

financeiro, de forma inconstante (por condições orçamentárias e políticas) e em desatenção às 

camadas populares. O BNH, que existiu por mais de 20 anos, foi o órgão mais representativo 

do sistema, e chegou a ser um banco de desenvolvimento urbano com enorme poder de 

decisão sobre a política habitacional. Tendo participado do financiamento de 25% do estoque 

habitacional no país, ele terminou por atender os grupos de média e alta renda. Sua extinção, 

em 1986, significou a ausência de uma política habitacional federal e dos recursos para o seu 

financiamento por quase 25 anos. Esta situação, não obstante, trouxe um ganho na 

institucionalidade local: uma série de experiências de regulação urbana foram empreendidas 

pelos municípios.  

O PMCMV veio preencher uma enorme lacuna, ainda mais se se considerar que ele 

incluiu o atendimento à população de baixa renda, historicamente excluída da política de 

financiamento federal. O impacto do PMCMV em regulações urbanísticas não é uma 

novidade absoluta. Durante as décadas de 80 e 90 foram realizadas mudanças a regulações 

urbanísticas locais no âmbito da implantação de projetos de habitação social com 

financiamento público. A diferença trazida pelo PMCMV é que ele terminou por ser 

implementado na vigência do Estatuto da Cidade, lei que trouxe novas regras orientadas à 

gestão democrática das cidades e seus territórios.  

A descrição do programa MCMV, realizada no capítulo 2, explicita sua natureza 

market-oriented, estruturado a partir da produção privada de habitações sociais com apoio 

econômico do Estado. O programa funciona a partir de um esquema rígido de limites de preço 

para as habitações e exigências mínimas habitacionais. Este modelo favorece uma produção 

padronizada de habitações em larga escala no país, a despeito de diferenças regionais e locais 

e suas legislações. No programa, o poder entre os atores não é distribuído de forma 

homogênea. A CEF (agente executor) e o setor da construção civil ocupam posições muito 

mais fortes do que o município, a quem corresponde formalmente o papel de facilitador. O 

modelo do programa exige estoques prontos de terrenos, é homogêneo, rígido em exigências e 

limites de preço. Ao ser implantado em realidades diversas, cabe aos municípios onde ele é 

executado recorrer à mera adaptação. Essa condição configura uma forma de pressão aos 

marcos jurídicos municipais para que se encaixem no modelo estabelecido pelo programa.  

A indagação acerca das práticas municipais confirma que, de fato, têm acontecido 

mudanças nos marcos jurídico-urbanísticos municipais em decorrência da execução do 
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PMCMV. As mudanças observadas não são no sentido das tênues e improváveis previsões de 

interação estabelecidas pelo programa. A interação tem produzido a modificação de normas 

determinantes da produção de habitação social: o Plano Diretor, a legislação de uso e 

ocupação do solo, as regras de parcelamento, as regras edilícias e os planos locais de 

habitação. Essas mudanças buscam, entre outros objetivos, antecipar a disponibilidade dos 

terrenos, intensificar suas possibilidades de aproveitamento, e reduzir as exigências 

urbanísticas.  

No entanto, essas mudanças não acontecem de forma homogênea. As estruturas 

regulatórias são modificadas pela via interpretativa ou por alterações concretas dos textos 

legais, com diferentes graus de complexidade e abrangência territorial. Os conflitos 

axiológicos derivados de tais práticas são diversos (em função dos valores e objetivos da 

norma modificada), bem como as implicações democráticas – além da possível perda de 

institucionalidade. Contudo, as mudanças também podem evidenciar o resultado das lutas 

entre grupos pelo mesmo espaço (como as disputas entre movimentos sociais por moradia e 

ambientalistas). Também não se observa apenas um papel debilitado dos municípios em 

relação ao programa – as mudanças podem ser utilizadas por governos locais periféricos 

como ferramenta de atração dos recursos federais.  

Essas práticas evidenciam um conflito entre a realidade, determinada pelos critérios de 

execução do programa nos territórios, e as condições municipais de oferta de terrenos para 

habitação social (que é o que as regras objeto de mudança determinam). Mas também 

apontam para um padrão de intervenção regulatória do programa habitacional federal sobre as 

decisões territoriais do poder local. 

Os resultados descritos anteriormente trazem elementos suficientes para responder 

afirmativamente à hipótese desta pesquisa. O PMCMV tem força e poder suficientes para 

intervir no âmbito normativo urbanístico dos municípios, assumindo o papel de um regulador-

sombra dos mercados de terras e habitacional locais.  

Sem estabelecer juízos de valor sobre o fato de as mudanças observadas serem, por si 

sós, positivas ou negativas, o que se buscou trazer à tona no presente trabalho é que elas estão 

acontecendo de forma corriqueira, associadas à execução do programa. É impossível negar 

que o programa leva a modificações e que elas são realizadas conforme as suas necessidades. 

Os municípios terminam por adaptar-se ao programa.  

Por outro lado, é bastante complexo que o desenho do programa tenha desconsiderado 

seu evidente impacto territorial, que hoje pressiona as estruturas regulatórias municipais. As 
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observações aqui conduzidas deveriam ter sido realizadas quando da edição do programa a 

fim de que ele mesmo, ou outra instituição de nível federal, tivesse desenvolvido algum 

mecanismo de suporte ou diretriz para acompanhar os municípios em análise ponderada sobre 

tais decisões. Também não existe, paralelamente ao que foi narrado nesta pesquisa, uma ação 

federal para que os municípios repensem seus exercícios de gestão do solo – a fim de 

incorporar estratégias territoriais como forma de melhorar as condições dos mercados de 

terras no relativo à produção de habitação social.  

Provocar mudanças nas estruturas regulatórias é um mecanismo real de execução do 

PMCMV, que termina por viabilizar a inserção de terras no mercado nos prazos e condições 

por ele requeridas. Assim, é o nível federal que está definindo uma questão que, por 

disposição constitucional, – e por sua natureza – corresponderia preferencialmente aos níveis 

locais (muito embora não exista obrigação ou condicionamento direto por parte do programa). 

É o nível local que toma a decisão de mudar suas regulações, mas o faz como uma estratégia 

para receber os benefícios do programa (extrapolando a definição do programa trazida por 

Loureiro et alii, 2013).   

A decisão do poder local não é autônoma e não decorre da gestão popular do território. 

Ela responde ao incentivo dado pelo acesso ao recurso federal, que por cerca de 25 anos foi 

quase inexistente no país, e mesmo antes disso, já desconsiderava as camadas populares. Os 

incentivos gerados pelo PMCMV têm, portanto, afetado o pacto federativo e a distribuição de 

poderes. Essa alteração no equilíbrio dos poderes não responde só a um mecanismo top-down 

impositivo do nível federal ao local, no sentido proposto por Santo Amore et alii (2015), ou 

por Arantes e Fix (2009). Dada a importância desse recurso federal para a habitação, 

especialmente para municípios periféricos sem capacidade orçamentária, a possibilidade de 

tais mudanças tem um valor positivo per se para os poderes locais, que podem tornar seus 

territórios atrativos na disputa por este valioso investimento público. 

A intervenção pública pela via do financiamento é um mecanismo econômico, cujo 

objetivo é fazer aparecer o desaparecido mercado habitacional social, justificado socialmente 

pela finalidade de melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda. No entanto, 

quais são os custos das mudança regulatórias à institucionalidade municipal e ao processo de 

gestão democrática das cidades? 

Pode-se argumentar que a flexibilização normativa é uma ferramenta comum utilizada 

pelos governos – titulares do monopólio de emissão legislativa. Mesmo se considerado esse 

argumento, tal flexibilização costuma ser uma alternativa somente em momentos de crise. 
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Não se espera que ela seja incorporada como prática corrente dentro do próprio Estado, tendo 

por base relações assimétricas – em termos de capacidade econômica – de poder entre o nível 

federal e o municipal.   

Neste caso, a flexibilização normativa ilustra a capacidade de intervenção do poder 

federal – pela via do financiamento – sobre os poderes locais, de forma a alterar suas regras 

de atuação, comportamentos e decisões sobre as condições dos mercados habitacionais. A 

fragilidade já existente no âmbito municipal para o exercício adequado das suas competências 

em matéria urbanística é claramente agravada com esta prática.  

Cabe questionar os limites do exercício de poder de um programa desse porte, e que 

termina por dominar os recursos públicos para habitação social. Esse questionamento inclui 

não apenas a omissão do programa em relação à sua relevante e evidente interação com a 

regulação urbanística municipal, como também as consequências dessa omissão, seja em 

termos de autonomia municipal e equilíbrio de poderes, de perda de institucionalidade 

municipal, de gestão democrática dos territórios, ou dos próprios efeitos do programa nas 

cidades.  

Segundo Pistor (2012), quem possui o “poder regulatório-sombra” é o ator que tem 

recursos para dar suporte a outros sem estar juridicamente obrigado a isso. Esse é justamente 

o caso do PMCMV, que dispõe de recursos para financiar habitação nos municípios, mas não 

está juridicamente condicionado a executá-los em uma única localização. Trata-se de uma 

transferência voluntária, não definida constitucionalmente. As metas de alocação são 

regionais, de forma que o programa e a CEF – seu executor orçamentário –, terminam 

assumindo um relevante espaço de discricionariedade na escolha dos municípios beneficiários 

dos recursos.  

Por conta desses resultados faz-se aqui necessária uma análise de transparência para 

discutir o controle público das ações federais de financiamento habitacional. As 

consequências desse modelo federal de financiamento são um custo necessário e razoável 

com que a sociedade brasileira deve arcar para melhorar suas condições habitacionais e fazer 

aparecer este mercado?  

O presente trabalho sugere uma agenda futura de pesquisa, que deve incluir o avanço 

nas questões de transparência do programa, a discussão acerca dos seus efeitos no pacto 

federativo e o aprofundamento desses efeitos com mais estudos empíricos (principalmente em 

municípios que receberam recursos em proporção superior a seus déficits habitacionais), bem 

como a discussão do papel do direito nesta política pública de habitação.  
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A título de conclusão, questiona-se: que papel assume o Direito no cenário aqui 

descrito? Como já foi elaborado por Coutinho, “na seara das políticas públicas, o direito 

funciona como uma bússola, cujo norte são os objetivos dados politicamente, de acordo com 

os limites de uma ordem jurídica.” (2013:19). No Direito, podemos observar um fenômeno 

que vai muito além das normas que consagram uma política, podemos ver sua continuação 

por outros meios (García Villegas, 2014).  
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