
1199100386 

1111111111111111111111111111111111111111 

I' 

ESCOLA DE AMIRISTRACIO DE EfFRESAS DE Slo PAILO 

SFH 

DA 

fUNDACIO liETILIO VARGAS 

m 

' <D 
co 
(") 

Fundação Getulio Vingas 
Esçola de Administração 

G V de Empresas de SAo Paulo 
Biblioteca 

~~ ~ - -- ----~-- ----- __ / 

Al TERIIATIYAS FACE M ES60TNEifiO DO JI)JELO 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Pós-Graduação da EAESP/FGV -- Área 
de Concentração: Administração Pú
blica e Planejamento Urbano --,_ co
mo requisito para obtenção de t.itu
lo de mestre em Administração. 

Orientadora: 

Profª Maria Rita G. Loureiro Durand 

SÃO PAULO 

1990 



-- ----·- 1ft;, 
t;scola <J::; A J,ni.:•~;!,·acão :á<o !S Empres:_:,: São Pauf~ 

Ua 1 a • . I ~;.o de h oz,. O :f ~~a·;\~3~da 
N:o Volume "i C\~~ /:Y 

f<egist: a do por 

deR 3EE/9! 
<B5l.- )=t-S. 5 C ty 

(~ 

~-:Y 

CAMPAGNONE. Marcos Camargo. ~FH: Al~e~nativ~ Vian~e do 
EJ.go~amen~o do Modelo. São Paulo, EAESP/FGV, 1990. p. 
(Dissert:ação··de Mestrado apresentada ao Curso de P6s...:.Cra 
duação da EAESP/FGV, Área de Cónoentração: Administra
ção Páblica e Planejamento-Urbano). 

Resumo: _estruturação do SF~, mecanismos e fontes de re 
~~~sÕs, causas .q~e levaram o modelo ao esgotamento,aná 
lise das alternativas para redirec~onamento do modelo~ 
diretrizes gerais e novas fontes de recursos. 

-···_-------... ~----~-~~------g~!!!!·E-!!!=~~!!!!:! :·-.. f·-~nanc iamento - )labi tação - SFH - SBPE 
. ·-~·-- ::c~é.::':Y-: k. - .. FGTS.~~-· poupança· ~ FCVS - proposyas - recursos. 



G ) . 

Banca Examinadora 

Profª Ma~ia Rita C. Loureiro Durand 



Dedico este trabalho à minha 

mulher Zilda Maria e aos meus 

filhos Estevan, Mariza, Ma

theus e Marco. 



A~ C I PERTOS 

Agradeço a todos que de alguma forma contribuiram pa

ra a realização deste estudo, em especial 

• Dr. Miguel Tebar, por todo apoio e incentivo 

o Dr. Luiz Bresser Pereira, pelo apoio que possibilitou a rea 

lização dos créditos 

• Drª Maria Rita G. Loureiro Durand, pela orientação e apoio 

e Dr. Nelson Sunao Doho, pelos valiosos comentários 

e Terezinha Aparecida Rolim da Silva, pela datilografia 

técnica 

• CNPQ - pela bolsa de estudos concedida 

• Caixa Econômica do Estado de São Paulo (CEESP); Secretaria 

de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SDHU) e Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU); Caixa Econômi 

ca.Federal (CRF); Associação Brasileira das Entidades de 

Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP); Associação das Em

presas de Crédito Imobiliário e Poupança do Estado de São 

Paulo (ACRESP); In~tituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); 

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Adminis

tração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo 

(SECOVI); Sindicato da Indústria da Cónstrução Civil de 
' 

Grandes Estruturas no Estado de São Paulo (SINDUSCON); que 
' .......... -· .... .. 

possuem os técnicos mais qualificados e dedicados ao enfren 

tamento da questão habitacional, e que nos apoiaram ~-com 

idéias, esclarecimentos e cessão de material pdta pesquisa. 

Neste particular, ainda ao Dr. Miguel Elias ~(~BECIP) e ao 

Dr. Peter Schweizer (CEF). \' 

ilil ·. ' 
f1 . 
, 

r : 

/}i 

r~~~· 
\ . ., 
r ' 

·> 

h,· 
; ~ 
i. 
I 

' ,/ 



ÍNDICE 

11~1 PARTE 

Introdução .................................. :. . . . . . . . . . . 1 
! 

Capítulo I 

Capítulo II 

Estruturação do Modelo ...... l ......... . 
1·.1. - .Antecedentes Históricbs ....•.... 

9 

9 
I 

1.2. - Implantação do Modeloi SFH - Fil~ 

sofia ................ ·:~.......... 18 

1.3. - Estrutura de Captação e Aplica-

ção .................. '· . . . . .. . . . . . 2 O 

1.4. -Fontes Básicas de Recursos...... 28 

1.5. - Mecanismos e Condiçõet do Finan 
' I 

ciamento Habitacional~.......... 35 

Avaliação do Modelo ......... ~ ......... . 
; ,. 

2.1. - Constatação do Esgota~ento do Mo 
! -

42 

delo ................. l. . . . . . . . . . 42 ,, 

! 
2.2. - Desarticulação da Política Habi-

tacional ............. ~ ......... . 52 

2.3.- Evolução dos Recursos[ ......... . 64 

2.4.- Limitações dos Mecanismos ...... . 75 

2. 5. - FCVS - Concessão Indiscriminada 

de Subsídios.................... 81 

2.6. - Constrangimento Face às Flutua-

ções Macroeconômicas.~.......... 91 



12~ I PARTE 

Capítulo III - Alternativas para Equacionamento da Pr~ 

Çapítulo IV 

blemática Habitacional................. 96 

3 .1. - Diretrizes Gerais. . . . . . . . . . . . . . . 96 

3.2. - Estrutura da Captação e Aplica-

ção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

3.3.- Tecnologia...................... 108 

3. 4. - Consórcio de Moradias. . . . . .. . . . . . 127 

3.5.- Moradia de Aluguel.............. 135 

3.6. Lotes Urbanizados .............. . 150 

3.7. Operações Interligadas ......... . 165 

3.8.- Política de Subsídios........... 167 

Recursos para Habitação ..... ~ ......•... 170 

4.1.- Introdução....................... 170 

4.2. - Recomendações Relativas à PoupaE 

ça . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . . .. . . . ~ .1 7 5 

4.3. - Mercado Secundário de Hipotecas. 184 

4.4. -FGTS- Uma Nova Fase........... 201 

4.5. - Dotação Orçamentária - O Caso 

do Estado de São Paulo.......... 206 

4. 5 .1. - Recursos do +CMs. . . . . . . 215 

4.5.2. -Loteria da Habitação... 233 

4.5.3. Fundo de Financiamento 
~ 

e Investimento para ·De-

senvolvimento Habitacio 

237 

nal e Urbano........... 237 

4.6. - FCVS - O Equilíbrio Financeiro. 243 

4.7. -Recursos para 3,9 Milhões de Mo 

radias: Meta 1990/1994... ....... 249 



Conclusão ..•............................•..... . . .......... . 257 

Bibliografia ................................. ~ ........ . 266 

.Anexos .................................................. . 276 



SIGLAS 

ABECIP 

ACRESP 

APE 

BACEN 

BNH 

CDHU 

CEESP 

CEF 

CETIP 

CMN 

COBIIM 

CRECI 

DCI 

DOE 

FAL 

FCVS 

FGTS 

FGDLI 

FIPE 

FIESP 

FSP 

FIMACO 

/ 

Associaçao Brasileira das Entidades de Cr~dito Imo 

biliário e Poupança. 

Associaçao das Empresas de Cr~ditos Imobiliário e 

Poupança do Estado de São Paulo 

Associação de Poupança e Empr~stimo 

Banco Central 

Banco Nacional de Habitação 

Companhia de Desenvo1vimento Habitacional e Urbano 

Caixa Econômica do Estado de sao Paulo 

Caixa Econômica Federal 
I 

Central de Liquidação Financeir~ e Custódia de Tí-

tulos 

Conselho Monetário Nacional 

Congresso Brasileiro da Indústria Imobiliária 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

Diário do Com~rcio e Indústria 

Diário Oficial do Estado 

Fundo de Assistência à Liquidez 

Fundo de Compensação das Variações Salariais 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Fundo de Garantia de Depósito de Letras Imobiliárias 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Uni

versidade de São Paulo 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

Folha de São Paulo 

Financiamento para Materiais de Construção 



FUNDHAB 

GM 

HLM 

IPT 

OESP 

OTN 

PNS 

PMB 

PNB 

PES 

PNBE 

SBPE 

SCI 

SECOVI 

Fundo de Assistência Habitacional 

Gazeta Mercantil 

Habitation a Loyer Modere (Habitação de Aluguel Mo 

derado) 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

São Paulo 

de 

O Estado de São Paulo 

Obrigação do Tesouro Nacional 

Piso Nacional de Salários 

Programa Municipal de Habitação 

Plano Nacional de Habitação 

Plano de Equivalência Salarial 

Pensamento Nacional das Bases Empresariais 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empr~stimo 

Sociedade de Cr~dito Imobiliário. 

Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 

é Administração de Imóveis Residenciais e 

ciais de São Paulo 

Locação 

Comer-

SFH Sistema Financeiro de Habitação 

SDIDU~ - Sindicato da Indústria da Construção Civil de Gran 

des Estruturas no Estado de São Paulo 



1~ PAR1E 



~Immn~======================================~ 

Entende-se o fenômeno da 
I 

urbani~ação como decor-
1 

rência da mudança de base produtiva da sociedade de agrícola 
1 

para industrial, revelada na emigração da população rural para 

as cidades. No Brasil, constata-se ~ue o processo de urbaniza-

ção vem ocorrendo de forma acelerada e concentrada, ou seja, 

tem-se acentuado a concentração da população, num rítmo inten-

so, em poucas cidades. 

I 
As altas taxas de crescimento !demográfico das 

' 
áreas urbanas tem gerado grandes necessidades de habitação e 

infraestrutur~ urbana, ao mesmo tempo, em que verifica-se uma 

elevação desproporcional dos preços das habitações em função 

do desordenamento da expansão urbana e outros fatores ligados 

à habitação. 

O processo de crescimento edonômico ocorrido nas 
I 

Últimas décadas, acarretou uma alta concentràção da renda fa-

miliar. A desigualdade na distribuição de rendas, a urbaniza-

ção acelerada e a explosão demográfica sãoj 

nantes para o aumento do déficit habitacional. 
I 
j 

fatores determi-

A nossa realidade sócio-econômica indica que so-

mente uma parte relativamente pequena da população é capaz de 

adquirir unidades habitacionais produzidas pelos mecanismos 
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normais de mercado. 

Através dos mecanismos de mercado são apropriadas 

as áreas núcleos das cidades, melhor localizadas em termos de 

sua funcionalidade, salubridade, estética e de equipamentos ur 

banos, ocorrendo o fenômeno social e:econômico da "expul~ao" 

das camadas populacionais, com menores níveis de renda, para 

os subúrbios ou áreas periféricas, pois somente aí existem te~ 

renos ao alcance dos seus orçamentos, em loteamentos frequente 

mente deficientes em termos de urbanização, quando não clandes 

tinos. 

Diante desse quadro surge a necessidadê de urna p~ 

lítica de financiamento habitacional que tente ajustar esta de 

manda social aos recursos financeiros disponíveis, protegendo

se os estratos sociais mais débeis economicamente. 

O Sistema Financeiro da Habitação, implantado no 

país, em 1964, foi constituído para ser um instrumento de via 

bilização financeira do desenvolvimento do setor habitacional. 

Tal sistema teria a responsabilidade de mobilizar um volume 

de poupanças e dispô-las para a produção e comercialização de 

habitações, visando aumentar a oferta e a demanda efetiva des

ses bens. 

O sistema pretendia o viabilizar-se financeira

mente na medida em que compatibilizasse os retornos em· prazo 

e rentabilidade iguais as desejadas pelos poupadores que inves 

tissern no sistema. 



Ora, as famílias de baixa renda não dispunham de 

capacidade para promover o retorno das poupanças que financia

ram suas moradias, em prazo e com rentabilidade necessária. 

Para criar um modo de transferência de renda no 

ãmbito do sistema, foi implantada a escala progressiva de ju

ros, onerando os financiamentos de valor unitário mais eleva-

do, com maior taxa de juros, para subsidiar os financiamentos 

de valor mais baixo, que teriam então taxa de juros mais baixa. 

Aos Agentes Financeiros couberam a administração do "m-i.x" para se 

obter uma taxa de juros compatíveis com os custos financeiros 

e estrutura. Esta sistemática não foi suficiente para possibi

litar o acesso das famílias de baixa renda ao sistema, com ga

rantia da sua viabilizaÇão financeira. 

Hoje este sistema encontra-se estagnado, com gra

ves dificuldades financeiras, atuando de forma limitada, en

quanto que o déficit habitacional cresce assustadoramente, as

sumindo contornos de crise ~ocial. O momento atual deve ser en 

tendido como de proposição e implantação de medidas emergen

ciais, visto que já se refletiu muito sobre o assunto. 

A política habitacional talvez tenha sido a poli

tica p~blica mais debatida, face o grande n~mero de livros, r~ 

latórios, artigos, dissertações e teses que podem ser encontra 

das sobre o assunto. 

Licia Valladares analisou a produção do conheci

mento na área de problemas urbanos, destacadamente a das déca-



4 

das de 60 a 70. Ela constata que há uma evolução temática, que 

reflete as mudanças ocorridas no cenário urbano e político. A~ 

sim, nota-se a influência de marcos teóricos como a . "Te_ Ol1. ..La. 

da Ma.~gina.l..Lda.de.", teoria da acumulação capitalista, num outro 

momento, a influência francesa (Castells, Tojkine, Tapalov) pa 

ra fundamentar o estudo do papel do Estado na urbanização ca

pitalista. 

Muitos estudos abordam também a produção habita

cional e os aspectos institucionais da política ha~itacional, 

com ênfase ao BNH. Com relação à literatura referente ao SBPE, 

que pode ser encontrada nas publicações das entidades integra~ 

tes do sistema, esta trata de temas relativos a questões ope

racionais, não havendo uma produção com embasamento teórico. 

O nosso estudo pretende sistematizar e analisar 

algumas alternativas, que julgamos mais relevantes e/ou consis 

tentes para o problema do financiamento de produção habitacio

nal apresentadas por setores ou técnicos interessados na so

lução do problema da moradia que hoje aflige cerca de 50 mi

lhões de brasileiros. 

Dividimos nosso estudo em duas partes principais: 

A primeira trata da estruturação e da avaliação 

do modelo empresarial/financeiro, implantado não só para o en

frentamento do problema habitacional, mas também para a gera

ção de empregos e dinamização da construção civil. A segunda 

trata da apresentação das medidas recomendadas para a geração 
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de um novo modelo, destacando além de diretrizes de caráter g~ 

ral, o equacionarnento dos recursos para fazer frente ao 

blerna em toda sua dimensão. 

pro-

Portanto, ternos na primeira parte um ·diagnóstico 

sobre o sistema, onde tratamos, no Capítulo I, de corno foi es

truturada a política habitacional que se apoiou numa orienta-

ção de caráter acentuadamente financeiro, privatista e auto-

sustentável. Tratamos dos mecanismos que consubstanciaram o rn~ 

delo do SFH e do BNH, a instituição da correção monetária, fun 

mental para sua estabilidade e sobrevivência, as fontes não 

orçamentárias de recursos, e a estrutura de captação e aplica

ção de recursos. 

No Capítulo II, discorremos sobre os fatores, que 

evidenciam o fracasso do modelo, apresentado no Capítulo I 

correlacionando-as, principalmente com as oscilações macroeco

nômicas. Analisamos o que afetou a disponibilidade de recursos, 

com6 estes evoluíram e corno foram gerenciados; quais foram as 

limitações dos mecanismos de sustentação do modelo; corno urna 

política de concessão indiscriminada de subsídios acarretou um 

déficit que põe em risco a capacidade de solvência das insti

tuições; enfim, quais os constrangimentos impostos ao sistema 

pelas flutuações macroeconômicas. 

Tendo, então, um conhecimento do problema, entra

mos na 2ª parte do estudo, onde levantamos, no Capítulo III, a 

discussão sobre quais os rumos a serem dados ao sistema do qual 

se constata seu esgotamento. Discutimos, também, nessa parte 
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corno equacionar urna política habitacional que resolva o gigan

tesco déficit, levando em conta a herança do atual SFH. Apre

sentamos, então, propostas que enfocam vários ângulos do pro

blema, procurando manter uma coerência entre si. 

Assim, tratamos de identificar os componentes tec 

nológicos relevantes para a formulação e concretização de uma 

nova política habitational, sendo que este tópico encerra-se 

em si mesmo, no âmbito de nosso estudo, pois não foi precedi

do do diagnóstico específico na parte 1, o que fizemos então 

num texto único. 

Um conceito que é revisto nesta parte do trabalho 

é o da ''ca~a pk6pkia", pois o problema a ser resolvido é o da 

moradia e não o da propriedade do imóvel. Assim, as leis e nor 

mas que regem a problemática de imóveis para aluguel são anali 

sadas, propondo-se-incentivos a moradia para locação social, 

o consórcio de moradias implantado pela iniciativa privada,~tc. 

Apresentamos outras propostas de grande alcânce 

social, como a dos "doi~ e~tigio~" que prevê financiamento pa

ra lotes urbanizados e kit de material para auto-construção;ou 

ainda propostas de simples operacionalização como as operações 

interligadas, que podem dar grandes resultados. 

No Capítulo IV procuramos identificar as fontes 

de recursos para o desenvolvimento harmônico do setor habita

cional, distinguindo-se fundamentalmente financiamento para o 

chamado segmento "de mekcado" e o financiamento para 

çao populak". 

"h~bita-



O segmento de mercado deverá _ser auto sustentá

vel e atuar com·maior autonomia, sem arcar indevidamente subsí 

dios. Por ser a caderneta de poupança um dos pilares que sus

tenta o Sistema Financeiro da Habitação, algumas recomendações 

devem ser seguidas, como a estabilidade nas regras, a viabilização da 

sua competitividade, bem como outras modalidades de captação. 

No tocante aos. recursos, a maior expectativa do sistema é qua~ 

to a implantação definitiva de um Mercado Secundário de Hipot~ 

cas, tendo corno instrumento principal a Letra Hipotecária, que 

embora regulamentada, ainda não conseguiu, de fato, se estabe

lecer. Mas o MSH é a alternativa que parece irreversível pelo 

que agrega de vantagens à estrutura de longo prazo do ~istema. 

Para o segrn~nto .de "habl~acao populak" serão ne

cessários recursos orçamentários, além da criação de novas fon 

tes de captação de recursos; o FGTS vive urna nova fase com as 

medidas recentemente.tomadas, que terão efeitos concretos na 

arrecadação e na gestão do mesmo; a nova Constituição atribui 

a responsabilidade do desenvolvimento urbano a Estados e Muni

cípios, que não dispõem de recursos para fazer face às neces

sidades. 

Algumas medidas estão sendo tornadas pelo Governo 

do Estado de São Paulo, corno a elevação da alíquota do lCMs, 

cuja lei analisamos em ~ermos ~e sua exiquibilidade e efei 

tos práticos, ou seja, quanto ao número de unidades realmente 

possíveis de serem construídas; a Loteria da Habitação, de op~ 

racionalidade complexa, mas estratégica para obtenção de recu~ 

sos sem custos financeiros e o Fundo de Investimento e Desen

volvimento Habitacional Urbano, urna idéia engenhosa que requer, 

7 
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a nosso ver, um estudo mais detalhado. 

O problema do FCVS pode ser resolvido não somente 

com aporte de recursos, mas também através de uma série de me

didas que visem o seu equilíbrio financeiro. 

Por fim, apresentamos o plano elaborado, sob a 

coordenação da Associação das Empresas de Crédito Imobiliário 

e Poupança do Estado de São Paulo ACRESP, para o desenvol

vimento de um programa para cerca de 4 milhões de moradias a 

serem construídas nos próximos 4 anos, que consideramos impor

tante para que se possa aquilatar o que representa em recursos, 

suas fontes e premissas, o enfrentamento de uma pequena parte 

do déficit habitacional. 
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L Ü\PÍTUl..O I - ESTRUTURAÇÃO 00 KDDELO-=========== 

1.1. Antecedentes Históricos 

t escassa a bibliografia sobre o problema habita-

cional no Brasil, no período que antecede à implantação do 

Sistema Financeiro da Habitação. 

1 PINHO DIAS apresenta um levantamento sobre a pr~ 

duçâo da habitação popula~~ paulistana no período de 1870 a 

1914, analisando os .projetô·s e a legislação, registrando sua 

evolução no período. Embora este trabalho formule uma histé-

ria da arquitetura 

menta os textos em 

paulista 4o início do século, ele 

\ 
que nos apoiaremos neste Tópico. 

comple-

SILVA e SILVA 2 analisa as principais medidas do 

em Estado frente à questão da moradia das classes ~- pop/1ares 

diferentes períodos de nossa história, destacando inicialmen-

te estas medidas no contexto de São Paulo e Rio de Janeiro, as 

duas cidades que puxaram o processo de industrialização do 

país. Procura identificar também as medidas de caráter nacio-

nal, no terreno da habitação até 1964, quando se formula no 

país uma política habitacional de caráter global e mais abran-

gente. 
,, 

'\ 
1PINHO DIAS, Marcia Lucia Rebello. Desenvolvimento Urbano e Habitação Po~ 
pular em São Paulo - 1870-1914, São Paulo, Nobel, 1989. 

2SILVA e SILVA, Maria Ozanira da. Politica Habitacional Brasileira - Verso 
e Reverso, Cortez, São Paulo, 1989. 
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FOOT e LEONARDI3 ao tratarem das origens da classe 

operária no Brasil, abordam também as condições de vida dessa 

classe, no início do século, quando se verificava uma tendên-

cia crescente a concentração geográfica dos bairros e_vilas pr~ 

letárias, estas ligadas à localização das fábricas. 

As formas típicas de habitação eram os mocambos 

no Recife, as favelas no Rio de Janeiro e os cortiços em São 

Paulo. "Con~tkuçDe~ ml~tica~ de madeika, ou outko~ 

bakato~, localizada~ em tekkeno~ lngkeme~ ou alagadiço~, em 

mOkkO~ ou vákzea~ inó~pita~, e~~a~ habitaçDe~ populake~ con~-

tituikam um e~paço tlpico na vida da~ ma~~a~ tkabalhadoka~". 

As leis municipais incentivaram a construção, por 

órgãos p~blicos ou empresários particulares, de vilas operá-

rias "bakata e ~audávei~ em d~ea~ pouco povoada~". mas estas 

não chegaram a ser aplicadas em regra. 

PINHO DIAS 4 demonstra que a legislação 

concedia favores para a construção de casas operárias: 

"As casas destinadas - diz o 
artigo 12 do novo dipoma legislativo 
"a.serem alugadas ou vendidas- em pres 
tações a. quem não seja proprietário de 
casa e não tenha recursos para alugar 
uma higiênica e separada, ficam isentas 
durante 15 annosu de uma série de impos
tos municipais, sendo que a Cãmara pedi
rá .ao Congresso Legislativo do Estado 
isenção de outros impostos. Ao Congres
so Federal, pedirá "autorização às Caixas 

em 1908 

3FOOT Francisco e LEONARDI Victor. História da Indústria e do Trabalho no 
Brasil, São Paulo, 1982. 

4PINHO DIAS, M .. L.R. Desenvolvimento Urbano ... 



Econômicas para empregarem a quinta par
te do seu fundo de reservas em ~emprés
timos hypothecários às sociedades de 
construção de casas hygiênicas e bara
tas e às sociedades de crédito, que te
nham por fim facilitar a compra ou cons
trução dessas casas 11

• É dado caráter de 
indivisibilidade a essas casas, "como 
nas leis francesas". 

11 

O crescimento da população e do número de constru 

ções na cidade agravou as condições sanitárias, fazendo com 

que o Estado, pressionado pelas classes dominantes, se preocu-

passe com as condições de habitação dos trabalhadores. Os cor-

tiços passaram a ser vistos como foco de doença e desordem, 

precisando ser saneados, tornando-se proibidas suas constru

ções. (SILVA e SILVA)S 

PINHO DIAS afirma que "e.m 1987, 1900, 1901, 1902 e. 

7908, ~ao cla~o~ o~ e.~áokço~ paka ~e. da~ 6im ao~ co~tiço~ ou 

(e.) pa~a ince.ntiva~ a con~t~uçao de. ca~a~ e. vila~ 

Encontke.i no~ volume.~ con~ultado~ dua~ planta~ de. 7895 e. 7902 

- que., 

vada~". 

A partir do final do século XIX, até o início de 

1920, no auge da economia cafeeira, a forma predominante de ha 

bitação foi a moradia de aluguel, que se materializou nos 

cortiços, diante de um novo padrão de desenvolvimento econômi 

co que se esboçava a partir de 1920, o cortiço passaria a re-

presentar um perigo para a saúde pública, seja pelas condições 

5 
Op. cit. 
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de insalubridade que apresentava, seja por expressar uma ima-

gem contrastante com a fábrica enquanto unidade produtiva. 

O modelo de concentração do trabalhador no centro 

comercial e ao redor das fábricas, progressivamente cede lu-

gar a um modelo de urbanização caracterizado pela segregação 

social. 

FOOT e LEONARor 6 relatam que Nnuma ~egunda ~a~e 

de evolução u~bana de São Pauto, po~tekiok a 1930, houve uma 

eke~eente expui~âo do~ eontingente~ de tkabathadoke~ paka ákea~ 

peki6lkiea~ bem di~tante~ (~ub~kbio~ indu~tkiai~l. E~ta tend~n 

ta~ no mundo, e kepke~entou um .eekto "~aneamentoN 

pkóxima~ do~ eentko~ de deei~ão do eapita(i~mo, onde ~e eoneen 

~ progressivamente eliminado do salário do trabalhador, passa~ 

do ele próprio a resolver seu problema de moradia. Em São Pau-

lo, ele busca como solução predominante o binômio loteamento-

autoconstrução, enquanto no Rio de Janeiro a favela passa a 

ser a principal "opção". 

Em razão disso, a intervenção do Estado fica sen-

do fundamental para a mudança do padrão popular de moradia. A 

criação de um sistema de transporte baseado no ônibus, em pr~ 

gressiva substituição ao bonde em São Paulo, passa a ser fa-

tor essencial para definir um novo padrão de urbanização e de 

habitação popular. 

6FOOT Francisco e LEONARDI Victor. História da Indústria e do Trabalho 
Brasil, São Paulo, Global, 1982. 

no 
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No Rio, em 1937, foram criados os Parques Prolet~ 

rios, como decorrência da política do Estado de eliminar e con 

ter a expansão das favelas. Esses parques, eram casas coleti

vas de madeiras, enfileiradas, que deveriam servir de abrigo 

provisório para famílias faveladas desabrigadas, tornaram-se, 

para muitos, a ~nica possibilidade de uma habitação permanen-

te. 

Os Parques Proletários representaram, ainda no go 

verno Vargas, uma primeira tentativa de política habitacional, 

expressando uma mistura de populismo e autoritarismo, e não 

passaram de amontoados de barracos e currais eleitorais, pois 

só ia para lá quem tivesse cartão político. (SILVA e SILVA) 7 

Também em 1937, Get~lio Vargas cria as Carteiras 

Prediais, vinculadas ao sistema de previdência. Significa que 

o Estado pela primeira vez assume a responsabilidade pela ofer 

ta de habitações a segmentos da população urbana. 

Em 1942, Get~lio Vargas impõe a Lei do Inquilina

to, congelando os aluguéis nos níveis de 31 de dezembro de 

1941, o que representa uma intervenção direta do governo para 

desestimular a casa de aluguel, e leva ao colapso o modelo ha

bitacional até então predominante. 

A política do Estado Novo incentiva a difusão da 

propriedade privada entre a classe média e os trabalhadores me 

lhor remunerados, deixando ao segmento carente da população o 

7 SILVA e SILVA, M. O. da. Politica Habitacional ... 
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onus de buscar solução para sua moradia, o que é encontrado 

a custo de elevado sacrifício e falta de conforto impostos 

pela prática de autoconstrução e pela vida na favela. 

É nesse contexto e estimulado pela política popu-

lista de massa que entra em ação o programa habitacional atrã-

vés da previdência social, de caráter quase simbólico. Isso 

porque se verificava grande disponibilidade da força de tra-

balho, com reduzida parcela absorvida por setores capitalis-

tar, não constituindo, assim, força suficiente para transfor-

mar o agravamento das condições habitacionais em ameaça para 

a continuidade do processo produtivo, fazendo com que a repro-

dução da força de trabalho fosse assegurada num contexto de s~ 

perexploração e sem maiores interferências do Estado. 

e SILVA) 8 

(SILVA 

Em 12 de maio de 1946 e criada a Fundação da Casa 

Popular -- FCP, que representou o primeiro órgão em âmbito na-

cional voltado para prover habitações às populações de baixa 

renda. 

9 AZEVEDO e ANDRADE procederam a levantamento das ini-

ciativas anteriores do Estado brasileiro, no setor habitacio-

nal, na fase da "Fundaçao da Ca~a Populak", durante a vigência 

da República populista. O populismo foi sensível ao problema 

da habitação para as camadas pobres. Contudo, nesse período, 

8SILVA e SILVA, M. O. da. Política Habitacional ... 

9AZEVEDO, Sergio de e ANDRADE, Luiz Aureliano Gama. Habitação e Poder, Rio 
de Janeiro, Zahar, 1981. 
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apesar de participação política que se dilatava e da exigência 

de que os governantes acompanhassem com maior atenção os hu

mores da opinião pública dos grandes centros, o desenvolvimen

to social e, entre seus componentes, a habitação popular, não 

saíram de modesto posto na escala de prioridades no uso dos 

dinheiros públicos. Retórica à parte, a Fundação da Casa Popu

lar e iniciativas congêneres nos var1os escalões de governo so 

freram à míngua de recursos. Pouco se construiu do que se pro

põe construir. O clientelismo imperou na atribuição das quotas 

de moradias entre as regiões e localidades e das casas aos 

postulantes. O "pateknali~mo autokitdkio", deu a tônica de re

lacionamento do governo com o público que tinha acesso aos con 

juntos residenciais construídos. 

Quanto à política desenvolvida especificamente nas fa 

velas, o governo as percebia como doença social e ambiente pro 

pício de infiltração e disseminação do comunismo.· Em 1947 criou 

a Fundação Leão XII, através de ~m pacto entre o Estado e a 

Igreja, ambos interessados em frear a disseminação do Comunis

mo que já chegara às favelas. Seu objetivo era a recuperàção 

de favelas, criando Centros de Ação Social, com ambulatórios 

e escolas; além da ação assistencialista, também interferiu 

na urbanização de algumas delas. 

No segundo período Vargas. { 1951-1954), a repressão aber 

ta às favelas deu lugar a um controle paternalista, caracterís 

tico da postura populista assumida. 

A partir de 1950, o modelo utilizado para implementar 

a política habitacional pragmática e clientelista do país en

tra em colapso face à inflação crescente e o retorno dos finan 
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ciamentos que se davam em parcelas fixas. As demandas a nível 

de necessidades de consumo se intensificam num quadro econômi-

co que se esboça a partir de 1956 e se consolida a partir de 

1964, num quadro de aceleração do processo de urbanização nas 

décadas de 50, 60 e 70. 

Durante o governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1960), 

talvez um dos domínios da política social mais relegado a se-

gundo plano tenha sido a habitação popular. 

BORGES e VASCONCELLOS lO explicam que anteriormente à 

II Guerra Mundial, os economistas estrangeiros não percebiam to-

da importância do papel dos investimentos habitacionais no de-

senvolvimento econômico, o que demonstravam através da relação 

capital produto, sem considerar os efeitos em cadeia que pro-

duz, seus efeitos sobre a taxa de crescimento econômico. Es-

ta relação é mais elevada para os investimentos habitacionais 

do que para os investimentos industriais. Em outras palavras, 

os recursos limitados, se canalizados para habitação, impossi-

bilitariam a realização de investimentos mais produtivos. Essa 

concepção condicionou ou influenciou a política brasileira de 

desenvolvimento econômico até 1964. Os planos de metas do go-

verno do Presidente Kubitscheck não tratavam do problema ha-

bitacional. A tese vigente à época_de que esse problema seria 

resolvido par~lelamente e à margem de uma estratégia de desen 

volvimento econômico geral. Recomendava-se inclusive uma con-

tração dos investimentos habitacionais para supr1r abundan-

temente de recursos os setores mais produtivos, de menor rela-

10 
BORGES, João Gonçalves e VASCONCELLOS, Fábio Puccettí. Habitação para 

o Desenvolvimento, 1974. 
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ção capital/produto. 

O que se constata é um maior agravamento das condições 

habitacionais das massas populares, num período em que se acen 

tua um processo crescente de urbanização, estimulado pela de-

terioração da grande arrancada desenvolvimentista assumida nes 

se governo. 

11 AZEVEDO e ANDRADE revela que já se esboçava, em plena 

vigência do populismo, a tentativa de deslocar a política de 

habitação popular do plano das obrigações do Estado, num pro-

grama subsidiado, para o plano das soluções empresariais de 

mercado. A idéia de um Banco para enfrentar a moradia popular 

surge durante a presidência de Getúlio Vargas, em 1953. A idéia 

de "conneçdo mone~~nia", para os financiamentos habitacionais, 

data do período de Jânio Quadros na presidência. Estas idéias, 

que não foram viabilizadas, mostram que a habitação popular 

não era encarada como "bem p~blico", a ser provido pelo Esta-

do mediante o uso dos recursos tributários: 

Numa conjuntura de efervescência política e de declí-

nio econômico, a questão habitacional, para o governo de João 

Goulart, foi contemplada quase tão-somente pelo planejamento 

governamental que considerou a necessidade de coordenação de 

recursos e atividades desenvolvidas pelos órgãos encarregados 

rla habitação: Carteiras Imobiliárias dos Institutos e Caixas 

de Aposentadoria e Pensões e FCP; incremento à iniciativa pri-

vada; apoio à construção civil, estudos e pesquisas sobre re-

sidências e criação do Conselho Federal da Habitação, como or-

110 p. cít. 
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gâo executa do planejamento governarnenta~ 2 . 

Em suma, no período que antecedeu a implantação do SFH, 

a intervenção pública é ora repressiva, ora omissa e sem dis-

posição para o enfrentamento da questão da falta de moradia p~ 

ra as classes populares. A habitação popular só é assumida co-

mo urna questão social, a partir de 1964, porém, utilizada para 

cotação das classes populares, para legitimação popular do 

golpe militar de 1964. 

1.2. Implantação do Modelo SFH - Filosofia 

A política habitacional brasileira foi implantada pela 

Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964 1 que criou o Banco Nacio 

nal da Habitação, as Sociedades de Cr~dito Imobiliário, as Le-

tras Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, 

além de instituir a correçãó monetária nos contratos imobiliá-

rlos e estabelecer as diretrizes básicas para a aquisição da 

casa própria. 

O Sistema Financeiro da Habitação tem por finalidade 

criar condições no sentido de facilitar e promover a constru-

ção e a aquisição da casa própria, principalmente aos da elas 

se de menor renda da população (art. 8º da Lei 4.380). 

12 
VIEIRA, Evaldo. Estado e miséria social no Brasil -- de Getúlio a Geisel, 

São Paulo, Cortez, 1983. 
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O contexto em que nasceu o Banco Nacional de Habitação 

-- BNH caracteriza-se pela preocupação de incentivar a indús

tria da construção civil, através da implementação de progra

mas habitacionais intensivos, na confiança de que seus efeitos 

multiplicadores se refletissem positivamente nos outros seto

res da economia, especialmente naqueles diretamente vinculados 

à construção civil. 

Paralelamente, outro fator, de ordem eminentemente po

lítica, que teve grande influência para a criação do BNH, foi 

o da procura da legitimidade que o novo regime almejava con

quistar junto aos setores populares. O regime militar procura

va mostrar urna imagem de sensibilidade, face às necessidades 

sociais de amplos setores populares, despertados para a polí

tica no início da década de 60. 

Com a criação do BNH, o regime autoritário irnplernen-

ta urna política habitacional, enquadrada na lógica empresarial 

do lucroi disfarçada pelo dogma da chamada neombinaçao 6~ima 

do~ 6atoke~" e soluções politicamente "neutka~". O anterior 

sistema de corrupção primária e de clientelismo paternalista 

foi suplantado por um sistema mais moderno de "engenhakia ~o

eial". A filosofia do BNH enquadrava-se nos princípios da re

forma administ~ativa iniciada em 1964, visando colocar o apa

relho estatal nos trilhos de uma racionalidade macro e micro

econômica. A política habitacional norteia-se, assim, pela ló

gica empresarial do retorno de investimento com lucro. Daí a 

dinâmica ambivalente do BNH, chamado a efetivar objetivos so

ciais, através de mecanismos empresariais capitalistas, numa 

articulaÇão difícil entre administração pública e agentes pri

vados. 
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Essa articulação implica, entre outras coisas, uma 

centralização normativa da política habitacional pelo Governo 

Federal via BNH, e na descentralização executiva a favor de 

agentes privados do capital financeiro e imobiliário, de modo 

a satisfazer os diversos interesses, das indGstrias de mate-

riais de construção, das imobiliárias, das construtoras e fi-

nanceiras envolvidas no processo de produção e também no con-

(d .f. t d 1 - .. d ) 13 sumo 1 eren es grupos e popu açao assa1ar1a a . 

A estruturação de uma política habitacional para 

o Brasil, uma vez que não existia algu que pudesse ser como 

tal configurado, apoiou-se numa filosofia de caráter acentuada 

mente financeiro, privatista e auto-sustentável. 

O estabelecimento de mecanismos e planos financel 

ros e a execução pela iniciativa privada visaram, desde o iní-

.cio, c r i ar condições atrativas de segurança e lucra ti v idade, s~ 

ficientes para deslocar empresáribs e capitais e despertar inl 

ciativas compatíveis com as escalas de operações pretendidas 

pelas autoridades, face ao volume de recursos financeiros dis 

poníveis e canalizados para o PNH. 14 

1.3. Estrutura de Captação e Aplicação 

A estrutura básica do Sistema Financeiro da Habi-

13SILVA, Iranise Alves. A crise da Moradia, Agir, Rio de Janeiro, 1987. 

14BORGES e VASCONCELLOS, Op. Cit. 
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tação, durante a maior parte de sua existência foi a seguinte: 

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO 
- BNH - t------,~ 

SBPE 

- Caixa Econômica Federal 
- Caixas Econômicas Estaduais 
- Sociedades de Crédito Imobi-

liário 
- Associações de Poupança e Em

préstimo 

l 
PROGRAMAS I 

COMPLEMENTARES 
I 

- Bancos Comerciais 
- Bancos de Investimento 
- Bancos de Desenvolvimento 

OUTROS AGENTES 

- Cooperativas Habitacionais 
- Companhias de Habitação 
- Institutos de Previd~ncia Social 

- Outros 

FONTE: Financiamento Imobiliário no SFH - Ovídio Barcellos Frizzo 

O BNH 

Por ocasião da sua constituição legal, .em 1964, 

o BNH foi definido como entidade autárquica, com capital ini-

cial de um milhão de cruzeiros. Talvez pela sua inexpressivid~ 

de inicial os legisladores que aprovaram, em 1964/65, os ins-

trumentos básicos dispondo sobre as instit~ições financeiras 
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(Lei nQ 4595/64) e disciplinando o Mercado de Capitais (Lei 

nº 4728/65), omitiram o Banco Nacional da Habitação, o qual, 

em pouco tempo, se tornaria uma das maiores instituições públl 

cas de financiamentos. 

Com a criação do FGTS, o BNH recebeu um grande 1m 

pulso, tomando proporção não imagináveis, para o que contri-

buiu, também, o crescimento vertiginoso do Sistema Brasileiro 

de Poupança e Empréstimo. Pela Lei nº 5762/71, se transformou 

em Empresa Pública, como Banco de 2ª Linha, vinculado ao Minis 

tério do Interior. No ano subseqüente, o Conselho Monetário N~ 

cional já contava com um novo membro: o Presidente do BNH. Re-

conheceu-se, então sua destacada posição dentro do Sistema Fi-

. N . 115 nance1ro ac1ona . 

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

-- SBPE --

Apesar da sua denominação, pode ser catalogado c~ 

mo um subsistema do SFH. Sua importância avulta, pelo continu~ 

do crescimento de sua participação como fonte de recursos fi-

nanceiros para os financiamentos imobiliários. Constitui a ex-

pressão mais destacada dos princípios de descentralização exe-

cutiva e de auto-sustentação firmados pelo BNH, nos quais a 

iniciativa e a capacidade empresarial privada desempenham um 

importante papel. 

15
Relatório ABECIP. 
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O SBPE é integrado pelas Caixas Econ6rnicas Fede

ral e Estaduais, Sociedades de Crédito Imobiliário e Associa

ção de Poupança e Empréstimo, foi extraordinariamente desenvol 

vido através da captação dos recursos provenientes das Cader

netas de Poupança e das Letras Imobiliárias, além dos depósi

tos compulsórios oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Ser 

viço. 

O êxito da captação de vultosas sornas de recursos 

financeiros através das Cadernetas de Poupança e Letras Imobi

liárias deve-se a remuneração do capital investido pelos pou

padores e principalmente da segurança dos depósitos oferecida 

pelo Governo Federal (Pesquisa de Mercado sobre os h~bitos de 

poupança, conhecimento, uso e imagem da caderneta de Poupan-

ça, encomendada pela ABECIP mostrou que "a 

(83%) conco~da que a cade~neta de poupança é 

· ~egu~o"; 

1. Caixas Econômicas 

g~ande 

Dentro do Sistema Financeiro Nacional, de estrut~ 

ra consolidada pela Lei nQ 4595/64, as Caixas Econômicas Fede

ral e Estaduais estão definidas corno instituições financeiras 

públicas dé direito privado, auxilia~es na execução da políti

ca de crédito do Governo Federal. 

A Caixa Econômica Federal, criada com a denomina-

ção de Caixa Econômica e Monte de Socorro, passou por var1as 
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transformações e tem perseguido objetivos os mais diversos. En 

tretanto, o objetivo preconizado nas suas origens, por volta do 

meado do s~cuio passado, qual seja o de captar pequenas pou

panças sob a garantia do Governo, tem permanecido estável. Com 

a mesma id~ia, surgiram as Caixas Econômicas Estaduais, hoje 

em ncimero de quatro. 

As Caixas Econômicas, instituições financeiras, 

muitas deles anteriores ao advento da lei que-criou o Banco N~ 

cional da Habitação, tiveram papel preponderante na concessão 

de empr~stimos imobiliários e operações hipotecárias.Nesse se~ 

tido, levando em conta sua larga experiência, foram incorpora

das ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empr~stimo mediante a 

manutenção de uma Carteira de Habitação especializada na apli

cação dos recursos captados pelas Cadernetas de Poupança e des 

tinados à construção civil ou aquisição da casa própria. 

Caixa Econômica Federal atua em todo o território·· 

nacional atrav~s de uma extensa rede de filiais, subordinando

se a uma un1ca direÇão nacional, com sede em Brasília. Até sua 

reestruturação e unificação, ocorrida em 1970, a Caixa Econômi 

ca Federal possuia, em cada Estado, dependências autônomas e 

de administração local, existindo, então, um Conselho Nacional, 

que ditava a orientação. 

sentemente, 

Além da Caixa Econômica Federal, funcionam, 

quatro (4) Caixas Econômicas Estaduais: Minas 

pre

Ge-

rais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul, destacando-se as 

duas primeiras pela sua presença marcante nos respectivos sis

temas financeiros estaduais. Por força da Lei nº 4595/64, as 
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Caixas Econômicas Estaduais equiparam-se, no que couber, à Cai 

xa Econômica Federal. 

Sociedades de Crédito Imobiliário 

As sociedades de Crédito Imobiliário (SCis) foram 

instituídas pela mesma lei que criou o BNH (Lei nº 4180/64), 

como instituições de crédito especializado, e se organizaram 

sob a forma de ações, a funcionarem mediante autorização do 

BNH e Banco Central do Brasil, objetivando a captação de re-

cursos financeiros para aplicação em financiamento habitacio

nal ou em outro financiamento autorizado pelo BNH. Foram os 

primeiros Agentes Financeiros privados; criados pelo BNH , e 

têm desempenhado um importante papel no sistema, pela versati-

1 idade dos intrumentos de captação da poupança popular, bem como pela 

grande escala de recursos do seu próprio capital. 

As aplicações dos recursos das SCI's são basica

mente originadas: (a) dos depósitos das Cadernetas de Poupan

ça; b) da emissão de Letras Imobiliárias, colocadas junto ao 

pdblico e c) de repasses de financiamento. Sua atuação é de ãm 

bjto regional, podendo operar em financiamento para construção, 

venda e aquisiÇão de habitações, de acordo com as limitações 

emanadas de atos legais e normativos pertinentes ao Sistema Fi 

nanceiro da Habitação. 

De um modo geral, as SCis estão sujeitas às leis 

específicas que regem as Sociedades por Ações, bem como às leis 
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e normas que regem as instituições financeiras de modo geral, 

no que diz respeito à constituição, eleição e investidura de 

diretores, alterações de estatutos, aumento de capital, remes

sa de balanços e balancetes, proibição de certas operações com 

diretores ou par~ntes até certo grau, observação de plano de 

contas padronizado pelo BNH e outras exigências. 

As~iações de Poupança e Empréstimo 

As Associações de Poupança e Empréstimo são en

tidades mutualistas, constituídas obrigatoriamente sob a for

ma de sociedade civil, de âmbito regional restrito, tendo por 

objetivo (a) propiciar ou facilitar a aquisição de casa pró

pria aos associados e (b) captar, incentivar e disseminar a 

poupança .. Elas foram autorizadas a funcionar pelo Decreto~lei 

n2, 70, de 21 de novembro de 1966, e, de acordo com o art. 22, 

tem como características essenciais: I - a formação de vínculo 

societário, para todos os efeitos legais, através de depósitos 

em dinheiro efetuados por pessoas físicas interessadas em de

las participar; II - a distribuição aos associados, como di

videndos, da totalidade dos resultados líquidos operacionais, 

uma vez deduzidas as importânciás destinadas à constituição 

dos fundos de reserva e de emergência, e à participação da ad

ministração nos resultados das as~ociações. 



27 

Companhias de Habitação e Cooperativas de Habita

ção 

Companhias de Habitação - (COHABs) 

São sociedades de economia mista constituídas pe 

los Estados e Municípios que procuram atender as famílias de 

baixa renda, prioritariamente as que habitam moradias sem con 

dições higiênicas mínimas. Com recursos do BNH e de seu capi

tal próprio, constroem habitações a custos reduzidos para ven

dê-las a preço de custo mais uma taxa de administração. 

Cooperativas de Habitação - (COOPHABs) 

São: organizações mutualistas criadas em 1966, 

possuem personalidade jurídica de direito privado, tendo cbmo 

objetivo atender às necessidades da classe da população com 

condições de poupança. Em 1966 também foram criados os Insti

tutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOPs) 

como sociedade civil de prestação de serviços, que tem como fi 

nalidade acompanhar o Programa das Cooperativas Habitacionais, 

prestando assessoria técnica de engenharia, arquitetura, jurí

dica, contábil e financeira, desde a formação da Cooperativa 

até a ocupação das moradias. 

Para se tornar um associado, o indivíduo deve ser 

sindicalizado ou pertencer a alguma associação de classe, não 

ser proprietário de imóvel residencial na mesma área, e ter 
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renda familiar dentro dos limites previstos. 

Bancos de Investimento e Banco de Desenvolvimento 

Bancos de Investimento 

Corno integrantes do S.F.H., são agentes para re-

passes dos recursos provenientes das rnodalidadesdoPrograrna de 

Financiamento de Materiais de Construção -- FIMACO, que ofere-

ce meios para se construir, ampliar e reformar a casa própria, . 
financiar a expansão das empresas produtoras de material de 

construção e o capital de giro dessas empresas. 

Bancos de Desenvolvimento 

Corno integrantes do S.F.H. financiam o capital de 

giro e o ativo fixo das empresas produtoras e distribuidoras 

d . . d - 16 e rnater1a1s e construçao 

1.4. Fontes Básicas de Recursos 

Quando a criação do SFH, previa-se corno fontes 

básicas de recursos dotações orçamentárias da União, além de 

16
"Rela.tórió FGV-C-1705. Notas sobre o Sistema Financeiro Nacional, Ver a He le

na Thorstensen e Arnaldo de Araújo Souza. 



29 

poupança compulsória dos proprietários de imóveis residenciais 

alugados a terceiros, fontes estas que logo se revelaram insu-

ficientes em face da crescente pressão da demanda habitacional 

do País. Constatou-se, então, a necessidade de se buscar novas 

fontes de recursos, em bases permanentes e em dimensõesque po~ 

sibilitassem uma ação em maior escala e que, ao mesmo tempo, 

não fossem inflacionárias, atendendo à política de combate à 

inflação vigente naquela época. 

As Letras Imobiliárias foram instituídas como o 

primeiro instrumento de captação de recursos. De emissão exclu 

siva do SFH, não conseguiram porém atingir seu objetivo de 

fornecer recursos do público suficientes e estáveis por serem 

papéis de longo prazo (mínimo de 1 àno) e terem 

assemelhados, fora do SFH 17 . 

concorrentes 

Assim o SFH passou a depender dos recursos gera-

dos pelo FGTS - Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, criado 

em 66. A caderneta de poupança, apesar de instituída em 64, só 

foi regulamentada em 68, impo~do-se a partir daí por suas ca-

racterísticas e pela simplicidade operacional, assimilada ra-

pidamente pelo público. 

A caderneta de poupança surgiu num momento em 

que muitos não acreditavam na capacidade da população de ge-

rar recursos, através da poupança livre, em volume suficiente 

para manter ativo todo um ramo de construção civil.Defendia-se 

17Relatório CEF (Mecanismos de financiamento .e soluções alternativas de 
atendimento habitacional adaptados às condições sócio-econômicas da América 
l...atina/1987. 



30 

a tese de que os programas de desenvolvimento do País só pode

riam ser implementados com o ingresso maciço de recursos orça

mentários ou mesmo externos. Afirmava-se que a poupança inter

na teria grandes dificuldades de expansão, por ser limitada a 

possibilidade de crescimento da renda de população. Ao contrá-

rio, cercadas de garantias e p~eservadas contra a inflação, 

elas se avolumaram e em pouco tempo constituíam importante ati 

vo financeiro. 

Dessa forma, as fontes principais de recursos com 

que conta hoje o SFH independem dos orçamentos dos governos f~ 

deral, estadual ou municipal, permitindo sua utilização sem 

descontinuidade, sendo provenientes, predominantemente, do Fun 

do de Garantia do Tempo de Serviço e das Cadernetas de Poupan

ça. 

.--Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

foi criado, em 1966, com a finalidade de oferecer garantia pe

cuniária aos empregados, com contratos de trabalho regidos pe

la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), contra o risco de 

perda do emprego, substituindo o regime de estabilidade ante-

riormente vigente. Atua como espécie de seguro desemprego, 

quando utilizado nos casos de dispensa do empregado, e como p~ 

cúlio, quando sacado por motivo de aposentadoria, podendo ain

da ser utilizado para amortização ou liquidação antecipada de 

financiamento habitacional. 
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Seus recursos provêm de uma contribuição compuls9 

ria dos empregadores, equivalentes a 8% das remunerações pagas 

mensalmente aos assalariados. Cada um desses assalariados tem 

depositada em seu nome, em conta vinculada, a quantia a que 

faz jus mensalmente, a qual recebe atualização monetária tri

mestral com base na inflação do período, mais juros nominais, 

atualmente de 3% a.a., capitalizados trimestralmente. As taxas 

de juros eram, inicialmente, de 6% a.a., o que resulta, hoje, 

numa taxa média de remuneração dos recursos do FGTS de aproxi

madamente 3,7% a.a. 

Recolhidos pela rede bancá r ia, os recursos do FGTS 

são canalizados para aplicação nos programas de habitação, sa

neamento básico e de desenvolvimento urbano. 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) 

O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) é integrado por agentes autorizados a captar recursos 

do p~blico, através da venda de letras imobiliárias ou do re

cebimento de depósitos em cadernetas de poupança, ambos os ins 

trumentos remunerados com juros de 6% a.a. e protegidos contra 

os efeitos da inflação por meio de correção monetária. Esses 

recursos caracterizam-se como poupança voluntária e se desti

nam, basicamente, à produção e comercialização de habitações 

para classes de poder aquisitivo médio e ainda de imóveis não 

residenciais, inclusive equipamentos comunitários. 
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A captação de poupança voluntária, pelo SBPE, ini 

c1ou-se, historicamente, com ênfase na captação de recursos 

através das letras imobiliárias. No entanto, estas, já a par-

tir de 1970, foram suplantadas pelas cadernetas de poupança, 

em volume de captação, demonstrando ser este um instrumento de 

maior aceitação popular, devido, certamente, à sua maior ligui 

dez e facilidade de operação pelo poupador. 

Por meio de mecanismos de indução, os agentes do 

SBPE são levados a produzir habitações de interesse social, 

conjugando recursos originários das cadernetas de poupança e 

do FGTs 18 . 

19 BORGES e VASCONCELLOS-76 , tratam dos aspectos 

históricos e filosóficos da poupança pessoal, que consideramos 

importante, para a compreensão do sucesso da disseminação do 

hábito de poupar no país. 

Urna parcela de renda destinada a aquisição de um 

bem que produzirá satisfação depois ou além do ciclo de renda, 

deve ser entendida como poupança. O exemplo mais característi-

co é o da aquisição de uma casa. A casa irá proporcionar satis 

18
A Resolução 1.446 e a Circular 1.278, de janeiro/88, baixadas pelo Banco 

Central (BC), determinam que do bolo das aplicações 15% sejam depositadas, 
compulsoriamente no BC e 65% utilizados no financiamento habitacional. Os 
outros 20% constituem uma faixa dentro da qual circulam livremente os 
Agentes Financeiros, aplicando essa fatia arbitrariamente não necessaria
mente no financiamento à casa própria. Dos 65% a serem aplicados dentro do 
setor habitacional, 10% se destinam a financiamentos de até 2.500 OTNs;35%, 
de 2.501 OTNs a 5.000 OTNs; e 25%, a taxas de mercado. ' 

19
BORGES, João Gonçalves e VASCONCELLOS. Fábio Puccetti. Habitação para o·· 

desenvolvimento, 1974. 



fação e bem-estar. Essa satisfação pode ser medida em termos 

de aluguel de mercado, parcela implicita que corresponde à 

parte consumida ou ao consumo. 

Os motivos que se supõe impulsionarem as pessoas 

a poupar estão, em sua maioria, relacionados a segurança, a 

forma da distribuição do consumo no tempo em vista de suas ex-

pectativas de renda futura, à obtenção de status ou, devido a 

situação econômica privilegiada, com relação às pessoas de al-

tas rendas. 

A poupança pessoal tem as seguintes motivações g~ 

rais: 

a. diferimento do consumo 

b. garantia de renda futura 

c. acumulação 

.\ 

Os indivíduos poupam segundo uma dessas motiva-

ções ou uma combinação delas. Há ainda os que poupam sem estar 

estipulados por quaisquer dessas motivações, mas por inércia. 

É o caso das classes cujas rendas ultrapassam em muito a possl 

bilidade de consumo. 

As causas que induzem os indivíduos a poupar no 

presente para consumir no futuro estão em geral associadas a 

insegurança. Possibilidades de infortúnios, desemprego, doen-

ça, velhice, educação dos filhos, etc., são os fatos que pres-

sionam os indivíduos a não despenderem toda a sua renda atual. 

Outros, prevendo urna queda na sua renda futura ou aspirados ;por 



um maior nível de renda, são motivados a constituírem uma po~ 

pança, reserva ou pecúlio da qual possam obter um fluxo de ju

ros, aluguéis ou outros benefícios. O terceiro motivo nos diz 

simplesmente que alguns indivíduos poupam pelo desejo de acumu 

lação. Para esses não é relevante distinguir o que será desti

nado à geração de um fluxo de renda futura daquilo que repre

senta um diferimento de consumo, isto é, o do que se transfor

ma em consumo. 

Do ponto de vista individual a poupança depende 

do nível absoluto de renda. Do ponto de vista coletivo ou so

cial, a essa variável devem-se juntar outras, relacionadas a 

forma de distribuição de rendas, ao maior ou menor incentivo a 

poupança ou inversamente ao consumo, etc. 

A taxa de juros ou a remuneração real positiva 

da poupança é um elemento de estímulo à acumulaÇão, bem como 

os incentivos fiscais à poupança ... 

Para o pequeno e médio poupador a acumulação da 

poupança é indispensável à aquisição de bens de consumo durável. 

Não se compra uma casa em pedaços {indivisibilidade dos bens 

de raiz), _mas com poupança própria e de terceiros (financia

mento). Diferem dos possuidores de maiores recursos, tradicio-

nais investidores financeiros e imobiliários, que dispõe de 

poupança em volume suficiente para aquisição de bens reais ... 

As características básicas dos investimentos, pe

las quais os indivíduos orientam a distribuição de suas poupa~ 



ças por alguns dos instrumentos financeiros e ativos reais, 

são: a) liquidez; b) segurança; c) rentabilidade. 

1.5. Mecanismos e Condições do Financiamento 

Habitacional 

Os mecanismos e condições de financiamento des-

critos neste capítulo foram instituídos no âmbito do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH), o qual foi criado em 1964 com a 

finalidade de proporcionar o acesso a casa própria, em espe-

cial para as famílias de baixa renda e, ao mesmo tempo, contri 

buir para a geração de empregos, estimulando a indústria da 

construção civil. Posteriormente, passaram a ser financiados 

através do SFH diversos itens da infraestrutura urbana, em es-

pecial o saneamento básico, o que ampliou o alcance de seus 

investimentos e o consolidou como instrumento básico.de ação 

do Governo no campo do desenvolvimento urbano. Com vist?s a fa 

cilitar a compreensão do conjunto de medidas adotadas, desta-

. . . . ~ . d . t 20 caro-se a segu1r as pr1nc1pa1s caracter1st1cas o s1s ema : 

a. utilização de recursos não orçamentários, caE 

tados em fontes institucionalizadas e em di-

mensões compatíveis com a produção de habita-

ção e infraestrutura em grande escala, finan-

ciáveis a longo prazo; 

2'tAIXA E.CONÔMICA FEDERAL. Mecanismos de financiamento e soluções de atendi
mento habitacional adaptados às condições sócio-econômicas da América Lati 
na, Rio de Janeiro, 1987· 



b. corret~o monetária dos recursos, através de me 

canismos de indexaç~o da moeda, que assegura 

o retorno do valor real dos empréstimos conce

didos e a consequente manutenção do potencial 

de reaplicaç~o dos recursos; 

c. estabelecimento de subsídios internos ao sis-

tema, beneficiando a população de renda mais 

baixa e, no que se refere a infraestrutura, os 

estados com menor receita tributária; 

d. manutenção de um sistema de seguros e garan-

tias com o objetivo de evitar que as diversas 

modalidades de operações ativas e passivas so

fram qualquer solução de continuidade.Este s1s 

tema compreende, entre outros, os seguros de 

responsabilidade civil do construtor e de co

bertura de danos físicos nos imóveis e de mor

te ou invalidez permanente dos adquirentes da 

casa própria, bem como os seguintes fundos: 

Fundo para Pagamento de Prestações no Caso de 

Perda de Renda por Desemprego e Invalidez Tem

porária (FIEL); Fundo de Compensação de Varia 

ções Salariais (FCVS), Fundo de Garantia dos 

Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) e o 

Fundo de Assistência de Liquidez (FAL); e 

e. estabelecimento de critério de reajuste das 

prestações -- em decorrência do principio da 

correção monetária -- de forma a manter corres 



pendência com o reajustamento salarial dos mu-

tuários, procurando-se ainda identificar for-

mas de subsídios para reduçào de prestaç~o. 

A criaç~o do 1nstituto da correçào monetária fo1 

fundamental para a estabilidade e sobrevivência do Sistema FI

nanceiro da Habitaçào. 

Estabelece o art. 1º do Decrete-Lei nº 19, de 30 

de agosto de 1966, que, sobre as aplicações financeiras reall

zadas atrav~s dos Agentes F1nanceiros credenciados pelo Banco 

Nacional da Habitação, deve incid1r obrigatoriamente a cláusu

la de correçào monetár1a, como acontece com os depósiLos de 

poupança livre, Letras Imobiliárias e Fundo de Garantia do Tem 

po de Serviço. A preservaçâo dessa fórmula, corrig1ndo c va-

lor captado e aplicado, o que vale dizer, corrigindo o valor 

recebido e emprestado, significa assegurar o equilíbrio do 

poder aquisitivo da moeda e, com isso, viabilizar a 

dos programas sociais. 

execuçâc 

Todas as operações vinculadas ao Sistema Finan-

ce1rc da Habitaçâo eram obrigatoriamente representadas pela 

Unidade Padrâo de Capital (UPC), em seu valor nominal 

gente contratado e corrigido monetariamente em consonância com 

o reajuste do valor nominal da UPC no primeiro dia de cada tri 

rrestre c i vil·· de acordo com a fixação estabelecida pelo Banco 

Nacional de Habitação, baseado na correção do valor nominal men 

sal das Obrigações Reajustáve1s do Tesouro Nacional (ORTN) no 

correspondente trimestre. 



38 

A Unidade Padrão de Capital é uma modalidade de 

correção monetária adotada aos contratos imobiliários no âmbi

to do Sistema Financeiro da Habitação, para a uniformidade e 

simplificação das operações do Banco Nacional da Habitação.Foi 

criada pelo art. 52, da Lei nº 4380, de 21 de agosto de 1964. 

A unidade Padrão de Capital correspondia a Cr$ 10,00 em feve

reiro de 1964, que foi o parâmetro estabelecido para os poste

riores reajustamentos trimestrais. 

A modalidade de correção pela UPC não foi altera-

da com o advento da Lei nº 6423, de 17 de junho de 1977, 

dispõe sobre a aplicabilidade de correção monetária com 

que 

base 

na variação nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacio

nal (ORTN). Trata-se de lei geral e suas disposições não afet~ 

ram as leis especiais que criaram e disciplinaram a conduta de 

utilização d'a UPC nos negócios imobiliários direta' ou indire

tamente vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. 

A Lei nº 6423/77 revogou apenas as modalidades de 

correção monetária com índices diversos da variação nominal do 

valor da ORTN, não afetando em consequência a fórmula de corr~ 

ção da UPC aplicada nas operações abrangidas pelo Sistema Fi-

nanceiro da Habitação. Atualmente, o índice adotado é 

-- Valor de Referência de Financiamento. 

o VRF 

O Sistema Financeiro da Habitação consiste em 

dois subsistemas,a seguir delineados: 

a. um subsistema social, lastreado fundamental-

mente nos recursos do Fundo de Garantia do 
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Tempo de Serviço (FGTS), o qual financia a 

produção e comercialização de habitações para 

as famílias com renda de até·dez salários ml

nimos mensais, bem como projetos e obras de 

infraestrutura urbana, notadamente de sanea

mento básico, através de uma rede de agentes 

(companhias estaduais, regionais e municipais 

de habitação, cooperativas habitacionais, 1ns 

titutos de previdência social, companhias es-

taduais e municipais de saneamento, 

estaduais e municipais e outros); e 

governos 

b. um subsistema de mercado, ou Sistema Brasilei 

rode Poupança e Empréstimo (SBPE), lastreado 

na captação de poupanças voluntárias através 

de cadernetas de poupança e letras imobiliá

rias e tendo como agentes financeiros entida 

des públicas e privadas (caixas econômicas f~ 

deral e estaduais, sociedades de crédito imo

biliário e associações de poupança e empres

timo), que financiam basicamente a produção 

e a comercialização de habitações para farní-

lias com renda mensal acima de cinco salários 

mínimos, bem· corno imóveis não residenciais, 

inclusive equipamentos comunitários. 

Tendo sido o SFH concebido corno um mecanismo au-

ou seja, com estabilidade econômica no tempo e 

independência de recursos orçamentários para financiar seus in 

vestimentas, as suas fontes básicas de recursos -- cadernetas 
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de poupança e FGTS -- definem os limites de sua ação econômica 

e financeira, bem como as condições de seu equilíbrio, inclu-

sive no que tange aos aspectos de liquidez e de solvência, a 

longo prazo. 

O modelo define um perfil das linhas de aplica

ções que apresentam uma rentabilidade média compatível com os 

custos dos recursos: linhas de financiamento rentáveis para as 

camadas da população com maiores níveis de renda propiciam ma~ 

gens para financiamentos subsidiados, a taxas de juros inferi~ 

res ao custo, pa~a as camadas mais pobres. No caso de obras de 

infraestFutura e equipamentos comunitários, estados com recei

ta tributária mais elevada recebem empréstimos com taxas mais 

altas, a fim de viabilizar a fixação de taxas subsidiadas para 

os estados com menor arrecadação. De forma semelhante, progra-

mas que necessitam de prazos mais longos de retorno, decorren

tes da natureza do investimento, são compensados por linhas de 

aplicações com retorno mais rápido. 

Na área de programas habitacionai~ para famílias 

de baixa renda, existem ainda diversos tipos de subsídios in-

ternos a projetos específicos, procurando atender as faixas 

de renda mais carentes. Esses mecanismos não são rígidos e bu~ 

ca-se, em cada caso, uma forma de reduÇão dos preços finais 

das unidades habitacionais destinadas àquelas faixas da popul~ 

ção, dentre os quais destacaríamos: 

a. a apropriação do valor de venda das habita+ 

ções nos empreendimentos de interesse social 

efetua-se pelo tamanho da unidade habitacio-
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nal (metros quadrados de área construída) e 

não pelo seu custo efetivo. Assim, as unida

des de menor área têm seu preço de venda fi

xado em valor inferior àquele custo, uma vez 

que, nos diferentes tipos de projetos adota

dos naqueles empreendimentos, é mantida a mes 

ma qualidade de construção das unidades de me 

nor área. Da mesma forma, a incidência das co 

tas de terreno e de obras de urbanização no 

custo das unidades menores é inferior à inci

dência nas unidades maiores, pela utilização 

do mesmo critério de rateio, independentemen

te da dimensão do lote qu~ ocupam; 

b. a participação dos governos locais (estados 

e municípios) na absorção dos custos das 

obras de infraestrutura e dos equipamentos co 

munitários dos projetos providos por 

nhias de habitação popular, podendo, 

campa

para 

tanto, contar com empréstimos específicos do 

SFH; e 

c. quando viável, a reserva de área no projeto 

urbanístico do conjunto habitacional, para 

uso comercial ou industrial, visando sua co

mercialização a preço de mercado, destinando

se o produto da venda a reduzir o custo das 

habitaç5es. Em alguns casos, esse mecanismo 

permite subsidiar quase integralmente o terre 

no para os adquirentes das habitaç5es. 
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L CAPíTULO 11 - AVALIAcAO DO PfoDELO 
==========================~ 

2 .1 . Constatação do :esgotamento do Modelo 

Inúmeros autores e estudiosos da questão, são 

unânimes em suas conclusões a respeito do esgotamento do sis

tema, constatado por: 

1. não cumprimento da função social; 

2. permanência de alto déficit habitacional e ex 

pansão de subhabitações e moradias insalubres; 

3. falta de recursos para atender a demanda; 

4. "~ombo" do FCVS; e 

5. desarticulação da Política Habitacional 

O Quadro a seguir, nos oferece uma visão do aten

dimento à demandas que obedeceu à lógica do próprio modelo eco 

nômico concentrador de renda. 

lt 



QUADRO NÚMEROS DE mrrDADES FINANCIADAS PELO SFH 

~ 1964/1974 
I 

% 1974/1984 % Total % 
s 

' 

I ! i I I I 
Habitação Popular 245.973 24 l. 243.852 39 l. 498.825 35 

Habi,tação para a 819.971 76 l. 954. 189 61 2.774.160 65 
Classe Média I ' 

I 
T O T A L l. 074.944 100 3.198.041 100 4. 272.985 100 I 

I 

I 
FONTE: BNH 

QUADRO APLICAÇÕES DO BNH EM HABITAÇÃO 

Em US$ milhões 

~ 
I 

1964/1974 % 1974/1984 % Total % 
XAS 

Habitação Popular 288 15 3.289 38 3.577 34 

Habitação para a 1.614 85 5.444 62 7.058 66 
Classe Média 

: 

T O T A L l. 902 100 8.733 100 10.635 100 

FONTE: BNH 

Há um consenso entre vários autores (ALBUQUERQUE-

85/MARICAT0-87/AZEVED0-82) de que o SFB não cumpriu seu papel 

social, tendo financiado irn6veis para camadas da população que 

não podem ser enquadradas entre as mais necessitadas, corno era 

seu objetivo inicial, terminando por acentuar as desigualdades 

sociais, concorrendo para agravar a concentração de renda no 
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país. 

21 ALBUQUERQUE constata que ho model~ opekacional 

do SFH pekdeu ~ua cakac~eki~tica de pkogkama ~ocial na medida 

em que admi~e que pMcela pondeká.vel do~ kecuk~o~ c..aptado~ e 

aplicado~ (apkoximadamen~e 75%) e~tejam no dmbi~o do SBPE, ba

~eado na c..aptação de kecuk~o~ pela~ cadekne~a~ de.poupança, po~ 

c..a a~uan~e~ na~ áaixa~ de baixa kenda". 

Do relatório da CEF, sucessora do BNH, extraímos 

texto significativo da situação. Diz ele que "em ~ekmo~ glo-

bai~, e~~e ~i~tema que contkibuiu~ em mtdia, com 25% a 30% do 

númeko de domic~lio~ no Pai~, não con~eguiu, no tempo, pkodu-

zik habi~açõe~ com o me~mo pekáil da e~tkutuka de di~tkibuição 

de kenda~ da população economicamente ativa (PEA), pak~iculak-

!US$ 326,00)". 

Endossando esse diagnóstico, o Quadro abaixo nos 

demonstra: 

QUADRO - BRASIL -- DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS FINANCIAMENTOS 

HABITACIONAIS CONTRATADOS PELO SFH POR FAIXAS DE VALOR DE FI

NANCIAMENTO-- VF (FLUXO NO PERÍODO 1964/85) E DA RENDA MENSAL 

1985 

FAIXAS DIS'IRIBUIÇ]ío PFA-% ~OOSFH- % 

RENDA MENSAL VALOR DE FINAN- SIMPI..FS AaMJI..AIX) NÚMERO VALOR 
(em US$) C lAMENTO ( US$) SIMPlES AaHJL. ·siMPlES .Aa.MJL. 

I Até 196 o - 3899 74,8 74,8 38,6 38,6 11,5 11,5 I de 196 a 326 3900 - 7799 11,2 86,0 24,0 62,6 17,0 28,5 

FONTE: CEF e FIBGE 

21 ALBUQUERQUEj M.C.C. Avaliação e Propostas de Reformulação do Sistema Fi
nanceiro da Habitação, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 1985. 
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O déficit habitacional e de serviços urbanos au-

mentou nos Últimos anos, em função da redução dos investimen-

tos do SFH, e deverá se agravar, dadas as tendências de cres-

cimento conhecidas. O projeto de uma nova Política Habitacio-

nal apresentado pelo SECOVI no 2Q Congresso Brasileiro da In-

dústria Imobiliária aponta a necessidade de se apurar efetiva-

mente o déficit habitacional e usa estratificação, inclusive 

por unidade federativa, pois "nao exi~te no Bka~il qualquek m! 

eani~mo paka ~e dimen~ionak e quali6ieak o eoneeito de défiieit 

habitaeional". 

Sabe-se apenas que esse déficit 'é gigantesco. 

Apesar de que a cada avaliação da extensão do problema são 

apresentados números substancialmente diferentes, acorda-se 

que o número seja fixado em torno de lO milhões de moradias, 

alé~ de um acréscimo anual de 500 mil moradias, somente para 

atender o crescimento populacional vegetativo. 

HtLIO JAGUARIBE22 . baseando-se no "Modelo Simpli-

fiieado da~ Neee~~idade~ Habitaeionai~" preparada ainda pelo ex 

tinto BNH estima em aproximadamente 14 milhões de moradias e 

1,9 milhão de melhorias das já existentes, como necessidades ha 

bitacionais para o período 1989-2000. 

ALBUQUERQUE 23 calculoü as necessidades habitacio-

nais para a década 1980/90 por classes de renda familiar, cons 

22Brasil: Reforma ou Caos. 

23ALBUQUERQUE, Marcos C. C. Avaliação e Propostas de Reformulação do Sis
tema Financeiro da Habitação,São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, 1985. 
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tatando a necessidade de produção de 17,3 milhões de moradias 

na década de 80. Esta estimativa é para o atendimento ao cres-

cimento vegetativo da população e reposição dos imóveis depre-

ciados e para irradicar a subhabitação que se expande princi-

palmente nas grandes metrópoles do país. 

O levantamento indica que 77% do déficit habita-

cional acha-se concentrado nas famílias de faixa de renda de 

até 3 salcirios mínimos concentra praticamente a totalidade do 

problema habitacional (88,9%) embora englobe apenas 70,5% das 

f J, • b . 1 . 24 am1l1as ras1 e1ras . 

·Segundo AZEVEDO: "A ~allncia da politica de habi-

taçõe~ popula~e~ pode ~e~ melho~ aquilatada pela expan~ão do 

cha:ma.do mvz.cado in{)o~mat, parca.le.lo ou clande.~.tinc, 6o~mado pe-

la.4 mo~adia~ con~t~uida.~ ~e.m licença da~ pt[e.{)eitul[a~, pela~ p~ 

pulaçõe.~ de baixa ~enda. Indicio de nka.co de~empenho de banco 

é também o c~e~cime.nto acele~a.do do~·· d,omicLf.io~ Jr.Ú.~tico~ no~ 

ú.tti..mo~ ano~". 

MARICATO também constata que: 11 A au.~ê.ncia. do E~:to.. 

do junto a g~ande. ma.ioJr.ia da. população, a. de ~enda mo..i~ baixa., 

denine out~o lado da politico.. ha.bi:ta.ciona.l: o da ilegalidade., 

do4 lo:te.ame.n:ta~ clande.~:tino~, da iJr.~e.gula.~ida.de. da~ con~:t~u.-

çõe~, da~ inva.~õe.~ de te.~~a., da.~ 6a.ve.la~. do~ coTttiço~, do ~c

b~e.~a.balho na. au.:to con~:t~uçao, de. conge.~:tiona.me.n:to habi:tacio-

na.!, da p~omi~cu.idade., do.. in~a.lu.b~Zdade., etc., con~ti:tuindo o 

e.apa.ço da mi~é)[io..". 

24 - 'b . I . d N Ga~ernos L1 era1s-- nst1tuto Tancre o eves. 



Um diagnóstico elaborado pelo PT25 observa que: 

11 0utro indicador do esgotamento 
do modelo atual é o crescimento do núme
ro de ocupações de terras públicas e pri 
vadas: de 1980 para cá, mais de dez mi~ 
lhões de metros quadrados foram ocupados 
de forma organizada e massiva. Esses mo
vimentos ocorrem em glebas vazias na pe
riferia, que muitas vezes são espaços re 
servados para áreas verdes ou proteção 
de mananciais, ou ainda destinadas à ins 
talação de equipamentos coletivos." 
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O problema maior situa-se no segmento de "habita-

çao popula~"; o qual requer uma ação efetiva do Estado para e~ 

frentamento do mesmo: isto implica em alocação de um volume 

substancioso de recursos, da ordem de US$ 50 bilhões. 

O modelo foi estruturado para ser autosustentá-

vel. Montou-se um complexo sistema financeiro que combinava a 

poupança compulsória com a voluntária, constituída de letras 

imobiliárias e das cadernetas de poupança. 

O Estado recolheria a poupança compulsória, atra-

vés do FGTS e o SBPE (Sociedade de Crédito Imobiliário, Asso-

ciações de Poupança e Empréstimo e Caixas Econômicas) capta

ria a poupança voluntária através da colocação de letras imo-

biliárias e de cadernetas de poupança. Estabeleceu-se o para-

doxo de captar recursos de curto prazo para aplicar a longo 

prazo. 

25Partido dos Trabalhadores: Brasil Urgente - Lula Presidente --Questão 
Urbana. 
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A estrutura de custo das entidades do SBPE não se 

coaduna com as receitas e outros riscos de aplicações em fai

xas baixas, sendo necessário urna assistência financeira para 

viabilizar a estrutura de custos e receitas das .entidades e 

assim aumentar a oferta de crédito. 

Analisando os fluxos de captação dos recursos, n~ 

ta-se urna gradativa desaceleração, segundo relatórios da CEF. 

Ocorre que, sendo a poupança função básica da renda, e que no 

Brasil são baixos os níveis de renda, o potencial de poupança 

tende a ser também bastante baixo, quando comparado c.orn as 

reais necessidades de investimento. 

O Sistema Financeiro da Habitação foi estruturado 

para urna autosustentação dependente de urna economia estável. 

As perturbações econômicas afetam acentuadamente o financia-

mente habitacional. Além da inflação, a recessão tem efeito 

perverso sobre o financiamento habitacional. O desemprego acar 

reta a queda da arrecadação líquida do FGTS, em razão dos sa

ques causados pelas demissões e pelo achatamento salarial, tarn 

bérn aumentam os saques das cadernetas de poupança chegando a 

superar os depósitos e elevam-se os índices de inadimplência 

dos Agentes Financeiros, motivados pela inadimplência de mu

tuários, cuja capacidade de pagamento é comprometida pela re

cessão. 

A presença do Executivo Federal no mercado finan

ceiro, face a necessidade de rolagern de sua dívida e de seu dé 

ficit também é danosa para o Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo. 
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Ao privilegiar a colocação de títulos de curto 

prazo, com rendimentos pr~-determinados, o Governo Federal car 

rea a poupança financeira privada voluntária em volume substan 

cial, com a finalidade de cobrir os déficits governamentais, 

concorrendo com o SBPE que canalizariam os recursos para o fi-

nanciamento habitacional. 

O esgotamento do sistema pode ainda ser avaliado 

através do imenso déficit do Fundo de Compensação de Variações 

Salariais -- FCVS, decorrente dos saldos residuais que serão 

deixados pelos mutuários no vencimento de seus contratos. Não 

existem estimativas precisas, pois trata-se de um d~ficit po-

tencial que dependerá da evolução da inflação e dos reajustes 

das prestações at~ o término dos contratos. O valor que ~ eQ-

timado para estes saldos varia de US$ 15 bilhões e USS 30 bi-

lhões, que deverão ser desembolsados a partir de 1992. 

O que se constata hoje é que a Política Habitacional 

encontra-se totalmente desarticulada, ou que não existe uma p~ 

lítica habitacional no país. O argumento principal na qual é 

fundamentada esta constatação ~ com relação a falta de uma es-

trutura organizada, institucionalizada, com a missão de resol-

ver o déficit habitacional. 

Para ROMEU CHAP CHAP 26 11 -óe.. o BNH não 6oi.. um -óuc.e..-6-

-60, .66 h~ um ~e..-6pon-6due..l: o-6 .6uc.e..-6.6i..vo-6 e..~~o-6 c.ome..ti..do-6, p~i..n-

c.i..palme..nte.., na c.o~~e..ção do-6 ~umo-6 da e..c.onomi..a, quando .6u~gi..~am 

26 
CHAP CHAP, Romeu. Presidente da FIABICI - Federação Internacional das 

Profissões Imobiliárias- Capitulo Brasileiro, FSP, 11/05/89 Proposta p~ 
ra uma Nova Política Habitacional. 
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v~olento~ de~compa~~o~ ent~e ~ald~io~ de mutud~io~ e.p~e~taçõe~ 

da ca~a p~óp~ia. Com ~ua extinção, 6icou um imen~o vazio na ge~ 

tão do ~eto~ habitacional até hoje não p~eenchido. O e~pólio do 

BNH 6icou dividido ent~e o Mini~té~io do Ve~envolvimento U~ba-

no, Caixa Econômica Fede~al e o Banco Cent~al. A Caixa coube 

a ge~tão do Fundo de Ga~antia po~ Tempo de Se~viço, e con~e

quentemente o~ 6inanciamento~ à~ cla~~e~ de baixa ~enda, o~ 

p~og~ama~ ~ociai~. O "exce~~o" de 6unciond~io~, qua~e ~oda~ a~ 

ope~açõe~ ativa~ e pa~~iva~ do BNH e, ainda, o Fundo de Compe~ 

~ação de Va~iaçõe~ Sala~iai~, o FCVS. 

Ao Banco Cent~al 6oi de~tinado o Si~tema B~a~ilei~o 

de Poupança e Emp~é~timo (SBPE), o Fundo de A~~i~t~ncia de 

Liquidez (FAL) e o Fundo de Ga~antia do~ Vepó~ito~ e Let~a~ lmo 

bilid~ia~ (FGVLI). A ~e6o~ma do ~i~tema habitacional ~e deli-

neava po~ etapa~, ma~ o~. p~óximo~ lance~ de~~a 

mo~t~a~am que não ha~ia motivo~ pa~a ilu~õe~. 

t~an~6o~mação 

A .Caixa Econômica ~aiu do Mini~té~io da Fazenda e 

~e ag~egou ao novo Mini~té~io da Habitação, ma~ jd voltou pa~a 

o Mini~té~io da Fazenda, como in~t~umento de pol~tica econô

mica do gove~no, e não mai~ um impo~tante elo do ~eto~ habi

tacional. Jd o Mini~té~io do Ve~envolvimento U~bano teve, de 

ld pa~a cd, t~~~ di~e~ente~ nome~ e um ndme~o id~ntico de m~

ni~t~o~ ante~ de também ~e~ ~ecent~mente extinto". 

Um breve resumo dos resultados obtidos indica: 

a) a canalização para o setor da quantia de 36 bilhões de dóla 

res, gerando investimentos de mais de 50 bilhões de dólares, 

com ínfima participação de recursos fiscaisi b) água potável 



a cerca de 68 milhões de pessoas; c) a produção de mais 4,5 

milhões de habitações, 60% das quais destinadas a famílias com 

renda de até cinco salários-mínimos; d) redes de esgotos para 

atender a 24 milhões de pessoas; e) a presença de obras de ha-

bitaç~o, saneamento e de serviços urbanos, financiadas pelo 

BNH, em mais de 4 mil localidades, situadas em cerca de 2.500 

municípios, dos quais 70% com população inferior a 5 mil habi-

tantes. 

O Banco atuou ainda como instrumento de redistri 

buiç~o espacial de renda, ao aplicar nas regiões Norte e Nor-

deste o quádruplo dos recursos que nelas arrecadara e ao apli-

car aos Estados e municípios com menor receita tributária, per 

capita, taxas de juros sensivelmente inferiores às cobradas dos 

Estados e municípios mais prósperos do País 27 . 

Entendemos ser necessário identificar as causas 

que levaram o modelo a situação atual, porque os fatos demons 

tram que houve uma fase de grandes realizações seguida de es-

tagnaç~o. 

Nos próximos tópicos deste capítulo, procuraremos 

analisar o comportamento das variáveis que formam o SFH (meca-

nismos, recursos, estrutura), correlacionando-os, principalme~ 

te com as flutuações da política Macroeconômica. 

27Revista Habitação e Poupança - dez/86- Bartholorneu Bueno de Miranda 
A extinção do BNH. 

..." '"'\ 
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2.2. Desarticulação da Política Habitacional 

O Banco Nacional da Habitação foi criado pela Lei 

4.380 de 21/08/69 com a finalidade específica de resolver o 

problema habitacional, que na ocasião já era muito grave. Bas-

ta atentar-se para o fato de que, nos 30 anos anteriores a 

criação do BNH, haviam sido financiadas em todo o País somente 

123.000 habitações, pelos seguintes órgãos: Caixa Econômicas 

(federal e estaduais), institutos de previdência, companhias 

de seguro corno aplicação das reservas técnicas. 

MARCUS MELO mostra que a criação do BNH está re-

lacionada a urna coalização de forças entre políticos conser-

vadores, nucleados pela UDN e a indústria da construção. 

Criado o BNH, foi nomeada presidente a professora 

Sandra Cavalcanti, que já trazia experiência pelo problema vi-

vide no trabalho ainda incipiente de desfavelamento na Guanaba 

ra. 

"Foi da exper1encia da COHAB-GB 
que tendo alcançado grande visibilidade 
política passa a ser a piece de resisten 
ce da campanha presidencial de Carlos 
Lacerda ••. Formulado por Sandra Cavalcan 
ti, o plano preconizou a ampliação do 
sistema das Companhias de Habitação à es 
cala nacional e deixava antrever seu co~ 
te6do populista ... n28 

28HELO, Marcus André B. C. Revista Espaço e Debates n9 24, Classe, burocr~ 
cia, intermediação de itneresses na formação da política de habitação. 



Antes do golpe militar, Lacerda já anunciara o 

"comp~omi~~o p~blico" de instituir um Banco Nacional de Habi-

taçao Popular e seu grupo estava consciente de que ele se tor-

naria o segundo banco mais poderoso do pais, capaz de mobili-

. . 1' 29 zar as massas urbanas para um proJeto popu 1sta conservador . 

30 Como demonstram AZEVEDO e ANDRADE por trás da 

implantação de uma nova política habitacional está a intenção 

de demonstrar a sensibilidade do novo regime às necessidades 

das massas despertadas politicamente no Governo Goulart, re-

veladora dessa intenção é a carta endereçada por Sandra Caval-

canti ao Presidente da República, onde é encaminhada a propos-

ta do plano com a sugestão para a criação do BNH: 

• 
11 Aqui vai o trabalho sobre o 

qual estivemos conversando. Estava desti 
nado à Campanha Presidencial de Carlos~ 
mas nós achamos ~ue a Revolução vai ne
cessitar de agir vigorosamente junto às 
massas. Elas estão órfas e magoadas, de 
modo que vamos ter de nos esforçar para 
desenvolver a elas uma certa alegria. 
Penso que a solução dos problemas de mo
radia, .pelo menos nos grandes tentros, 
atuará de forma amenizadora e balsâmica 
sobre suas feridas cívicas". 

O esboço do plano apresentado pelo grupo lacerdi~ 

ta ao presidente Castelo Branco sofreu alterações notáveis com 

base nas demandas do empresariado da construção civil e nas 

propostas avançadas pelo Ministério do Planejamento, mas foi 

assegurada ampla autonomia para a consecução do projeto poli-

29MELO, Marcus. Op. cit. 

30AZEVEDO, Sérgio àe e ANDRADE, Luiz Aureliano Gama. Habitação e 
Rio àe Janeiro, Zahar, 1982. 

Poder, 
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tico da UDN. A nomeação de Sandra Cavalcanti, na presidência 

do órgão seguiu-se a ocupação de outros postos por membros da 

UDN-GB. 

Na ocasião~ como e evidente, nenhuma estrutura ad 

ministrativa possuía o Banco. Poucos funcionários, quase todos 

recrutados nos órgãos públicos, emprestavam sua colaboração p~ 

ra a arrancada inicial. As possíveis deficiências técnicas e 

de especialização eram supridas pela grande motivação que tra 

zia o pionerismo do Plano Nacional da Habitação. Para alojar 

a sede do BNH foi destinado provisoriamente o anexo do Palá-

cio do Catete, com no máximo 1.000 metros quadrados de área, 

dividido por verdadeiros tabiques. 

Não obstante dificuldades de ordem administrati-

va e financeira, Sandra Cavalcanti passou a percorrer todo o 

País, não só divulgando a filosofia do PNH, mas também motivan 

do a criação das Companhias de Habitação Popular (Cohab's), p~ 

ra a construção dos primeiros conjuntos para atendimento às 

classes de mais baixa renda, e de Cooperativas Habitacionais 31
. 

Os programas previstos para a classe média não fo 

32 ram implantados, o que, segundo MARCUS MELO , gerou um confli 

to interno na aliança entre a facção lacerdista, os promotores 

imobiliários e a burocracia do Ministério do Planejamento o 

que leva estes últimos grupos a dar início a uma forte mobili-

zação no sentido de desestabilizar a administração do BNH. 

31 MIRANDA, Bartholomeu Bueno de. Revista Habitação e Poupança, dez/86, A 
extinção do BNH. 

32 b"d I 1 em. 
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Inicia-se, também, um processo de implementação 

das SCIS e revisão das leis da incorporação e inquilinato. As 

demandas da indústria da construção canalizadas pelo Sindicato 

da Indústria da Construção do Estado da Guanabara -- SICCE-GB, 

referiam~se sobretudo a instituição de uma estrutura de finan 

ciamento consubstanciada nos SCI 1 s, que viabilizasse a produ

ção de habitação para a classe media mediante operações de re

desconto. 

Neste momento há uma redefinição estrutural da 

política de habitação e é inaugurado um periodo onde a indús

tria da construção se torna hegem6nica e comanda a formação da 

política habitacional. 

Sandra Cavalcanti, deixa então a presidência, ten 

do assumido o cargo o jurista Luiz Gonzaga do Nascimento e 

Silva, a quem coube estruturar administ~tivamente o· BNH, dar 

prdenamento jurídico a todos os contratos e convênios firma

dos pelo Banco, e ainda, iniciar a tarefa de montar o Sistema 

Financeiro da Habitação. 

Em seguida, convocado para assumir o Ministério 

do Trabalho, Nascimento e Silva deixa a presidência do BNH. Pa 

ra o seu lugar, em agosto de 1966, foi nomeado o engenheiro 

Mário Trindade, que já vinha exercendo uma de suas diretorias. 

Na realidade, em sua gestão foram implementados todos os de

mais programas do Banco, inclusive os de apoio logístico ao 

desenvolvimento do Plano Nacional de Habitação. Plano Impacto, 

de caráter emergencial, para atender a conclusão de prédios de 

apartamentos, cujas obras se encontravam paralisadas por falta 
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de recursos; reformulação do programa de Cooperativas Habita

cionais para enquadrá-lo dentro do espírito cooperativista, m~ 

tivando os sindicatos de trabalhadores, para que as mesmas fos 

sem constituídas pelos próprios trabalhadores; programa de Mer 

cado de Hipotecas, que deu à iniciativa privada o instrumental 

necessário para a sua definitiva integração no Plano Nacional 

da Habitação; programa de Financiamento de Material de Constru 

ção (Fimaco), que se desdobra em três subprogramas: Recon (fi

nanciamento direto ao consumidor de materiais de construção); 

Reinvest (financiamento do ativo fixo para modernização, am

pliaÇão e implantação das indústrias de material de constru-

ção); e Regir (financiamento para capital de giro das empr~ 

sas); programa de financiamento aos Institutos da União, dos 

Estados e Municípios, para atendimento aos funcionáriose mili 

tares; e programa de Saneamento Básico (água, esgoto e combate 

à poluição hídrica). 

O programa de cooperativas foi inspirado no ideá

rio conservador da Associação de Dirigentes Cristãos de Empre

sa (ADCE), a quem caberia a implementação do programa. O obj~ 

tivo visado era uma contra mobilização conservadora junto ao 

movimento sindical pelo fortalecimento de líderes conservado-

res, a partir da montagem de cooperativas 

trabalhadores sindicalizados. 

habitacionais de 

Ainda na gestão de Mario Trindade, foi montado o 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empr~stimo, integrando nele 

as Caixas Econômicas, federal e estaduaisí e as Sociedades de 

Crédito Imobiliário e Associações de Poupança e Empréstimos. 



MARCUS MELo 33 revela o conflito que se instala no 

setor, como sendo decorrente da montagem de um novo subsistema 

especializado de crédito, num mercado financeiro em crise. 

A resist&ncia surgiu das Sociedades de Crédito, 

Investimento e Financiamento a partir de seu 6rg~o de classe, 

a ADECIF. A ADECIF constituía um grupo de interesse altamente 

coeso e articulado com ampla capacidade de mobilização, que 

havia obtido sucesso em sua campanha contra o mercado paralelo 

de letras. O surgimento de um novo papel financeiro no merca-

do) as letras imobiliárias emitidas pelas SCis, foram comba-

tidas porque estas iriam concorrer com as letras de câmbio, 

emitidas pelas financeiras. A ameaça era efetiva na medida em 

que as letras imobiliárias eram indexadas e estas últimas eram 

transacionais com deságio ou com taxas de juro prefixadas. 

A resolução do coriflito foi consubstanciada na 

Lei de estímulo à indústria da construção civil que autorizou 

as financeiras a emitir letras imobiliárias (artigo 20) e na 

legislação subsequente que estendeu a correção monetária a ou-

tros papéis financeiros e limitou o número de SCis em que foi 

limitado o número de Sociedades. 

"A integkaçao do~ banco~ comekciai~, pok ~ua vez, 

na e~tkutuka do Plano de Habitaçao~ ~6 ~e ope~ou a pakti~ de 

7967, quando o p~inclpio de e~pecializaçao 6uncional con~ub~-

tanciado na lei do me~cado de capitai~ 6oi de~ca~tado na ge~-

tao Vel6im Neto, que pa~~ou a incentiva~ a conglome~açao 6i-

33o c· p. 1 t. 
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nan~eika. O Ban~o Centkal e o Con~elho Monetikio Na~ional, pok 

~ua vez, haviam vetado a opekação de ban~o~ ~omek~iai~ na ~on-

~e~~ão de ~kédito hipote~ikio uma vez que, no pa~~o, o alto 

gkau de ~ompkometimento do~ ban~o~ ~om im6vei~ na~ ~ua~ ~aktei 

ka~ de empké~timo~ havia levado a ~ki~e~ de liquidez e ~kiação 

de in~tituiçõe~ ad ho~ paka debeli-la~." 

Também na administração Mario Trindade, consta-

tada a insuficiência de recursos para desenvolver os seus pro-

gramas, por inspiração do então ministro do Planejamento Ro-

berto Campos, e estudos preliminares da instituição, foi ins-

tituído pela lei nº 5.107, o Fundo de Garantia por Tempo de 

Servi:ço FGTS , e que veio, optativamente, substituir o regime 

de estabilidade no emprego. A mesma lei conferiu ao BNH a 

gestoria desse Fundo, com a participação de um Conselho Cura-

dor, com representação dos empregados e empregadores. 

Os Bancos Comerciais só acreditariam no sucesso 

do SFH após a criação do FGTS que aumentou os recursos do sis-

tema em 700% no período 1966-1967. A política generosa de 

permitir a retenção de recursos do FGTS por períodos superio-

res a 30 dias possibilitou lucros significativos para os ban-

cos. A integração efetiva dos bancos comerciais se deu após a 

criação do FIMAco 34 (1967) e com a expansão acelerada das ca

dernetas a partir de 1967. 

34
Programa de Financiamento de Materiais de Construção - FIMACO que é 

executado através dos subprogramas: - RECON - Proporciona os meios para 
construir, ampliar, reformar ou concluir casa própria. É linha de crédito 
vinculada ao F.G.T.S. onde os Bancos Comerciais operam como agentes, basi
camente para a compra de material de construção. -- REINVEST -- Financia 
a expansão das empresas produtoras e distribuidoras de material de constru 
ção através do ativo fixo. -- REGIR-- Financia o capital de giro das em~ 
presas de produção de material de construção. Relatório FGV - C-1705 Notas 
sobre o Sistema Financeiro Nacional, Vera Helena Thorstensen e Arnaldo de 
Araujo Souza. 
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Na gestão Mario Trindade surge uma grave crise 

que o levou a se demitir, sendo substituído por Rubens Vaz 

da Costa. "0 p~etexto e~a a co~~eçao monetd~ia, cujo combate 

tamb~m inte~e~~ava ao~ mau~ pagado~e~. In~i~tentemente, ~em ~e 

conhece~ a 6onte, e~a divulgado que a co~~eção monetd~ia ~e-

~ia abolida. E~~a ci~cun~tancia aumentava 

o n~me~o de mutud~io~ inadimplente~". 35 

a~~u~tado~amente o 

Tendo assumido a presidência em uma situação ain-

da difícil, Rubens Costa, depois de avaliar reflexos daquela 

crise, passou a pôr em prática as medidas corretivas, afirman-

do a irreversibilidade da Correção Monetária. 

Assim, resolvida a situação dos mutuários inadim-

plentes, novas definições foram feitas em matéria de programa-

ção, em face da transformação do BNH, de autarquia para empre-

sa p~blica, e ainda a sua caracterização definitiva como banco 

de segunda linha. Nesta qualidade, os recursos de que dispunha 

eram repassados por intermédio dos seus Agentes do Sistema Fi-

nanceiro da Habitação e do Sistema Financeiro de Saneamento 

Básico, para aplicação nos diversos programas institucionali-

zados pelo BNH. 

A transformação do BNH em banco de segunda linha 

significou uma tentativa de transferir o ônus externo da polí-

tica. Na medida em que os Agentes repassam os créditos por 

' ele concedidos e se responsabilizam pelas operaçõ2s realiza-

dos, o BNH teria de transferir um elevado n~mero de créditos, 

35MIRANDA, Bartholomeu Bueno de. Op. cit. 
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referentes a mutuários de baixa renda, que estavam até então 

sob sua responsabilidade direta. 

O BNH decidiu repassar os créditos para os agen-

tes privados do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

{SBPE), que atuam basicamente nas camadas médias, como teste 

para verificação da possibilidade de atuação empresarial junto 

à camada de baixa renda, e baseados no maior dinamismo desses 

agentes. 

Um balanço dos três primeiros anos de .atuação, 

mostrou que foram encontradas muitas dificuldades, tendo sido 

frustradas as tentativas de cobrança dos créài tos, esgotando as 

possibilidades de renegociação. 

"Indo contka o diagn6~tico co~~ente, que 6azia do~ 

p~oce~~o~ de ~ete~ão e e~cotha do~ mutuá~io~ a~ cau~a~ diketa~ 

do abandono e inadimplência, o~ empke~á~io~ a quem o BNH t~an~ 

6ekiu o~ ckédito~ imobitiá~io~ paka ge~tão e cobkan~a aponta-

vam categokicamente paka a~ timitaçõe~ do modelo 

que ~e p~etendia impok pa~a o me~cado de ba~xa ~enda. E~a a 

~enda, concent~ada e mat di~t~ibulda~ e não a~ conhecida~ 6i-

~egmento habitacional de mutuákio~ de baixo pode~ aqui~itivo. 

A i~~o ~e ~ornava a ca~ência de in6~a~~t~utu~a pa~a o 6unciona

mento do~ conjunto~." 36 

O BNH continuou sendo o alvo da insatisfação com 

a política habitacional. Os empresários da construção propugn~ 

36 . AZEVEDO e ANDRADE, op. c1t. 
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varo a substittiição da lógica empresarial aplicada indistinta-

mente por um modelo de subsídio, para obterem melhor resulta-

dos junto à população de baixa renda. 

O novo status de banco de segunda linha signific~ 

ria, por outro lado, a consolidação do arranho entre o setor 

público e o privado que se delineara na propr1a concepção do 

BNH. A este caberia o papel de um fundo catalisador dos recur-

sos habitacionais, ·ao mesmo tempo que lhe competiria um papel 

normativo, ditar as regras do jogo. Esse arranjo, se impedia 

o crescimento desmesurado do órgão, não era garantia de que 

os objetivos sociais seriam mais efetivamente perseguidos. Os 

incentivos para levar os agentes no campo social não comporta-

va, a solução dos truques financeiros, pois, na expressão des-

ses próprios agentes, "o~ pkoblema~ de in6kae~~ku~uka, no pla-

no 6~~ico, e o~ pkoblema~ de educação, de policiamen~o, de mo

bilidade populacional, de pekda de kenda, no plano humano, não 

podem ~ek ke~olvido~ apena~ com ~oluçõe~ 6inanceika~, 

6ekenciai~ de juko~, al~o~ ou baixo~" 31 . 

Q 38 . d . f. t 1 ALBUQUER UE 1 ent1 1ca en re a gumas 

de di-

falhas do 

modelo de ação do SFH, também o alargamento de funções: 

"A estrutura básica do sistema 
BNH"SFH diferenciou-se bastante do seu 
projeto original (a lei 4380 de 1964) 
que pretendia a cria~ão de um sistema de 
captação e de aplicação de recursos bas
tante .semelhante ao modelo norte america 
no da Federal Housing Administr~tion. No 
entanto, o SFH atingiu ta1 vulto, e tal 

37AZEVEDO e ANDRADE, op. cit. 

38ALBUQUERQUE, M. C. C. Gastos Sociais no Brasil e os exemplos da habita
Ção e do saneamento, Cadernos Liberais, Instituto Tancredo Neves, Brasí
lia, 1989. 



multiplicidade de programas e de objeti
vos, que o transformaram, de um sistema 
de financia~ento habitacional de longo
prazo, num mecanismo que, além de habi
tação, passou a incluir as áreas como sa 
neamento: infraestrutura e planejamento 
urbano e comunitário; transporte; apoio 
nas áreas técnicas, financeira, de estu
dos e pesquisas; apoio à indústria de 
construção civil e de materiai.s; assesso 
ria a estados e municípios; treinamen-= 
to; desenvolvimento urbano; infraestrutu 
ra de serviços industriais de utilidade 
pública, fomento ao artesanato, ao comér 
cio e a pequenas indústrias, recuperação 
urbana; e muitas outras. Com isto, dis
tanciou-se da população de baixa renda, 
da habitação pópular. 

62 

Na impossibilidade de sanar todas essas dificulda 

des o BNH é finalmente extinto em novembro de 1986. 

"Desde a extinção do BNH (no fi 
nal de 86) a gestão da política habita-= 
cional ficou perdida entre o Ministério 
da Fazenda, do Desenvolvimento Urbano, o 
Banco Central, a Caixa Econômica Federal 
e o Conselho Monetário Nacional. 

O Ministério do Desenvolvimento 
Urbano, ficouiesvaziadn e sua atuação se 
restringe atualmente à formulação de pro 
postas para a área de habitação que, se 
aceitas, têm de receber um tratamento 
operacional-financeiro por parte de ou
tros órgãos. 

A Caixa Econômica Federal, além 
de receber os milhares de funcionários 
do BNH, ainda teve de assumir uma série 
de encargos, que vão da coordenação e 
execução do Plano Nacional de Habitação 
(Planhab) e do Plano de Saneamento Bási
co (Planasa) às gestões do FGTS, do FCVS, 
do Fund~ de Assistência Habitacional e 
do Fundo de Apoio de Habitação para a Po 
pulação de Baixa Renda. Como a CEF tam 
bém é um agente financeiro, essas ativi
dades,_a levaram a exercer ao mesmo tem
po as funções de chefia e de auto-subor
dinação. 

O Banco Central, sem experiência 
na área habitacional e com problemas mais 
urgentes para tratar, como a renegociação 



da divida externa, por exemplo, ficou en 
carrégado do SBPE - Sistema Brasileiro d~ 
Poupança e Empréstimo e do FAL - Fundo 
de Assistência de Liquidez, além do FGDLI 
- Fundo de Garantias dos Depósitos e Le
tras Imobiliárias39, 
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Desde a extinção do BNH, o Siste~a Financeiro da 

Habitação se ressente de um órgão com Know How para gerenciar 

os recursos provenientes do FGTS e Poupança, destinados ao fi-

nanciamento da casa própria. 

Em novembro/87 foi criado o Ministério da Habita-

ção e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, para fortalecer 

o ministro Prisco Viana que começou a desenvolver uma estraté-

gia nacional de apoio ao presidente Sarney, via programas so-

ciais (GM- 10/11/87). Porém, em janeiro de 1989 foi extinto o 

Ministério, em meio a polêmicas entre o presidente da CEF e o 

ministro, desarticulando completamente a política habitacio-

nal. 

É pertinente, o posicionamento da Associação Bra

sileira de Cohabs 40 a este respeito: 

"0 ~a~o t que pko~~akam o BNH, no momen~o exato 

em que ocupava a ~ua pke~idlncia ~tcnico do~ mai~ capaze~ e 

honkado~. A deci~ão ~oi de uma in~eiicidade a~koz, não ~ó pok-

que deixou de de~inik a condu~a de ~aneak po~~~vei~ pa~oiogia~, 

39cHAP CHAP, Romeu. Contribuição para uma política habitacional,São Paulo, 
Livre Iniciativa, 1988. 

40ABC-- Associação Brasileira de Cohabs. Subsídios para definição de Poli 
tica Habitacional de interesse do subsistema social, 1988, p. 89. 
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ma~ pokque não en~ontkakam ~uc~dân~o p~~6~i~o, paka nu~feak o 

~ub~~~tema ~o~~af da hab~tação. v~~tan~~akam-~e da keaf~dade 

objet~va. A pakt~k da ext~nção do Nú~feo do S~~tema F~nan~e~ko 

da Hab~tação, ~k~akam um ~ondom~n~o de podek, ~om a pakt~~~pa

ção de in~tân~~a~ jejuna~ de ~onhe~~mento ~obke o pkobfema ha

b~ta~ionaf de ~nteke~~e ~o~~af. Repakt~kam a anáf~~e e 6okmu

fação de pof~t~~a~ pok um pfukaf~~mo de e~6eka~ não 6am~f~ak~

zada~ ~om todo~ o~ pkobfema~ da ákea hab~ta~~onaf. O que o 

~ub~~~tema ~o~~af da hàbitação ~ake~e é de um Ókgão ág~f, nok

mat~zado~ que po~~a ~ontk~bu~k ~om o~ ~eu~ ~e~uk~o~ ~icnicoA 

~ '~nanc~i~OA paka uma pof~t~~a hab~ta~~onaf ~ntegkada ã pof~

t~~a ukbana, ext~ngu~ndo o pfukaf~~mo de in~tân~~a~ ex~~tente~. 

Ma~. agoka, a ~fa~~e pof~t~~a pode ~emovek a~ d~6~~ufdade~ 

apontada~." 

2.3. Evolução dos Recursos 

Em primeiro lugar, cabe destacar a Caderneta de 

Poupança e o F.G.T.S. como os dois principais responsáveis p~ 

la movimentação financeira do sistema. 

Até 1969, o FGTS respondeu por 62% dos recursos 

movimentados, sendo então desprezível a contribuição da Cader

neta de Poupança. Com a integração efetiva das Caixas Econômi 

cas no sistema, a partir daí o primeilio perde participação em 

favor do aumento·do segundo, colaborado pelo incremento 

mesmo instrumento na área das SCI's e das APE's, este 

efetivo a partir de 1972. 

do 

mais 
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Cabe aqui observar que o incremento das Caderne-

tas nas SCI's e APE's em verdade representou uma substituição 

das Letras Imobiliárias que serviram até 1974 de principal 

instrumento de captação das primeiras entidades. 

Tal substituição justificada pelo maior giro e 

maior custo dos recursos advindos por intermédio das Letras em 

comparação com as das cadernetas, e por isso, menos adequados 

as aplicações do sistema, em verdade provocou uma progressiva 

integração dessas entidades no âmbito operacional dos conglom~ 

rados financeiros, face a necessidade de uma extensa rede de 

captação (agências capilarizadas). 

Um aspecto adicional a se considerar, é a manute~ 

ção de uma estrutura predominante estatal na mobilização de 

recursos, pelo sistema (cerca de mais de 75%), ainda que não 

se leve em conta a existência de certas SCI's sob controle do 

poder priblico estadual. E isso ocorre na administração da in-

termediação financeira, quando, por outro lado, tais recursos 

em sua quase totalidade tem origem na poupança privada (com-

pulsória, no caso do FGTS, e voluntária, no caso das caderne

tas)41. 

No que se refere a evolução dos recursos, o que 

se constata é que os mesmos tem sido insuficientes e a quali-

dade de vida está se deteriorando visivelmente nos grandes cen 

tros urbanos. 

41ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA-- O Banco Nacional de Habitação e o 
Financeiro da Habitação. 

Sistema 
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Isto decorre do fato de se estar diminuindo a pa~ 

cela da renda poupada internamente, devido ao aumento do consu 

mo público. Os orçamentos públicos vêm sofrendo as consequên

cias dos gastos públicos ainda elevados, da pressão do servi

ço da dívida interna e do déficit de algumas empresas estatais. 

A poupança financeira privada voluntária tem sido 

carreada em volume crescente para a aquisição de títulos da 

dívida pública, que, em grande parte, é utilizada para cobrir 

os déficits governamentais. Em virtude destes fatos é difícil 

imaginar que o Governo· venha a'alocar, na área de habitação e 

infraestrutura, recursos orçamentários em valores superiores 

aos seus níveis históricos. O elevado nível da dívida externa, 

por seu turno, limita enormemente as possibilidades de utili

zação de recursos externos para a realização de novos investi

mentos em serviços urbanos essenciais. 

Assim a poupança interna aparece como a fonte·.mais 

importante de recursos para os programas habitacionais, devido 

ao seu potencial. No entanto, em virtude da notória escassez 

de capital dos países em desenvolvimento, este potencial é re 

lativo. Conforme pressuposto da teoria econômica, a poupança é 

função básica da renda. Assim, dado:que os níveis da renda dos 

países em desenvolvimento são relativamente baixos, o poten

cial de poupança de tais economias tende a ser também bastante 

baixo,. quando comparado com suas reais necessidades de inves

timento, o que exige criatividade e um grande esforço da so

ciedade, como um todo, e das autoridades econômicas governamen 

tais, em particular, no sentido de aumentar as taxas internas 

de poupança em níveis adequados. 
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A experiãncia brasileira demonstrou que a poupan-

ça interna figura como a maior fonte disponível de recursos, 

dado que, com a criação do Sistema Financeiro da Habitação,foi 

possível alcançar resultados expressivos na captação de recur-

sos destinados:a financiar os programas habitacionais e de de-

senvolvimento urbano. Tal sistema não só estimulou a poupança 

voluntária mas, também estabeleceu mecanismos para a arrecada-

ção de poupança compulsória, a· custos mais baixos, uma vez que 

os recursos derivados da poupança voluntária são naturalmente 

mais sensíveis às mudanças econômicas conjunturais e tendem a 

exigir níveis elevados de remuneração, que tornam seus custos 

de captação incompatíveis com aplicações em programas habita 

ciohais para as camadas mais pobres da população. 

Estudos da CEF 42 analisam os fluxos de captação: 

da poupança voluntária e do FGTS, demonstrando que estes dois 

instrumentos, juntos, passaram de uma participação de 25%, em 

1976, para 36% do total dos haveres financeiros do País, em 

1985. Mas, ao longo da década de 80, nota-se uma gradativa de-

saceleração. O fluxo desses recursos chegoú a atingir, na dé-

cada de 70q um valor anual médio equivalente a quase 2% da ren 

da interna bruta, percentual que caiu, no período de 1980/85, 

para 1,2% até apresentar índice negativo. 

A crescente redução observada na captação através 

da Caderneta de poupança e do FGTS está associada ao longo ci-

elo recessivo por que passou a economia brasileira no triênio 

42caixa Econômica Federal -- A favor de uma politica de financiamento ha
bitacional, Rio de Janeiro, 1987. 
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1981/83 e explica a forte retração das aplicações globais do 

SFH, compreendendo os investimentos em habitação, em saneamen-

to básico e em outros componentes da infraestrutura. As apli-

cações do SFH, que chegaram a representar 3,4% do PIB, em 1976, 

atingiram apenas 0,8% do PIB em 1985. 

O Relatório Final do Grupo de Trabalho para Re

formulação do Sistema Financeiro da Habitação (TR/SFH) 43 faz 

uma breve rememoração das principais causas da perda de dispo-

nibilidade. 

"A Cki~e do Si~~ema Financeiko da Habi~aç~o ke6l! 

~e. pkepondekan~emen~e, a expke~~iva keduçao ob~ekvada no~ ke-

euk~o~ de~~inado~ ao 6inanciamen~o do~ pkogkama~ habitacionai~, 

~ejam o~ de okigem voluntákia (Cadek~ena~ de Poupança), ~ejam 

o~ de okigem eompul~ókia {depó~i~o~ no Fundo de Gakantia do 

Tempo de Sekviço - FGTSJ ou ~eja, 6inalmen~e, o~ dekivado~ do 

ke~okno do~ empké~~imo~ concedido~ pelo BNH a ~eu~ Agen~e~ e 

pok e~~e~ ao~ mu~uákio~~ Tal keduçao decokkeu den~ke ou~ko~ 6~ 

da kece~~ao econômica, ado~ada como poli~ica 

o6icial, que diminuiu, gkavemen~e. a 

de empkego~, a kecei~a do FGTS e a kenda de 

:a~~alakiado~. atingindo negativamen~e a cap~a 

çao da~ cadekneta~ de poupança; 

da poli~iea o6icial de achatamen~o 

com ke6lexo~ diketo~, ainda uma vez, ~obke a 

43Presidência da República - M.D.U. - Reformulação - Relatório 
GTR/SFH, janeiro/1986. 

Final do 
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~ece~ta do FGTS e ~nd~~eto~ ~ob~e a capac~dade 

de poupa~ do~ a~~ala~~ado~, a~etando de 6o~ma 

pa~t~cula~ o~ mutui~~o~ do ~~~tema que ~e v~

~am na ~mpo~~~b~l~dade de mante~, com pontua

l~dade, o~ ~eu~ comp~omi~~o~ com o~ agente~ 6~ 

nanc.ei~ o~, p.!Lec~pitando uma c.~,Li6e de ,Lnad,Lmplê.!!_ 

c.,La e de ~eto~no; 

da elevada taxa de ,Ln6lação que ,Lncide, peftvei 

~amente, ~ob.!Le a e~tab,Lt~dade de um ~i~tema de 

6inanciamento a longo p.!Lazo, nele int~~duzindo 

elevadi~~imo g.!Lau de ince.!Lteza que a6eta todo4 

o4 ~eu4 componente~-- gove~no {em e~pecial o 

BNH), agente4 6inancei.!Lo~, p.!Loduto~e4 de habi

tação e mutui.!Lio4. 

do aumento do de4empaego, ~e4ultante da .!Lece~

~ão, que p.!Le~4io~ou, ano.!Lmalm~nte, o FGTS, au

mentando o volume do4 ~aque~ e o u~o 4i~temiti 

co do FGTS pa~a mino.!La.!L a a6lição do4 mutui

.!L,Lo4 com a amo.!Ltização da4 p.!Le~taçõe~ hab~ta

cionai~; 

da alti4~ima taxa de ju.!Lo~ p~aticada pelo me~~ 

cado na captação da poupança voluntá~ia aliad4 

a liquidez e ~egu.!Lança da~ aplicaçõe4 de cu.!Lt6 

p~azo, diminuindo o pode~ de competição da~ 

cade.!Lneta~ em ~elação ao~ demai~ at,Lvo4 6,Lnan

cei~o~, que o tkatamento ~,L~c.al p.!Livilegiad~ a 

ela~ di~pen4ado não ba~ta pa.!La c.ompen4a.!L.n 
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Em 12/10/89, a Lei.-7. 839 estabeleceu mudanças subs 

tanciais para o FGTS, e o aspecto considerado mais positivo 

foi a criação de um Conselho Curador formado por três represe~ 

tantes dos Trabalhadores, três empregadores e seis integrantes 

do governo (um representante de cada uma das seguintes entida-

des: ministérios da Fazenda, do Interior, do Trabalho, Se-

plan, CEF e BACEN). Editorial da Folha de São Paulo, considera 

esta.medida oportuna: 

"O hist6rico das distorções e dos ca
suísmos de que se cerca a gestão-desse fundo só 
poderia recomendar,·oom ·efeito, a adoÇão de me
can1smos de controle mais diretos por parte dos 
que para ele contribuem" ••. 

"O prop6sito inicial, contudo, foi des 
virtuado no decorrer do tempo; o FGTS acabou se 
transformando em um instrumento usado pelo gove~ 
no com fins politicos.n 

O . 1 . G S 44 d . f . ]Orna 1sta ILBERTO DIMEN TEIN enunc1a a 1-

siologia com o FGTS, baseada em dados registrados em documen

tos oficiais elaborados pela CEF,_responsável pela administra-

ção do FGTS, indicando que a distribuição de verbas com o FGTS 

se pautou por critérios políticos. 

44FSP, 13/09/89 - Sarney privilegia aliados para distribuir recursos. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇÕES DO FGTS 

(de janeiro a maio de 89) 

Unidade da Federação Soma das aplicações Porcentagem Porcentagem da 
(·em NCz$ **) das aplicações população *** 

Amazonas* 26.318.783 4,24 2,67 

Alagoas 3.785.983 o' 61 1,55 

Bahia 41.726.059 6' 7 3 7 ' 7 5 

Ceará 14.098.879 2 '2 7 4,28 

Distrito Federal 14.074.136 2' 2 7 1,20 

Espírito Santo 7.683.906 1 '24 1,67 

Goiás 33.089.182 5,34 3,36 

Maranhão 72.601.479 1 1 , 7 1 3,42 

Minas 
I 

Gerais 35.362.402 5,70 I 10,70 

Mato Grosso do ·Sul 15.947.150 2,57 I 1 ' 1 8 
I 

Mato Grosso 19.602.257 3' 16 I 1 ' 2 9 I 
Pará 3.864 .. 743 0,62 

I 3,33 

Paraíba 31.509.926 5,08 2' 19 

Pernambuco 11.136.823' 1,80 4,87 

Piauí 24.814.204 4,00 1,78 

Paraná 62.138.229 10,02 I 6' 11 

Rio de Janeiro 35.028.186 5 '6 5 9,25 

Rio Grande do Norte 7.. 54·6. 3 8 7 1 ' 2 2 1 '56 

Rio Grande do Sul . 9.504.075 1,53 6' 17 

Santa Catarina 5.971.748 0,96 2 :;93 

Sergipe 25.261.616 4,07 
I 0,95 I 

São Paulo 118.951.911 I 19' 19 21' 7 8 

TOTAL 620.018.064 99,98 99,99 

* Con~ém aplicações no Acre, Rondônia e Amapá. 

** Dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal com o to
tal de apl·icações e~ habitação, saneamento e desenvol
vimento urbano. 

*** População estimada pelo IBGE para 1989. 

I 

I 
I 

I 
1 

I 
I 
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Conforme demonstra o quadro retro, o Estado do M~ 

ranhão que tem apenas 3,42% da população brasileira recebeu 

11,71% das verbas federais destinadas a habitação e infraestru 

tura urbana com os recursos do FGTS. Segundo o jornalista, a 

decisão de ajudar o Maranhão coube diretamente ao 

José Sarney. 

presidente 

O Estado de Alagoas, governado então por um adver 

sário do presidente, teve apenas 0,61% dos recursos, embora o 

Estado tenha 1,55% da população, quase a metade do Maranhão. 

E a análise pode ser feita com relação aos demais Estados, en

contrando sempre razões políticas para favorecer ou desfavore

cer os Estados. 

Embora a análise seja pertinente, entendemos que 

deva ser comparada a aplicação em confronto com a captação no 

Estado, tendo em vista que a legislação que criou o FGTS es

tabeleceu que no. mínimo 50% dos recursos deveriam retornar aos 

Estados de origem, na forma de financiamentos habitacionais. 

O que ocorre é que o dinheiro do FGTS não estava 

sendo fiscalizado, embora o lAPAS recebesse uma taxa de 0,03% 

sobre a arrecadação para cumprir esta função. Agora, com o 

Conselho Curador, a fiscalização passa para o Ministério do 

Trabalho. 

Outras mudanças foram estabelecidas através da 

Lei 7.839, que apresentamos no quadro a seguir, publicado no 

jornal OESP, de 15/10/89: 
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AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

Como Era I Como Ficou 
I 

I 
l. Correção monetária trimestralmente mais 1. Correção oonetária rrensal mais juros 

juros de 3% ao ano. de 3% ao ano 

2. Total de 35 opções de saque 2. Redução das opções de saque 

3. As contas inativas estavam sujeitas 3. Permissão de saque nas contas inativas 
as rresmas regras das contas para por IMis de três anos. 
efeito de saque 

4. As empregadas da:résticas não tinham 4. O FGTS foi estendido às empregadas 
direito ao benefício ~sticas. 

5. As contas estão espalhadas por vários 5. Todas as contas em nc:xre de cada traba-
bancos. 1hador serão centralizadas mnn c a das-

tro único. 

6. Prazo de 30 dias para os Bancos re- ··6. Prazo de dois dias úteis para bancos 
passarem o dinheiro arrecadado à CEF repassarem o dinheiro à CEF. 

1. O Conselho Curador, responsável pe- 7. O Conselho Curador passa a ser forma-
la administração do FGTS, não incluía do por três trabalhadores, três empre 
os trabalhadores. gadores e três .representantes do :.:go-

verno. 

8. A fiscalização era feito pelo lAPAS 8. O Ministério do Trabalhador ficou res-
ponsável pela fiscalização. 

9. Os recursos eram aplicados em infra- 9. 60% dos recursos serão aplicados 'ffil 

estrutura~urbana, saneamento e habi- habitação popular. 
tação 

10. O empregador que depositasse fora do 10. O empregador que não depositar até o 
prazo legal pagava rrultas de 10% a quinto dia útil do mês terá de pagar 
20% de acordo com o atraso. Se depo- correção ITDnetária mais juros de mo-
sitasse fora do trimestre, ITUlta de ra de 1% ao mês e rrulta de 20% so-
20% mais correção ITDnetária do pe- bre o valor atualizado. Se pago den-
riodo. tro do mês a multa cai para 10%. 



Par~ a ABECIP 45 , o FGTS cumpriu papel essencial à 

revisão das relações entre as empresas e os empregados no País, 

simultaneamente à capitalização que pôde promover na esfera fe 

deral, ensejando a consolidação do BNH -- Banco Nacional da Ha 

bi tação. Bem assim, promovendo um entendimento de qual idade mu _i 

to:superior à do velho regime da estabilidade após lO anos de 

a ti v idade numa mesma empresa, que conferia a seus titulares .uma 

espécie particular de direitos a entravar ambos os signatários 

principais dos contratos de trabalho ... 

A crise do FGTS, portanto, não pode ser imputada 

a um .. único órgão ou setor. A rigor, inclusive as lideranças sin 

dicais deixaram de rlenunciar ou .exercer, em tempo hábil, seu 

direito de investigar a administração dos recursos, vitais tan 

to para objetivos de política econômica quanto para a seguran-

ça dos trabalhadores em nome dos quais foi criado o Fundo. 

Com efeito, a·possibilidade expressa de utiliza-

ção dos recursos para aquisição da casa própria representou f~ 

tor_importante de estabilidade social, do ponto de vista dos 

mutuários, e de ampliação da oferta de habitações, sob a ótica 

de agentes empreendedores, cujos projetos ganharam viabilidade 

econômica. 

45 
Editorial --·Revista Habitação e Poupança, agosto 1989. O FGTS é de seus 

Titulares. 
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2.4. Limitações dos Mecanismos 

O instituto da correção monetária foi o fato pre-

ponderante para o desenvolvimento do sistema de financiamento 

habitacional e de saneamento. De um lado, a correção impede 

perdas reais aos poupadores. De outro lado, viabiliza o finan-

ciamento a longo prazo, na medida em que permite o giro real 

dos ativos. 

"Sem a correção monetária, o me.!. 
cado de hipotecas se restringiria a um 
escasso balcão de distribuição de benes
ses, como era~ os financiamentos da Cai-4 ~ xa Econômica no inicio da década de 1960". 

A persistência d~ um processo inflacionário, que 

se tornou agudo nos últimos anos, forçou a indexação quase que 

generalizada da economia, tonnando· os fatores geradores de ren 

da altamente interdependentes. 

Em todo esse processo de reajustes. ·em cadeia, 

existe um aspecto basilar que deve ser observado, de forma 

a não interromper sua auto-sustentação: é o "p~ine~pio de i~o-

nomia.", ou seja, o princípio de que determinados fatores de-

vem ser governados pelas mesmas leis. 

Estes princípio, no Brasil, foi abandonado na fa 

se aguda de ajustamento d~ economia ditada pelos constrangi-

mentes externos. A adoção de medidas monetárias, baseadas no 

receituário econômico ortodoxo, levou uma política de achata-

46
srMONSEN, Mário Henrique. Revista Habitação e Poupança, julho/85-

dilemas do Sistema Financeiro da Habitação. 
Os I 
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mento salarial. Isto provocou a fixação de índices de reajus-

te salarial inferiores aos índices de correção das prestações 

dos financiamentos habitacionais. A par disso, a recessão ex

perimentada pelo Brasil no período 80/84 comprometeu seriamen

te os níveis de emprego, causando desemprego recorde na histó

ria econômica do nosso Pais: 

As consequências desses dois fatos foram: 

Queda na capacidade de solvência dos financia

mentos, reduzindo o retorno dos ativos; 

Queda .da capacidade de poupar da população ec~ 

nomicamente ativa, reduzindo os recursos para 

novos financiamentos; 

Menor arrecadação da poupança compulsória pelo 

Banco Nacional da Habitação, devido ao desem

prego e à queda da massa de salários; 

Contração da demanda habitacional, acarretando 

a acumulação de estoques ::e comprometendo a sol 

vência dos agentes construtores, financiados do 

sistema; 

Redução do ritmo de valorização dos imóveis, 

que passou a evoluir abaixo da inflação, 

prometendo a garantia dos financiamentos; 

com-
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Queda da lucratividade do setor, devido ao au-

mento dos custos e ao giro mais lento dos ati 

vos 47 

Para SIMONSEN, esse postulado (isonomia da corre 

ção monetária) foi violado logo nó nascedouro do sistema, com 

a queda de salários entre 1964 e 1967. O remédio então encon-

trado foi a criação do plano de equivalência salarial. Daí até 

1978 o sistema funcionou sem maio~es problemas. Em 1979 e em 

1980 os mutuários conseguiram até um substancial subsídio im-

plícito, ~om a correção monetária prefixada bem abaixo da sa-

larial. ·A partir de 1981, no entanto, começaram a· surgir os pri 

meiros focos de desequilíbrio, com o achatamento:do poder aqui 

sitivo da classe média. Em 1983, com a explosão da taxa infla-

cionária e com a aplicaçãO do Decreto--Lei 2.065, oproblema co 

meçou a assumir .proporções alarmantes. Ao descasamento das cor 

reções adicionou-$e o dos intervalos de reajus~es apenas uma 

vez por ano, enquanto que os aumentos salariaii seguiam a re-

gra da semestralidade. O resultado é que os mutuários ganhavam 

enorme folga de renda_real nos reajustes impares seguidos de 

um brutal aumento das prestações nos reajustes pares. 

Um outro fator de constrangimento para os mecanis 

mos foi decorrente da presença marcante do Executivo Federal 

no mercado financeiro~ face às necessidades de rolagem de sua 

dívida e de seu déficit. 

47
siMONSEN, Mário Henrique. Revista Habitação e Poupança, Abril/85 - Rumos 

do Sistema Financeiro da Habitação. 
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Este fato determinou a decisão do. Banco Central, 

de alterar o perfil da Dí~ida Pdblica, passando ·a privilegiai 

a colocação de títulos de curto prazo, com rendimentos pré-de 

terminados. Para ·tanto, foi necessária a adoção de uma fórmu

la de correção monetária que per~itisse conhecer com antecedê~ 

cia mínima de 30 dias a taxa de correção, facilitando dessa 

forma ao mercado a.determinação antecipada da taxa real de re

cuperação do papel pdblico. 

A hipótese de relativa estabilidade da taxa real 

de juros é essencial ao funcionamento do mercado de hip?tecas, 

·por uma razão central: um sistema financeiro de habitação cap

ta recursos a prazo curto para emprestá-los a prazo longo. A 

caderneta.de poupança de hoje financia empréstimos contratados 

há cinco ou dez anos atrás. Isto posto, o rendimento real das 

cadernetas de hoje, deve ser compatível com as taxas de finan

ciamento do passado. 

Obviamente nenhuma economia-pode assegurar a imu

tabilidade das taxas reais de juros, e isso _era sabido quando 

se concebeu o Sistema Financeiro de Habitação. Como este dlti

mo precisa captar recursos a duros reais fixos, até o final da 

década de 1970 o governo teve dois cuidados: primeiro, evitar 

as combinações de políticas que elevassem excessivamente as 

taxas reais oferecidas pelos demais títulos; segundo, caracte

rizar a caderneta de poupança como um ativo financeiro difere~ 

ciado. Primeiro porque, fora as ORTNs, trata-se da única apli

cação com correção variável. Segundo pelo privilégio da divi

sibilidade: a caderneta era a dnica aplicaÇão acessível às pe~ 

quenas poupanças. Terceiro, o mercado aberto se realizava com 
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Letras do Tesouro Nacional,- com juros reais preqeterminados. 

Quarto porque, em contraste com os demais títulos emitidos pe

las instituições financeiras, as cadernetas eram garantidas pe 

lo governo até 3.500 UPCs. 

Nos últimos anos essa proteção à caderneta foi 

sendo gradualmente minada. O mercado aberto passou a ser domi 

nado pelos título~ do Governo Federal, que rendem a mesma cor

reção monetária das cadernetas,· juros reais muito maiores, e 

garantias ainda superiores, já q~e são títulos emitidos pelo 

próprio Tesouro Nacional (ou pelo Banco Central, em nome do Te 

souro). 

Isto acarretou fuga de capitais para outras apli

cações, minando os recursos dos Agentes, que passaram a ter 

problemas de liquidez e retraiu a indústria de :construção ha

bitacional. 

A Equivalênca Salarial 

A necessidade de adequar as prestações :da casa 

própria à capacidade de pag~mento dos adquirentes conduziu ao 

estabelecimento de longos prazos de retorno para os funciona-

mentos habitacionais, como forma de reduzir os valores 

ciais das prestações. 

in i-

Dadas as incertezas da política econômica, alia-

das ao crônico processo inflacionário e, principalmente, ao 

baixo poder aquisitivo dos salárims reais, verificou-se, no 
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Brasil, a necessidade de criação de um sistema de atualização 

das prestações que conciliasse, no tempo, a recuperação do ca

pital investido, em termos reais, com a capacidade de pagamen

to dos adquirentes da casa própria. 

Da sua criação até novembro de 1984, o SFH experi 

rnentou diversas fórmulas, não satisfatórias, de reajuste das 

prestações habitacionais, sendo que as mais representativas 

foram a adoção do salário mínimo ou da cotreção monetária inte 

gral corno padrão de reajuste, notadamente associados ao chama

do Plano de Equivalência Salarial, o qual assegurava a compa

tibilidade entre a periodicidade e a época de reajuste das 

prestações com as dos salários dos adquirentes. 

Com o recrudescimento inflacionário ocorrido a 

partir de 1981, conjugado com a queda dos salários reais de

correntes das sucessivas leis salariais que vigoraram a partir 

de 1979, até 1985, e da profunda recessão econômica observada 

no triênio 1981/83, o SFH passou, ao longo do triênio 1983/85, 

por forte crise de incapacidade de pagamento por parte dos de

tentores de financiamentos habitacionais, u~a vez que, ao lon

go do último. período mencionado, os reajustes das prestações 

foram significativamente superiores aos dos salários, notada-

mente nos estratos intermediários e superiores da classe média. 

O descrito quadro geral de dificuldades conduziu, 

finalmente, o SFH a reformular, a partir de 1º de novembro de 

1984, o Plano de Equivalência Salarial, o qual passou à adotar 

corno padrão de reajuste das prestações o mesmo percentual e a 

mesma periodicidade e época de reajuste dos salários das res-
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pectivas categorias profissionais dos adquitentes. 

O conjunto dos mecanismos de!proteção aos, adqui-

rentes, exigiu a criação do Fundo de Compensação de Variações 

Salariais, em 1967, e do Fundo de .. Assisbênci~ Habitacional 

(FUNDHAB), em 1984, destinados a cobrir os riscos de formação, 

até o final dos prazos contratuais, de saldos devedores resi-

duais, os quais são quitados por aqueles fundos, junto aos 

agentes financeiros detentores dos respectivos créditos. 

2.5. FCVS- Concessão Indiscriminada dê Subsídios 

Logo nos primeiros anos de funcionamento do Sis-

tema Financeiro de Habitação, verificou-se que ele sofria im~ 

pactos desfavoráveis pela não uniformidade dos critérios de 

correção da UPC que se reajustava trimestralmente, os salários 

só ~ram corrigidos u~a vez por ano~ até outubro de 1979, e se

mestralmente daí por diante. ·Criou-se, por isso, o Plano de 

Equivalência Salarial, onde as prestações se reajustavam uma 

vez por ano, de acordo com as variações do salário mínimo, en-

quanto que os saldos devedores eram reajustados pela UPC, a 

mesma moeda que-remunerava as cadernetas de poupança. Isto 

posto, ao fim do contrato de financiamento, poderia restar um 

saldo devedor remanescente, já que saldos devedores e amortiza 

ções eram corrigidos por critérios diferentes. Esse saldo re-

manescente seria pago às Sociedades de Crédito Imobiliário pe-

lo Fundo de Compensação de Variações Salariais do BNH. Esse 

fundo era constituído cobrando-se dos mutuários um adicional 
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sobre as prestações, por intermédio do denominado coeficiente 

de equiparação salarial (CES), fixado pelo BNH. 

Nos últimos anos, o FCVS acumulou sério 

potencial, devido a vários fatores: 

déficit 

a. a aceleração da inflação exigia, como contra

partidà um aumento do coeficiente de equipara 

ção salaria·l, não apenas para equilibrar atua 

rialmente os novos contratos; . mas também para 

corrigir o conseqüente desequilíbrio~ ?OS an

tigos. O BNH, por razões que não cabe aqui 

analisar, não reajustou o CES com a presteza 

necessária; 

b. em 19 7 9 , ao ·transformar-se os reajustes sala-

riais de anuais em semestrais, n governo es

queceu-~e de estender o mesmo regime de semes 

tralidade ~c financiamento do Plano de Equi

valência Salarial. Isso não apenas agravou os 

problemas do FCVS, como criou um potencial de 

inadimplência para os mutuários, cujas pres-

tações eram reajustadas só uma vez por 

mas a taxas extremamente violentas; 

ano, 

c. para àtender aos protestos dos mutuários do 

SFH, em 1984 e em 1985 o governo adotou polí

ticas extremamente generosas de sub-reajusta

mento das prestações, inclusive para induzi

los a aceitar reajustes semestrais ao invés 
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de anuais. 

Com isso, a situação dos mutuários do BNH mudou 

cento e oitenta graus. Em 1984, as prestações se .diziam insu-

portáveis para os mutuários. Hoje elas são extremamente reduzi 

das, quando comparadas à~ rendas familiares, ao valor de merca 

do dos aluguéis e, sobretudo, quando confrontadas com os alu-

guéis novos. Essa transferência para os mutuários operou-se à 

custa do crescente desequilíbrio~do FCVs 48 . 

Em 1986, com o Plano Cruzado, as prestações da 

casa própria foram convertidas de cruzeiros em cruzados pelo 

critério da média real, em substituição ao pico. Em regulamen-

tos posteriores, tratou-se de transferir o ônus desse benefí-

cios para os agentes do SFH, por um decreto que implodiu a UPC. 

Como os recursos do SFH, particularmente os das cadernetas de 

poupança, continuavam a reajustar-se pelo pico, o sistema es-

tava potencialmente condenado à insolvência. Em 198·7, o gove~ 

no resolveu redefinir a.UPC de modo a restabelecer a sadde dos 
i 

agentes do sistema, só que, mais uma vez, à custa do FCVS. No 

Plano Verão, as cadernetas de poupança passaram a ser remune-

rada pela LFT, mais uma vez à custa do Fundo sem fundos. 

"O resumo da ópera é muito sim-
ples. Os mutuários do SFH pagam hoje pres 
tações i~ris6rias pelas casas e aparta
mentos que compraram, inclusive casas de 
campo. N~ média, elas equivalem a cerca 
de 10% do que representaria o aluguel de 
um imóvel correspondente. Em compensação, 
como o sistema não recebe de volta os 

48srMONSEN, Mário Henrique. Revista Habitação e Poupança, agosto/86 O 
Plano Cruzado e o SBPE. 



recursos reais que emprestou, não hã di 
nheiro para novos financiamentos. Quem 
está pagando a conta disso tudo são os 
favelados, que nem encontram emprego 
numa construção civil atrofiada nem con
seguem perspectivas para o financiamento 
da futura casa pr6pria"49. 
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Para melhor visualizar o nível de aprofundamento 

dos problemas do FCVS em função dos aspectos acima, foram desen 

volvidas simulações dos saldos residuais potenciais dos contra 

tos firmados pelos Agentes Financeiros do Sistema Brasileiro 

de Poupança e Empréstimo -- SBPE, ou seja, considerando somen-

te as aplicações lastreadas por recursos de poupança,,acresci-

-
dos da pequena parte daquelas lastreadas pélo FGTS destinadas 

às co~perativas habitacionais. Assim, por falta de dados, não 

foram considerados os contratos do SFH realizados por COHABs 1 

Prefeituras, Associações de Classe, etc. 

Por essas simulações, antes do advento do Plano 

Verão, o saldo residual potencial, a valores. de janeiro de 1989 

dos contratos do SBPE, seiia de NCz$ 10,98 bilhões, com a 

participação de NCz$ 7,94 ~ilhões do FCVS e NCz$ 3,04 bilhões 

dos Agentes Financei~os do SBPE. Após o Plano Verão, com o 

congelamento das -:prestações para posteriores reajustes pelo 

IPC versus a correção do saldo devedor pelo rendimento das LFT 

em fevereiro, março, abril e maio, aqueles valores foram ma-

jorados para NCz$ 22,87 bilhões, NCz$ 16,54 bilhõeseNCz$ 6,34 

bilhões, respectivamente, representando um crescimento de cer-

ca de 108% nas responsabilidades do FCVS e dos Agentes Finan-

ceiros do SBPE. 

49siMONSEN, Mário Henrique. Revista Exame, 17/05/89, Como foi morta a boa 
idéia do SFH •. 
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Em matéria publicada no Jornal da Tarde 50, é apr~ 

sentado o valor estimado pela ABECIP para o "Jc.ombo" da ordem 

de NCz$ 78 bilhões (nível de outubroj89), podendo chegar. a 

NCz$ 100 bilhões se incluídos os financiamentos com recursos 

do FGTS, como os das Cohabs. Atualmente, 96% dos 3,2 milhões 

de mutuários pagam prestações de até nCz$ 500,00, sendo 

d , $ 51 esse total com prestações de, no maximo, NCz 100,00 . 

. 57% 

Formado com contribuições dos mutuários (3% das 

prestações), dos agentes financeiros (0,025% á cada trimestre 

sobre o saldo dos empréstimos) e 2% sobre o valor de ~venda de 

cada imóvel financiado, o FCVS foi criado justamente para co-

brir eventuais resíduos. A Caixa Econômica Federal, respons~ 

vel ~ela gestão ~o Fundo, admite que o FCVS não conseguirá ar-

car com os re~íduos a partir de 1993. Mas, segundo os agentes, 

desde 1986, eles já não estão conseguindo se habilitar junto 

ao Fundo para receber os·resíduos dos contratos que venceram 

neste período, e que deveriam ·ser pagos em cinco anos. 

Segundo cálculos do economista e professor de Ma-

temática Financeira, JOSÉ DUTRA VIEIRA SOBRiNHO, ·.nas atuais 

condições. em dez anos o rombo duplicaria. Para chegar a essa 

conclusão, Dutra fez urna série de projeções considerando a 

hipótese de a inflação ficar em 30% até o final deste ano e 

em 10% a partir de janeiro de 90, até o encerramento dos con-

tratos. Mas ele observa que as projeções feitas com outros ní 

veis de inflação não apresentaram alterações significativas na 

50TOLEDO, Denise Campos de. JT, 16/10/89 - Subsidio deixa rombo de :tn$ 100 
bilhões. 

51
ncJ, 02/02/90- SFH, Rombo pode chegar a In$ 78 bilhões em 95/97. 
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evolução dos saldos devedores, dos contratos que utilizou como 

base para seus cálculos. Dutra salienta ainda que o rombo po-

tencial do sistema passa, provavelmente, de NCz$ 100 bilhões, 

já que as projeções feitas pela Abecip consideram apenas os 

contratos firmados no Sistema Brasileiro de Poupança e Emprés-

timo (SBPE), deixando de fora os financiamentos concedidos com 

os recursos do FGTS, como no caso das Cohabs, por exemplo. 

QUADRO - EVOLUÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES (EM OTN/VRF) 

(média anual de 4 contratos~ 

AKJ 00 Valor Fi- %do valor 
<IMmA- n.anci.a::lo Jan/f!A Jan/85 Jan/f!LJ Jan/87 Jan/~ Jan/89 JuTho/89 original do 
1D financiado 

l 1972 750,61 399,46 391,42 391,36 403,51 455,96 481,21 495,21 66 
1973 1.173,62 724,72 724,m 735,52 769,92 875,52 928,31 958,61. 82 
1974 973,99 659,43 660,56 670,84 703,41 8>1,8> 854,66 881,92 91 
1975 1.5m,~ 999,60 982,46 999,59 1~04-9,01 1.198,05 1.276,99 1.31.8,72 87 
1976 2.228,62 1.456,78 1.428,92 1.470,96 1.52l,f!LJ 1.724,40 1.835,42 ·1.897,24 85 
1977 1.628,37 1.073,36 1.034,70 1.022,13 1.04-9,33 1.182,f!LJ 1.257,40 1.301,47 00 
1978 1.782,10 1.315,22 1.283,81 1.283,46 1.331,87 1.509,57 1.609,70 1.665,16 93 
1979 1.928,57 1.640,34 1.617,69 1.635,38 1.681,72 1.893,32 1.996,33 2.057,11 107 
1900 1.524,13 1.520,31 1.518,87 1.556,44 1.641,89 1.800,92 2~007,87 2.074,63 136 
-1981 2.094,73 2.019,27 1.956,22 1.961,92 2.032,f!LJ 2.315,48 2.428,85 2~.502,73 119 
1982 2.432,52 2.422,96 2.396,46 2.445,39 2.557,03 2.932,59 3.072,98 3.167,14 130 
1983 1.822,43 2.001,42 2.04-1,92 2.<m5,60 2.157,92 2.436,55 2.571,89 2.640,79 145 
1984 1.536,82 - 1.800,46 1.890,15 1.964,69 2.223,26 2.347,59 2~417,26 157 
1985 2.293,63 - - 2.7(1},71 2. 718,49 2.986,45 3.072,30 3.143,77 137 
1986* 2.443,41 - - - 2.393,83 2.390,47 2.423,23 2.470,55 101 
1987 2.289,16 - - - - 4.442,75 2.456,75 2.499,72 1(.1} 

1988* 3~19,41 - - - - - 2~936,48 2.957,70 98 
WDIA 1.848,92 - - - - - - 2.026,98 110 

* refere-se apenas à um contrato 

FONTE: JT, 16/10/89, p. 6. 
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No quadro de evolução dos saldos devedores ante

riormente apresentado, o economista mostra o comportamento dos 

saldos devedores dos contratos firmados entre 1972 e 1988, com 

base em dados reais .de uma mostra composta por 62 contratos. 

Os dados de cada ano são resultantes da média aritmética de 

quatro contratos, com exceção dos anos 86 e 88, em que se con

siderou apenas um contrato. Os dados most~am a evolução cres

cente dos saldos a partir de janeiro de 86 e a relação entre 

os saldos, em julho/89, e o valor inicial do financiamento. Por 

aí dci para se perceber a situação "ca6tica'' em que se encontra 

o sistema: após vcirios anos de amortização, a média dos sal

dos devedores de julho/89 representa 110% da média dos valores 

originalmente contratados. Isso quer dizer que, para cada 100 

OTN/VRF de financiamento obtido, o mutuário devia, em julho, 

110 OTN/VRF. 

O caso mais grave é dos contratos firmados entre 

80 e 85 e que estão com um saldo médio superior a 137% da mé

dia do valor dos financiamentos. E esse foi justamente o p~ 

ríódo em que se financiou o maior ndmero de unidades 

- 1.850.000, segundo a Abecip. 

No quadro a seguir, José Dutra mostra a evolução 

do saldo devedor de um contrato firmado em 25/08/76, corres

pondente a um financiamento de 3.405,87 OTN/VRF, pelo sistema 

PES/SAC, em 180 prestações e a urna taxa de 9% de juros ao ano. 

A projeção feita até o vencimento do contrato, em 25/08/91, in 

dica que o mutuário, ao pagar a última prestação, ficarci de-

vendo mais de 81% do valor financiado originalmente, e que, de 

acordo com as regras do contrato, será de responsabilidade do FCVS. 



QUADRO EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR (CASO REAL} 

NQ de Ordem Saldo Devedor Índice 
DATA da Presta-

I 
(em OTN/VRFrs) 25/08/76 = 

ção Paga 100 

25/08/76 o 3.405,87 100,00 

25/01/77 4 3.408,00 83,10 

25/01/78 16 2.830.,31 77,05 

25/01/80 40 2.431,34 7 1 '3 9 

25/01/81 52 2.250,89 66,09 

25/01/82 64 2.093,10 61,46 

25/01/83 I 76 I 1.953,41 57,35 

25/01/84 I 88 I 1.834,95 53,88 
i 

25/01/85 100 1.768,99 51,94 

25/01/86 112 1.765,46 51,84 

25/01/87 124 1.820,44 53,45 

25/01/88 136 2. 041' ll 59,93 

25/01/89 148 2.237,21 65,69 

25/01/90 160 2.447,45* 71,86* 

25/01/91 172 2.656,69* 78,00* 

25/01/91 180 2.767,76* 81,26* 

* Valores estimados prazo 15 anos (180 prstações). T~xas de 
juros 9% a.a. Sistema de Amortização: SAC. Reajuste pelo 
Salário Mínimo. 

FONTE: JT, 16/1 O /8 9 , p. 6. 
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QUADRO EVOLUÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES DOS CONTRATOS 

(firmados a partir de agosto de 1987 - em OTN/VRF} 

ATÉ 2.500 ACIMA SALDO DEVEDOR 
D A T A 

Contrato de 
I Contrato de I 

26/02/88 30/09/87 I 
Do Contrato 

' 
1.870,00 3.019,41 

Em Outubro/89 1.895,30 2.963,99 

Em 2 anos* 1.956,17 2.979,14 
I 

Em 3 anos·- 1.991,47* 2.987,79 I 

Em 5 anos* I 2.073,53 3.007,56 

Em lO anos* 2.366,76 3.075,46 

I 

* A partir de outubro/89 

Ohs.: 10% da inflação a partir de jan/90 

Dutra procura demonstrar que os saldos são cres-

centes, em termos reais, também para os contratos firmados de 

acordo com as novas regras, que entraram em vigor em agosto 

de 87 e que prevêem que os mutuários, com financiamentos su-

periores a 2.500 OTN/VRF, serão responsáveis pelos resíduos de 

saldos devedores. 

No contrato firmado em 30/09/87 (o mutuário não é 

respon~ável pelo resíduo), saldo em outubro de 89 já é maior 



que o valor financiado e tende a crescer mais: em 

poderá estar 11% maior. 

9C 

cinco anos 

Já no contrato firmado em 26/82/88 (o mutuário é 

responsável pelo resíduo), apesar das prestações pagas durante 

dois anos, o saldo atual corresponde a 98,2% do valor financi~ 

do. Deve subir ligeiramente ou continuar constante. Portanto, 

conclui Dut:ta, no vencimento, o mutuário estará devendo, praticamen

te, o mesmo valor que financiou. Por essa razão, ele aconselha os 

mutuários, que terão de arcar com o resíduo, a fazerem amorti

zações extraordinárias ou propor, voluntariamente, o aumentoào 

valor das prestações, de acordo com o aumento da sua capacidade depagamento. 

Naturalmente. que essas simulações 

apenas tentativas de mensuração, uma vez que os 

nais dependem de variáveis tais como o nível da 

representam 

valores fi-

inflação fu-

tura, a ocorrência de novos congelamentos, os critérios de rea 

justes futuros dessas prestações, entre outras. 

A parte da responsabilidade, nesse saldo resi-

dual, imputada ao agente financeiro, assim como a contribuição 

trimestral compulsória que o agente faz ao FCVS, advém do agra 

vamento das responsabilidades do referido Fundo em decorrência 

das políticas governamentais de distribuição indiscriminada de 

subsídios aos mutuários, consubstanciando-se em custos e per-

das para os Agentes Financeiros e, por decorrência, 

mutuários potenciais do SFH. 

O que se conclue, também é que além da 

para os 

falta de 

recursos disponíveis para novos financiamentos, em decorrência 
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do não retorno das prestações é que o subsídio concedido indi~ 

criminadamente a privilegiados, sera pago por toda a socieda

de, porque provavelmente, grande parte do »~ombo" serci repas

sado ao Tesouro Nacional, cujo administrador foi o autor da de 

cisão e os pagadores de impostos serão chamados a tapci-lo! 

2.6. Constrangimento Face as Flutuações 

econômicas 

Macro-

A situação crítica do SFH, a partir de 1983, evi

dencia-se, preponde~antemente, na expressiva redução observada 

nos recursos destinados ao financiamento dos programas habita

cionais, sejam os de origem voluntciria -- cadernetas de poupa~ 

ça -- sejam os de origem compulsória -- FGTS -- ou, ainda, os 

recursos derivados do retorno dos empréstimos concedidos pelos 

agentes aos mutuários. 

Tal redução pode ser atribuída, em grande escala, 

a recessão .econômica adotada como política oficial expressa nu 

ma grave redução da oferta de empregos, da receita do FGTS e 

da renda dos assalariados, atingindo, ainda, negativamente a 

captação das cadernetas de poupança. 

A evolução dos recursos do FGTS está essencialmen 

te relacionada ao comportamento do produto e do emprego, o que 

lhe confere .um carciter marcadamente pró-ci~lico. 



Inicialmente, quando o FGTS foi instituído, 

via-se um crescimento acelerado dos recursos. Contudo, a expa~ 

são continua dos recursos do Fundo teria que ter como pressu-

posto o fato de que a economia não sofresse movimentos cícli-

cos e nem estivesse sujeita a uma política econômica restriti-

va que implicasse a queda do emprego e dos salários reais. A 

realidade entretanto, mostrou-se contrária a tal pressuposição, 

na medida em que, nos dltimos anos, tem-se convivido com va-

riações cíclicas que impediram a disponibilidade estável dessa 

fonte de recursos. 

No que tange às cadernetas de poupança, principal 

fonte de recursos de terceiros do SBPE, desde 1970, a insta-

bilidade na sua captação resulta basicamente das mudanças nas 

remunerações relativas dos diversos ativos financeiros, nas os 

cilações dos instrumentos de indexação, além das expectativas 

com relação ao comportamento da inflação e da capacidade mar-

ginal de poupar da populaÇão. 

Essa instabilidade, por sua vez, tem se refletido 

de forma definitiva, no fato de que o SFH praticamente não 

tem conseguido atrair recursos novos via caderneta de poupan-

ça. 

A outra fonte de recursos das instituições de cre 

dito imobiliário são os retornos dos financiamentos concedi-

dos. A regularidade no fluxo desses recursos é igualmente im-

portante, pois deveriam representar parcela ponderável dos 

recursos totais dessas instituições. 



o-: 

A evolução dos retornos dos financiamentos, por 

seu turno, e influenciada pelas variações nos índices de ina

dimplência, determinados fortemente pelos critérios estabeleci 

dos pela política salarial e pelas oscila~ões do nível de em

prego. Por outro lado, essa evolução acha-se ainda condiciona

da pelos critérios utilizados para a correção do valor nominal 

das ~estações. 

De fato, a partir de 1983, com o agravamento da 

queda real dos salários e, consequentemente, da inadimplência 

dos mutuários do SFH, o Governo iniciou sua política de conce

der opções de sobreajustamentos das prestações;de retorno dos 

financiamentos concedidos. 

Inicialmente, o nível de adesão as referidas op

ções foi baixo, o que contribuiu para não agravar as responsa

bilidades do Fundo de Compensaçãe de Variações Salariais - FCVS. 

Entretanto, em 1985, foi oferecida aos mutuários 

a opção de reajustar suas prestações em 112%, contra uma varia 

ção monetária de 246,3% no período imediatamente anterior, de~ 

de que assumissem as regras de equivalência salarial plena. 

Como os demais, esse subsídio foi distribuído in 

discriminadamente sem quaisquer considerações quanto às condi

ções econômico-financeiras dos mutuários. E, desta vez, houve 

uma adesão bem superior a 50% do total dos beneficiários. 

Até al, o valor das prestações já representava 
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apenas 41% do total necessário para quitação da divida dos mu-

tuários que haviam se utilizado de todas as opções oferecidas 

e 61% para aqueles que preferiram utilizar somente esta 0lti

• ma. 

A implementação dos recentes programas heterodo-

xos de combate à inflação, entretanto, conseguiu trazer conse-

quências ainda mais funestas para as operações ativas do SFH. 

Para se ter uma idéia, a fórmula de reajuste das 

prestações determinada pelo Plano Cruzado representou, por si 

s6, independente de qualquer outro subsídio, uma redução pr6-

xima de 40%. O Plano Verão, por sua vez, ao promover uma corr~ 

ção das prestações somente pelo IPC verificado no período de 

congelamento enquanto os saldos devedores foram corrigidos pe-

las variações das LFT, originou um novo subsídio, este da or-

dem de 10% (ap6s 6 meses do início do Plano foi possibilitado 

aos Agentes recuperarem este percentual na correção das pres-

tações). 

Como não poderia deixar de ser, essas medidas ge-

raram uma pressão adicional sobre o FCVS que, mesmo tendo a 

sua estrutura de receita substancialmente alterada pela cria-

ção de novas contribuições por parte dos Agentes Financeiros 

passou a~ter responsabilidade por resíduos potenciais de sal-\ 

dos devedores muito superiores a sua capacidade. 

Com efeito, as concessões que foram feitas aos 

mutuários nos óltimos anos ultrapassam em muitas vezes o limi-



te do razoável, mesmo das próprias necessidades dos interessa

dos. 

Isso significa que o sistema se viu desfalcado de 

sua fonte natural e direta de recursos - o retorno dos finan

ciamentos - na medida em que os mesmos encontram-se, em últi-

ma instância, finanoiando a dívida pública, via 

no FCVS. 

capitalização 

Assim, corno o SFH também não conta, desde seus 

primórdios, com recursos orçamentários, conclui-se, com segu

rança, que a escassez na entrada de recursos novos, tem defini 

do a sua precária sobrevivência. 

A conjuntura atual requer a definição emergencial 

de novos rumos para o sistema, com a concentração de esforços 

de todos os setores envolvidos na questão, principalmente do 

governo. 

Um novo modelo deve surgir, a partir do aprimora

mento dos mecanismos existentes, da rnaximizàção da estrutura e 

Know How adquiridos, e das lições aprendidas neste período de 

existência do SFH. 

Na parte 2 do estudo apresentaremos e analisare

mos algumas propostas, que merecem ser debatidas e aperfeiçoa

das para que se constituam em 11 p .. U .. a.Jt e../.> 11 que dêem sustentação a 

configuração de um novo modelo de enfrentamento da problemáti

ca habitacional. 



2~ PARTE 



CAPtllLO III 
I 

- Ál. TERMTIYAS PARA EWACI~O DA PRo:BLE-1 
MTICA HlmiTAClm'W.. I 

3.1. Diretrizes Gerais 

Na parte 1 tratamos da estruturação e do esgota-

mento do sistema de financiamento habitacional, no país. LUIZ 

FELIPE SOARES BAPTISTA 52 entende o momento presente como um 

período de ruptura, onde um novo modelo deve ser gestado, jun 

tament·e com a redefinição do papel do Estado. 

Hoje, o grande debate que~se trava ~ acerca dos 

rumos a serem dados a este sistema, ou como equacionar urna po-

lítica habitacional que resolva o gigantesco déficit, conside-

rando que seja qual for o novo sistema a ser gestado, há que 

se levar em conta a herança do atual SFH. 

Há os aspectos negativos e os positivos que devem 

ser considerados. Dentre os primeiros, com destaque o imenso 
1 

d~ficit do Fundo de Compensação das Vatiaçôes Salariais 

FCVS, decorrente dos subsídios indiscriminadamente distribuíd9~'·t 1 

aos mutuários, atrav~s do sobreajustamento das prestações, 
\ ' 

OU/ 

52p . d d F . . b. -res~ ente a ABECI - Art~go na .Rev~sta Ha ~taçao e Poupança Nova po-
litica habitacional: corrigir o passado. 

,. 
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ainda, a excessiva e instável regulação. Como principal aspec-

to positivo a consolidação de uma estrutura de captação e apli 

cação tecnicamente preparada para avançar no enfrentamento da 

problemática habitacional. 

A experiência obtida em mais de 25 anos de exis-

tência do SFH constitue-se num importante referencial para que 

sejam evitados os erros cometidos. Por exemplo, assumir que a 

política de "~ub~ldio e~uzado" para viabilizar a construção e 

aquisição de habitação na área de interesse social malogrou. E 

isto é facilmente copstatável, pois se se verificar o, número 

de financiamentos concedidos pelos Agentes Financeiros: na fai 

xa de valor abaixo de 2.500 VRFs, torna-se evidente a estagna-

ção do crédito imobiliário. 

. d' 'd-~ 53 't E consenso entre 1versas entl aues que a Sl ua-

ção atual do sistema torna necessária uma divisão de responsa-

bilidade dentro do SFH para a formulação de uma política habi-

tacionàl, separandojse os segmentos de "me~eado" e o de "habi-

t.aç.ao-popu.ta~". 

Para o atendimento ao segmento "de me~eado" deve-

rá haver maior autonomia para os recursos e maior flexibilida-

de operacional. As instituições privadas poderão atender par-

cela significativa da sociedade se não tiverem o ônus de arcar 

indevidamente com subsídios na forma de redução de seus reter-

nos. 

SJ ACRESP_ I ABECIP I SECOVI. 
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Para o atendimento ao segmento de "habl~açao popu 

la~" serão necessários recursos orçamentários para que o sis

tema possa manter um volume desejável ~e financiamentos a essa 

faixa da população, que deverá ser substancialmente subsiada, 

exigindo, portanto, a alocação de r~cursos a fundo perdido. 

ALBUQUERQUE-87, faz esta proposição54 "A p~lmel

~a {p~eml~~a) é que o gove~no deve obje~lva~ o a~endlmen~o ex

clu~lvo da poputaçao de a~é ~~é~ ~alá~lo~ minlmo~ de ~enda. c~ 

mo a capacidade de ~agamen~o de~~a~ 6amilla~·é llml~ada, nao 

há como evl~a~ a conce~~ao de ~ub~idlo~ explicl~o~, 6ug~ndo-~e 

a~~lm da expec~a~lva de au~o-~u~~en~açao 6lnancel~a que vem 

ca~ac~e~lzando a a~uaçao do.SFH a~é o momen~o 

A ~egunda p~eml~~a é a nece~~ldade de ~epa~a~ a~ 

a~ividade~ de~envolvlda~ pelo gove~no da do~ de~al~ agen~e~ 6! 
nancel~o~ do SFH. No ~e~o~ público ~e con~otlda~la um ó~gao 

enca~~egado de planeja~ e lmptemen~a~ p~og~ama~ habl~aclonal~ 

"~~~lc~u Aen~u" ~omen~e pa~a a 6alxa de ln~e~e~~e ~oclal; po~ 

ou~~o tado, o~ agente~ 6inancel~o~ do SFH, pa~~a~lam a de~emp~ 

nha~ a~ mal~ va~iada~ ~unçõe~ ligada~ ao 6lnanclamento de a~l

vldade~ imobltlá~la~. A poti~lca hablta~lónat pública pa~~a~ia 

a Ae~ executada peta admlni~t~açao di~eta, e nao po~ um "ban

co" IBNH ou CEF), e o~ agen~e~ 6inancei~o~ do SFH pa~~a~lam a 

atua~ como au~ên~ica~ in~~ltulçõe~ 6lnancei~a~. 

A aceitaçap de~~a~ dua~ p~eml~~a~ ln~~oduzi~á p~~ 

6unda~ ~~an~6o~maçõe~ na poti~lca habitacional bka~itei~a. A 

54ALBUQUERQUE, M. C.C., FSP-1987. É hora de definir uma Política Habitacional. 
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~epa~açao da~ atividade~ de inte~e~~e ~oeial da~ ope~açõe~ 6i-

naneei~a~ p~ivada~ no ~eto~ imobiliá~io deixa~ia t~an~pa~en

te que a atuaçao do gove~no exigi~ia o apo~te de ~eeu~~o~ do 

Te~ou~o pa~a eomplementa~, na 6o~ma de ~ub~~dio~ do~ ~eeu~~o~ 

a di~po~içao do 6~gao que ~e~á enea~~egado a pol~tiea habita-

cional o~icial. Adernai~, o gove~no e~ta~ia a~~umindo uma ta~e-

6a que a iniciativa p~ivada nao tem eondiçõe~ de de~empenha~ 

6inaneia~ mo~adia~ do inte~e~~e ~ociali ao me~mo tempo, e~-

ta~ia de~envolvendo no ~eto~ p~iciado uma ta~e6a pa~a a qual e~ 

te último e~tá melho~ capacitado - o 6inanciamento imo-

biliá~io a c.ta~~e mé.dia, a indú~t~ia e ao comé.~cio, ~eco~-

~endo ao~ mecani~mo~ t~adicionai~ de me~cado". 

O equacionarnento dos recursos para os dois segrnen 

tos será tratado com destaque no próximo capítulo. 

Medidas de caráter mais amplo devem ser tornadas 

com:vistas à redução do preço das habitações. O governo pode-

rá atuar através da provisão de infraestrutura e saneamento bá 
• 

sico, respaldada por urna política habitacional-urbana, flexi-

bilidade a oferta de terrenos, além da adoÇão de normas de 

ocupação do espaço que reduzam o pre~o do terreno. 

Também há consenso sobre alguns aspectos que me-

recern reflexão para o equacionarnento do problema habitacional: 

l. A diretriz principal da política econ6mica do 
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governo deverá ser pelo desenvolvimento econô

mico, através do crescimento do produto a ní-

veis que amplie a oferta do emprego, servindo 

para aumentar a arrecadação de recursos e per

mitir o retorno dos financiamentos; 

2. a adoção de uma política de salários que asse

gure aos trabalhadores um nível salarial capaz 

de influir positivamente sobre: a demanda por 1mó-

veis, a arrecadação do FGTS, a capacidade de poupança 

dos assalariados e sobre o grau de inadimplência do mu

tuário; 

3. estabilidade e clareza nas regras para permi-

tir aos Agentes Financeiros administrarem suas 

carteiras produtivamente, inclusive quanto à 

captação de depósitos de poupança; 

4. apoio aos programas de- desenvolvimento e pesqui 

sa tecnológica que visem redução de custos e 

prazos na produção de moradias; 

5. estabelecimento de uma nova concepção de mora

dia redefinindo o conceito de casa própria com 

a revisão das leis e normas que regem a probl~ 

mática de imóveis para aluguel, para permitir 

a;produção de maior número de habitaÇões; 

6. restauração de um órgão normativo, atuante, 

p~ovido de estrutura adequada, com poder de 

decisão, constituindo-se em principal fonte de 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 
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financiamento dos investimentos do setor públ~ 

co, ".;na área habitacional e de saneamento bá-

sri:co. 

Para atendimento ao "~egmento de mek~ado" e viabi 

lização de um modelo auto-sustentável: 

.lak" : 

55 vide anexo. 

7. Criação de um Mercado Secundário de Hipotecas 

como fonte alternativa de recursos para o sis-

tema; 

8. redução das taxas de juros praticadas no merca 

do financeiro, garantindo às cadernetas de pou 

pança maior competitividade. 

Para atendimento ao segmento de "habitaçao popu-

9. destinação de recursos orçamentários a fundo 

perdido para custeio dos programas sociais, 

sob a forma de subsídio explícito às popula

ções de baixa renda, mudando radicalmente a fi 

1osbfia que sustentou a implantação do SFH; 

10. indução aos Estad6s e municípios, que tiveram 

os recursos ampliados pela reforma Tributária 

introduzida pela Constituição/88 55 , para que 
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apliquem parte significativa de sua receita 

fiscal na execução de programas e projetos de 

desenvolvimento urbano habitacional; 

11. transparência na gestão dos recursos do FGTS, 

aplicando-os no segmento não atendido com do-

tação orÇamentária a fundo perdido. 

Apresentaremos a seguir algumas alternativas, que 

a nosso ver, são as mais representativas e que representam a 

possibilidade de mudanças estruturais no sistema . 

. 
3 . 2. Estrutura da Captação e Aplicação 

Das propostas que são apresentadas para uma or-

ganização instituc~mnal.·voltada para a solução da problemáti-

ca habitacional, podemos delinear algumas diretrizes: 

1ª) A eliminação da complexa ·rede de instâncias 

que seria hoje responsável pela política ha-

bitacional (conforme nos reportamos no tópi-

co: Desarticulação de Política Habitacional 

-Capítulo II)~ 

2ª) criação de um órgão que assistiria o Governo 

Federal na formulaÇão da Política Nacional 

de Habitação Social, desempenhando as ati-

vidades de normatização, planejamento e acom 
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panhamento do setor, promovendo, para tanto, 

a realização de estudos e pesquisas, coorde

nando a elaboração e avaliando a execução de 

programas e projetos do setor. Conforme pro

posta da ACRESP, poderia ser a nível de Se

cretaria, subordinado a um Ministério da 

Ação Social. 

Assim, separariam os segmentos social e de merca

do. O Estado ficaria com a responsabilidade pelo atendimento 

ao segmento social, pois é aí que se verifica a maior car~ncia 

de moradia e a necessidade de recursos de bai~o··custo ou a fun 

do perdido para o custeio de programas sociais sob a forma de 

subsídio explícito. 

Os agentes financeiros do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo -- SBPE se responsabilizariam pelo aten

dimento ao segmento de mercado. Os financiamentos seriam con 

cedidos através de um sistema auto-sustentável com mecanismos 

de proteção face ao longo prazo das operações e às oscilações 

cíclicas da economia, não se admitindo, porém, a concessão de 

subsídios. Os agentes financeiros se consolidariam como Ban

cos Múltiplos, para que outras carteiras como a de banco comer 

cial possam incrementar as carteiras imobiliárias em períodos 

de "tu~bullncia~" na área. 

A proposta elaborada por vários setores, sob a 

coordenação da ACRESP e appesentàda a assessoria do novo gove~ 

no prev~ o seguinte organograma: 
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Dentre outras, as atribuições básicas da Secreta-

ria Nacional dê,Habitação Social seriam: 

Coordenar, no nível estratégico, o processo de 

formulação de Plano de Ação para Habitação Po-

pular; 

Coordenar, no âmbito do Ministério, o processo 

de formulação de políticas, planos e programas 

pertinentes ao Sistema Habitacional Social sob 

sua gestão, visando sua compatibilização com 

as políticas nacionais de desenvolvimento eco-

n6mico social, em especial as de desenvolvimen 

to urb~no e regional; 

Desenvolver estudos e pesquisas, nas áreas de 

tecnologia e materiais, sistemas e processos 

construtivos, produtividade de mão-de-obra e 

coordenação modular aplicadas aos-programas ha 

bitacionais de cunho social; 

Realizar levantamentos sistemáticos de indica-

dores sobre produção habitacional, mão-de-obra, 

materiais de construção, custos de construção 

e de terrenos, preços de comercialização e al~ 

guéis e outros indicadores de interesse para 

o setor habitacional; 

Efetuar convênios com governos estaduais e mu-

nicipais para a realizaÇão ,de obras de 

social; 

cunho 
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Gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Ser

viço - FGTS. 

A Caixa Econômica Federal atuaria como um Banco 

Social, subordinando-se ao Banco Central, tendo como atribui

ções no que tange à habitação social: 

de principal agente financeiro dos 

de habitação sociél~ atuando como 

programas 

banco de 

primeira ou segunda linha, efetuando convênios, 

repasses e empr~stimos ou financiamentos dire

tos; 

promover parceria nos programas de habitação 

social com as Sociedades de Cr~dito Imobiliá

rio estataié 7 os Bancos estatais e as Caixas 

Econômicas Estaduais. 

O Banco Céntral~ subordinado ao Minist~rio da Eco 

nomia, de acordo com suas responsabilidades em todas as moda

lidades de intermediação financeira, teria as seguintes atri

buições no que tange à habitação: 

• Normatização e supervisão das operações dos 

agentes financeiros que atuam no segmento de 

me~cado, b~m.:como a preservação de sua sa0de 

econômica e financeira; 
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• Normatização e supervisão das operações dos 

agentes financeiros que atuam no segmento so

cial, efetuadas com recursos remunerados de 

terceiros, passíveis de cobertura pelo Tesouro 

Nacional, buscando sua preservação, observan

do os objetivos traçados pela Secretaria da 

Habitação Social; 

e Gestão dos seguintes fundos: 

Fundo de Garantia de Líquidez - FGL - , en

globando também o antigo Fundo de Assistên

cia de Liquidez --· FAL (recolhimento compul 

sório sobre depósitos de poupança que têm 

por objetivo garantir a liquidez dos agen

tes financeirosO; 

Fundo de Garantia de Liquidez de Letras Im~ 

biliárias e Depósitos de Poupança - FGDLI 

(que assegura a garantia do governo aos de

pósitos em Caderneta de Poupança); 

Fundo de Compensação de Variações Salariais 

- FCVS (criado para cobri~ a diferença r~ 

sultante do descasamento de prazos e de ín

dices na atualização monetária dos saldos 

e das prestações dos financiamentos habita

cionais); 
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• Fundo de Assistência Habitacional -- FUNDHAB 

(éonstituído por contribuição de 2% sobre o va 

lor do financiamento efetuado pelo SFH, com a 

finalidade de propiciar recursos para operação 

de interesse social no âmbito do SFH e para co 

bertura do agravamento de responsabilidade do 

FCVS); 

e Fundo de Apoio à Produção de Habitações para a 

População de Baixa Renda-- FAHBRE (já foi ex 

tinto e está em fase de retorno aos agentes fi 

nanceiros (prazo de 23 anos e juros de· 3% a.a.) 

restando algumas pendências para negociação). 

3.3. Tecnologia 

É comum afirmar-se que o setor da construção ha

bitacional necessita se industrializar, ou seja, apropriar-se 

de metodologias e técnicas que permitam a obtenção de altos ín 

dices de produtividade, através de maior racionalização, meca

nização e automação dos processos produtivos. 

Entendemos que como diretrizes mais amplas, as 

iniciativas que visem a industrialização da construção de ha-

bitações devem contemplar não propriamente a redução da mão-

de-obra, mas a produção de maior número de unidades habitacio-

nais, no menor prazo, a custos mais compatíveis com o 

aquisitivo da população. 

poder 



109 

Segundo estudos da Secretaria da Habitação e De

senvolvimento Urbano 56 , "o pakque indu~ikial in~talado do ~e

tok da con~tkuçao civil nacional apke~enta hoje gkande divek

~i6icaçao na pkoduçao, incokpokando o que exi~te de mai~ atual 

em matekiai~ e equipamento~ ... " 

Uma grande variedade de inovações em materiais 

para construção e técnicas construtivas vem sendo aplicada na 

construção de "~hoppin centek~", conjuntos para escritórios 

e edifícios residenciais de alto padrão. Há mais de uma década 

os componentes pré-fabricados de concreto vêm sendo intensamen 

te utilizados em construções industriais e comerciais. 

Na primeira parte do trabalho detemo-nos princi-

palmente nos aspectos econômico financeiros da questão habita-

cional, porém acreditamos que a compon~nte tecnológica deve 

ser sempre considerada, quando se trata do equacionamento da 

produção habitacional. Assim, consideramos oportuno, aprofun-

darmos os pontos abordados no estudo àa S.H.D.V., antes de dis 

corremos sobre ~algumas diretrizes recomendadas no campo da 

"tecnologia habitacional". 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo -- IPT, com apoio do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Grandes Estruturas do. Estado de São Paulo 

SINDUSCON, elaborou um Diagnóstico Tecnológico da Indústria 

d C - c. '1 57 d l t . a onstruçao 1v1 , o qua apresen aremos a segu1r uma 

56
Plano Habitacional do Estado de São Paulo. 

57Relatório 25.464: Diagnóstico Tecnológico da Indústria da Construção Ci 
vil Fase I- Relatório final, julho/87, p. 85. 
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síntese: 

O relatório inicia-se com uma abordagem histórica, 

relatando as alterações ocorridas no setor da construção civil 

em função dos est~gios de desenvolvimento, fatos políticos e 

política econômica, em cinco períodos: 

Do século XVI a 1850: economia primária 

A economia prim~ria não viabilizava a existência 

de empresas de construção, cuja atividade -- construção de ca

sas e caminhos --era considerada como extensão das principais, 

agricultura ou mineração. Não viabilizava também a indústria 

de ma ter i ais, que eram produz idos junto às obras até a _ chegada 

da Família Real. Nessa ocasião um acentuado volume de constru 

ções, localizadas no Rio de Janeiro~ permitiu seu estabeleci

mento. 

1850 - 1930: libertação dos escravos, 

cafeeira e Iª Guerra Mundial 

expansão 

A libertação dos:escravos provocou junto a indús

tria que teve de ser implantada, para substituir importações 

dificultadas pela guerra, um aumento de concentração nas cida

des. Esta concentração provocou: valorização imobili~ria; sur

gimento db.~mercado de aluguel, por investimentos dos possuido

res de excessos decorrentes das exportações agrícolas; segmen-
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tação da cidade em bairros com construções luxuosas, vilas op~ 

rárias e cortiços. Como consequência, estabeleceram-se: o sub 

setor de edificações; o subsetor de montagem industrial, atra

vés de usinas para geração de energia elétrica para as cidades. 

Esta concentração provocou a primeira intervenção 

estatal, pelo temor de epidemias originadas pelos cortiços. A 

expansão cafeeira, por outro lado, demandou ferrovias e portos, 

dando origem ao subsetor construção pesada. Surgiram as primei 

ras bases para desenvolvimento tecnológico com escolas de-en

genharia e escritórios de projeto. 

1930 - 1956: crise da hegemonia agrário-exporta

dora, IIª Guerra MrnXtial e intervenção estatal 

A crise agrária manteve o crescimento da concen

tração urbana e os ppoblemas de moradia agravaram-se. 

As dificuldades de importação determinaram um no-

vo surto de desenvolvimento industrial A indústria de mate-

riais de construção passou a produzir aço (CSN), elevou a pro

dução de cimento, inicio~·a fabricação de tijolos cerâmicos f~ 

rados, louças sanitárias, telhas de fibra cimento, fios elétri 

cos revestidos com termoplásticos; tubos e conexões em PVC, 

caixilhos de plástico e alumínio, materiais termoacústicos e 

impermeabilizantes .. Incorporaram-se equipamentos às obras co

mo elevadores de obras, betoneiras e vibradores de concreto. 
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No subsetor de edificações, a incorporação de imi 

grantes oriundos da zona rural alterou o perfil da mão-de-obra, 

substituindo o operário estrangeiro, então classe de elite do 

trabalho brasileiro. O Estado interviu em financiamentos habi

tacionais, atrav~s da criação dos Institutos de Aposentadoria 

e Pensões e da Fundação da Casa Pop~lar para construção de ca

sas para trabalhadores urbanos, participando, em parte, das 

construções. 

O desenvolvimento tecnolcigico foi marcado pelo 

surgimento do IPT, USP, ABCP, INT, ABNT. For~~ regulamentádas 

as profissões de engenheiro e arquiteto. 

De 1956 a 1964: Programa de Metas do Governo Jus 

celino 

A política econômica reorienta o processo de in

dustr.iálização com a abertura da economia ao capital estrangel_ 

ro, inaugurando a fase de desenvolvimento associado. 

Desenvolveram-se os subsetores de montagem indus

trial e da construção pesada, em consequência da retirada do 

estado corno construtor, provocando o surgimento das grandes 

empreiteiras com capital nacional; O surgimento de edificações, 

a menos do impacto localizado com a construção de Brasília, per 

rnaneceu estagnado, rtão havendo evolução nos sistemas constru

tivos. Agravou-se o d~ficit habitacional e o custo da moradia, 

pois, por um lado, a construção para locação foi desestimulada, 

pelo congelamento de alugu~is decorrente da lei do inquilinato, 
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e, por outro, a inflação inviabilizou os financiamentos para 

habitação, então amortizados atrav~s de prestações fixas. 

O desenvolvimento de trabalhos conjuntos com em

presas estrangeiras nas construções de siderú~gicas e hidroe

l~tricas, onde se destacou Furnas, representou urna fonte im

portante de absorção de tecnologia. A experiência do emprego 

de pr~-fabricados na construçâo de Brasília não foi incorpora

da a t~cnica construtiva, desconsiderando-se, portanto, sua in 

fluência na evolução tecnológica das construtoras. A indústria 

de materiais foi naturalmente estimulada pelo Plano de Metas. 

O perfil de mão-de-obra foi substancialmente alte 

rado, no sul do País, incorporando rnigrantes em boa~parte pro

venientes da zona rural de outras regiões, sem experiência na 

construção civil. 

De 1964 a 1987 

Me:tas .. de crescimento acelerado, com grandes pro

jetos nas áreas de energia, transportes, mineração, siderur

gia, telecomunicações, petroquírnica e habitação, não suficien

temente alicerçados em urna política econômica consistente, pr~ 

vocararn fortes oscilações no nível de atividade econômica e 

consequenternente instabilidade sociais. 

O Estado investiu maciçamente nos subsetores de 

montagem industrial, construção pesada e edificações, deixando 
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todo o setor em sua dependência e usou-o como mecanismo de 

amortecimento e retardamento de crises, em função da sua capa

cidade de emprego de mão-de-obra. De 1967 a 1974, apos um pe

ríodo de contenção de gastos iniciada em 1964, a política foi 

nitidamente desenvolvimentista. As revisões da lei do inquili

nato e das incorporações, em 1964, de estímulo a construção cl 

vil e mercado de capitais, em 1965, as instituições da corre

ção monetária, 1965, do FGTS e do SBPE, em 1966, foram instru

mentos que possibilitaram estimular a construção habitacional, 

cuja pressão popular, provenie-nte de um déficit de 8.000.000 

de unidades, em 1964, era insuportável. Neste período o Plano. 

Nacional de Saneamento, através da instituição do PLANASA, em 

1971, representou muito para o Setor. 

Em 1974, inicia~se a desaceleração e em 1977 os 

financiamentos para as classes de baixa renda, até 5 s.m.,atra 

vés das COHABs, tornam-se bastante superiores aos feitos por 

meio do SBPE, para as classes média e alta, passando a propor

ção de 1:1 para 4:1. Em 1984, a queda da receita do FGTS, prQ 

~ocada pela redução do nível de emprego e do achatamento sa-

larial, por um lado, pelos s~ques no SBPE para aplicações fi

nanceiras em fontes de maior rentabilidade, por outr~~~lado; 

além de inadimplência e atrasos pelas altas taxas do SFH, pro

vocaram o colapso do sistema. 

As quantidades executadas foram substanciadas, 

4.500.000 comparadas às 137.000 unidades, construídas no pe

ríodo de 1930-1964. Consolidou~se a hegemonia do capital naciQ 

nal em todos os subsetores mas a penetra~ão do capital estran-
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geiro foi substancial na indústria de materiais. 

O desenvolvimento tecnológico foi geral e ·vários 

sistemas construtivos foram empregados. 

Configuração atual do setor 

O relatório mostra a consolidação de três subse

tores: montagem industrial, construção pesada e edificações, 

todos com forte dependência do Estado, basicamente formados 

com capital nacional, com excessão do primeiro, onde ainda e 

importante a presença estrangeira. As empresas não se limitam 

a um único subsetor, porém, as necessidades das obras de gran

de porte definem grupos atuantes no subsetor da construção pe

sada que aparecem respectivamente em número de 7, 17 e 14 en

tre 500 maiores empresas do País, segundo, faturamento, patri

m5nio líqu±do e lucro,- contra 3, l e 1 do subsetor de edifica

ções. Regra geral não se especializam por tipos de •Jobra mas 

há certa definição quanto a execução da construção, reforma ou 

especializaeão em partes da obra. 

A tendência das pequenas e médias é ãe atuarem em 

edifícios residenciais e governamentais, mais sujeitas, porta~ 

to, às flutuações da política governamental que .as grandes, 

atuando em edifícios industriais e comerciais. As expansões de 

mercado provocam a entrada de centenas de novas empresas, tra

balhando com conhecimentos socialmente difundidos. Todo o se

tor é grande absorvedor de mão~de-obra e a indústria de mate

riais e componentes é considerada sua extensão, demandando cer 
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ca de 1/3 da força de trabalho industrial (3.100.000, em 1980). 

A mão-de-obra, altamente qualificada no início do 

século, caiu progressivamente, existindo hoje uma categoria, 

numericamente limitada, de trabalhadores qualificados, frente 

a uma massa despreparada, politicamente amorfa com salários 

concentrados entre s.m. e 5 s.m., trabalhando em condições pre 

cárias. 

Estágio Tecnológico Atual 

O estágio é estabelecido em funções do processo 

de evolução Ja forma de produção de edifícios, tomaüJo como~re 

ferencial, e que leva a proposição de dois esquemas classifica 

tórios: 

1º) tendo como n~cleo analítico o 

trabalho; e 

processo de 

2º) tendo como fundamento a forma ~ee 

dos elementos. 

obtenção 

Na classificação decorrente da análise do proces

so de trabalho, a evolução é caracterizada pela passagem do 

artesanato para a manufatura e desta para a indústria avança

da. Segundo ela o nosso atual estágio seria o de manufatura, 

já que o trabalho é incorporado a produção orientado por pro

jeto, a hierarquia e a maioria do equipamento~apenas substitui 
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a força muscular do operário. 

Segundo a forma de obtenção dos elementos do edi

fício, os estágios evolutivos são identificados em tradicional, 

convencional e industrializado, caracterizando-se: 

o tradicional, pela obtenção de todos os ele

mentos no canteiro, a partir de materiais na 

tuLais, com uso intensivo de mão-de-obra; 

o convencional, pelo uso ainda intensivo de 

mão-de-obra, porém com materiais e componentes 

produzidos pela indústria, com emprego de egu! 

pamentos mecânicos em intensidades •uatiáveis; 

e 

a industrialização, onde~os principais elemen

tos são produzidos fora do canteiro. 

Por esta classificaÇão a grande maioria das obras 

brasileiras enquadrar-se-ia na convencional, observando-se fo

cos de industria~i~ação. O relatório aponta a alternativa de 

racionalização da construção convencional, como possibilidade 

importante de adoção no subsetor de edificações. 

O Atraso Tecnológico na Construção de Edifi-ca

ções 

Os altos lucros da atividade imobiliária relati-
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tivamente a atividade produtiva de construção, as vinculações 

do setor a um estado cujas prioridades são frequentemente al

teradas, a baixa rotatividade do capital empregado, a variação 

da expansão empresarial em função das facilidades de obtenção 

de financiamentos e não pela conquista de mercados consequen

tes de qualidade e produtividade, a alta rotatividade da mão

de-obra, pelas inadequadas condições de trabalho, estão entre 

os principais fatores que desestimulam o investimento das em

presas em projetos para racionalizaÇão de suas atividades ou 

incorporação de novas técnicas. 

A dispersão dos emp~eendimentos em lotes de tama

nhos reduzidos, inviabilizando a utilização intensiva de máqul 

nas e equipamentos, os desencontros frequentes nas obras, en

tre outras razões pela utilização de subempreiteiros, a má qua 

lidade dos produtos fornecidos pela indústria de materiais e 

componentes, a f~lta de exigência do comprador e as falhas en

tre a normalização, qualidade industrial e a estrutura produti 

va fecham o quadro de fatores adicionais de desestímulo ao 

aperfeiçoamento tecnológico. 

Por outro lado, ; na construçãô•, convencional, .:é 

elevada a incidência de patologias.dentre as quais se destacam 

os problemas de umidade, trincas e descolamento de revestimen

tos. Dentre outras causas, além dos fatores citados anterior

mente, está a evolução dos projetos sem consideração das fun

ções dos materiais e componentes. 



119 

A Indústria de Materiais e Componentes 

O relatório mostra que o setor da construção ci-

vil não tem quase nenhurra influência sobre os seus fornecedores, 

recebendo continuamente o impacto das inovações introduzidas. 

A indústria de materiais e componentes mostra dois setores pro 

dutores, bastante diferenciados. O primeiro composto por em 

presas de extração e beneficiamento, atuando deçfo~ma competi

tiva, e o segundo, formado pelas empresas de transformação, a

tuando em oligopólio. 

Nas empresas de transformação e componentes, on

de a participação do capital estrangeiro é crescente, a pesqui 

sa tem lugar destacado. Sua tecnologia avançada ~ concentração 

de capital influenciam o mercado, tanto no que diz respeito a 

tipologias, como em quantidade e preços, apresentando 

gens dos custos, aplicações e opções. 

vanta-

No entanto, a absorção de novos sistemas tem apr~ 

sentado frequentes probl~mas de qualidade, basicamente pela 

falta de informação entre fornecedores, projetistas e constru

tores (operários), bem como pela falta de normas de desempenho, 

sistemas de homologação e certificados de conformidade. 

Iniciativas Recentes de Inovação 

A construção dos grandes conjuntos habitacionais 

na década de 70, principalmente~pela COHAB-SP, permitiu a in-
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trodução de inovações e instalação de canteiros experimentàis. 

As inovações consistiram basicamente na adoção de novos siste

mas estruturais, com repercurssões no campo das vedações. Elas 

nãoDchegaram a constituir-se em racionalização mas ~~ed~zi~am 

custos, não traduzidos, porém, em diferenças nos preços finais. 

Os incentivos a diminuição dos prazos e redução 

dos CUSÉOS, sobrepujando os impedimentos favoráveis a utiliza

ção de técnicas conservadoras, pelos seus potenciais de gera

ção de empregos, foram causadas pela pressão popular (eleições 

de 1974), matérias na imprensa, estreitamento do mercado, int~ 

resses da indcistria de materiais ~ equipamentos e pelo desta

que que a construção teve na composição da estrutura de cus

to dos imóveis. A ênfase à redução de custos e prazos deu-se, 

porém, em detrimento da qualidade. Por parte do estado, atra-

vés de alterações dimensionais e tolerâncias nas especifica-

Qêes. Por parte das construtoras, privilégiando o curto prazo 

sem considerar os custos de operação ao longo da vida citil dos 

edifícios. 

Difusão de Informações e Tendências 

Com a crise do SFH, desapareceram as condições f~ 

voráveis a utilização das inovaçõe~, bem .. como o interesse pela 

divulgação da experiência. AlguNs sistemas, como a alvenaria 

estrutural, ultrapassaram os limites da promoção estatal, cai~ 

do no domínio de algumas empresas. A tendência atual é da ra

cionalização da construção, pois não altera a composição orgâ

nica do capital, é grande absorvedora de mão-de-obra e aprese~ 
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ta flexibilidade para acompanhar a descontinuidade da produ

ção em larga escala. 

Concluindo, em razão das políticas governamentais, 

adotadas desde 1930, o setor da construção civil está consoli

dado, com capital,nacional, nos subsetores de construção pesa

da e de edificações, observando-se uma presença importante do 

capital estrangeiro no subsetor de montagem industrial. 

O desempenho econômico das empresas do setor não 

é significativo, relati vament:e ·a outros setore.s, embora gran

de absoryedor de mão-de-mão. O desenvolvimento tecnológico es

tá praticamente restrito a um número razoável de ernpresas?atuan 

tes nos subsetores de montagem industrial e de construção pesa 

da, por exigência da própria responsabilidade das obras. 

No subsetor de edificações, o estágio tecnológi

co é considerado de manufatura, segundo o processo de traba

lho e, convencional, segundo a forma de obtenção dos elementos 

dos edifícios, observando-se, entretanto, um conjunto 

presas no estágio de produção industrializada. 

de em-

A dependência de todo setor ao estado,a falta de 

manutenção de uma política habitacional, a expansão das empre

sas em função das facilidades de obtenção de financiamento e 

não pela conquista de mercado consequentes de qualidade e pro

dutividade e, finalmente, a pequena influência do custo da 

construção relativamente aos ganhos especulativos da ativida

de imobiliária são os fatores desestimuladores de investimen

tos das empresas em tecnologia, daí o atraso do subsetor de 
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edificações. 

O subsetor edificações não tem influência sobre 

seus fornecedores, a indústria de materiais e componentes, cu-

jo desenvolvimento tecnológico e econômico permite a imposi-

ção de seus produtos ao mercado, .1ncluindo t.ipolog1as de ed1ficações. A 

tendência de modernização do subsetor de edificações é o da rac1onalização 

das construções, já que tal medida não altera a compos1ção do c~ 

p1 tal da empresa e permite acompanhar a descontinuidade da produção. 

A produção intelectual acerca de tecnolog1a em ha 

bitação e vasta. Pudemos num rápido levantamento identificar 

mais de uma centena de trabalhos, com destaque para a Divisão 

~e Edificações do IPT. 

Interessa em nosso trabalho identificar as compo-

nentes tecnológicas, relevantes para .a formulação e concretiza 

ção de uma nova política habitacional, o que faremos a seguir, 

baseado nos estudos da referida Divisão de Edificações do IPT, 

58 produzidos por Roberto de Souza e Rosmari Z. Kaupatez 

58
a) IPT - Alternativas Tecnológicas para construção de habitações de 1n 

teresse social. 

b) SOUZA, Roberto de. SUCHODOLSKl, Suely. Em busca de uma Politica Habi
tacional. 

c) I Simpósio Internacional sobre Produção e Transferência de Tecnologia 
em Habitação: da pesquisa à prática-- ANAIS-- 1987. 

d) Revista Tecnologia de Edificações nQ 3. 

e) IPT - Manual de Orientação para Construção por Ajuda Mútua. 

f) IPT - Manual de Tipologias de Projeto e .de Racionalização das Inter
venções por Ajuda Mútua. 

g) IPT - Encontro Nacional em Tecnologia do Ambiente Construido. 
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1. Controle da Qualidade do Processo de Produção 

de Habitação 

A qualidade dos conjuntos habitacionais produzi

dos no país, em geral, tem apontado para um nível que pode ser 

considerado bastante insatisfatório, transferindo-~e para os 

usuários o ônus da resolução de uma série de problemas, por 

eles não criados, desde os de ordem mais geral: má localização 

dos conjuntos, implantação não adequada ao meio físico, etc., 

até aqueles mais específicos, porém não menos graves: falta de 

condições de habitabilidade das unidades, deterioração de ma

teriais, instalações hidráulicas com mau funcionamento; etc. 

Dentro ãesse contexto propõe-se a implantaÇão de 

um PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE para conjuntos habitacio

nais que envolve: 

a. A formulação de critérios ·para implantação 

de conjuntos habitacionais, levando em consi

deração aspectos de localização e adequação 

a variáveis físicas e sócio-econômicas. Dopo~ 

to de vista físico leva-se em consideração 

tanto o meio natural (aspectos geotécnicos e 

de clima), como o ambiente construído. Do pon 

to de vista sócio-econômico, são avaliàdas 

condicionantes que interferem direta ou indi

retamente com a satisfação e com as aspira

ções da população com respeito ao ambiente 

copstruído, por exemplo, o acesso a equipame~ 

tos e serviços urbanos. 
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b. A adoção por parte dos agentes financeiros e 

promotores de uma documentação técnica unifi

cada que especifiquei clara e inequivocamente, 

o que se deseja do conjunto habitacional e 

das unidades a construir, assim como estabele 

ça os procedimentos para apresentação dos re~ 

pectivos projetos e também os r·. procedimentos 

para uma correta execução e fiscalização das 

construções. 

c. A certificação da qualidade de materiais e 

componentes utilizados na construção dos 

conjuntos, cujo objetivo seria o de submeter 

periodicamente amostras desses produtos a 

ensaios normalizados, selecionando assim os 

considerados de qualidade satisfat6ria. 

d. A adoção de uma sistemática de avaliação de 

desempenho de novos sistemas construtivos que 

estão sendo introduzidos no mercado habitacio 

nal, visando submeter os sistemas, que pela 

primeira vez serão utilizados pelos agentes 

da política habitacional, a uma avaliação téc 

nica rigorosa, prévia e conduzida em labora

t6rio, prevendo seu comportamento quanto à 

segurança, habitabilidade e durabilidade, evJ:_ 

tando-se assim que esta avaliação se dê ape

nas depois de concluídos os conjuntos. 
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e. A adoção de'uma sistemática de catalogação de 

problemas patológicos e de estudos para recu-

peração de unidades deterioradas. Os vários 

erros que vem sendo cometidos na produção das 

habitações, redundam em problemas de diversas 

naturezas e que implicam em operações de re

cuperação e manutenção com custos associados 

bastante significativos. 

2. Desenvolvimento e Adaptação de Tecnolàgias Apro

priadas para Materiais de Construção e Siste

mas Construtivos Regionais 

O país possui uma vasta e diversificada gama de 

recursos naturais e mesmo de resíduos agrícolas, industriais e 

de mineração, distribuídos por suas várias regiões .. 

Assim faz-se necessário a condução de uma série 

de pesquisas visando o aproveitamento desses recursos para a 

produção de materiais alternativos de baixo custo: cimentos 

alternativos, solo estabilizado, argamassa armada, etc.; e si~ 

temas construtivos pré-fabricados, racionalizando a utilização 

de diversos materiais, táis como: madeira, cerâmica, concretos 

leves, concretos armados com fibras, etc. 

Essas tecnologias seriam desenvolvidas com o pre~ 

suposto de adequarem-se às realidades regionais considerando

se a viabilidade econômica de sua utilização, os aspectos cli-
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máticos~ o aproveitamento intensivo da mão-de-obra local, a 

necessidade de poucos investimentos, a preservação da ecologia, 

etc., e envolveriam as comunidades locais e as pequenas empre

sas que já operam nas regiões, visando repassar a estas adap

tações e/ou inovações tecnológicas obtidas nas pesquisas. 

3. Assistência Tecnológica às Pequenas Indús-

trias Regionais de Materiais de Construções 

A proposta básica é a de assistir, tecnologicamen 

te, via os institutos de pesquisa e universidades do país, as 

pequenas indústrias regionais de materiais de construção, no 

sentido de aprimorar seus processos de produÇão e seus produ 

tos, conferindo-lhes maior competitividade e adequando seus 

produtos às exigências técnico-econômicas da construção civil. 

Esta asssitência tecnológica associada a uma política de ince!!_ 

tivos dos governos federal e estaduais, assim como associada à 

execução de pequenos conjuntos habitacionais nos vários muni

cípios do país, com certeza redundará em uma grande dinamiza

ção destes segmentos industriais, hoje bastante marginaliza

dos, alguns até em fase de desativação. 

4. Assistência Tecnológica aos Agentes Promoto

res, .e Préfeituras Municipais para Construção 

de Conjuntos Habitacionais 

Esta assistência visaria basicamente a formação 

e o treinamento de equipes técnicas locais quanto aos aspectos 

tecnológicos da questã6 habitacional. 
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5. Implementação da Capacitação Técnica e Labora 

torial do País Visando o Apoio Tecnológico à 

Política Habitacional 

O país dispõe de urna série de institutos e uni

versidades espalhadas regionalmente cuja capacitação deve ser 

aumentada tanto a nível humano corno laboratorial, a fim de que 

se tornem centros regionais de apoio tecnológico a construção 

civil, apoio este voltado às pequenas indústrias de materiais 

de construção, às empresas construtoras, às prefeituras rnunici 

pais, e às oomun1dades locais e aos agentes promotores e finan 

ceiros da habitação. 

3.4. Consórcio de Moradias 

Embora a .idéia de consórcio para imóveis exista 

há muito tempo, somente no iníciio de 1989 a Receita Federal au 

torizou este sistema, ainda assim, com limitações .. A principal 

é que só podem ser oferecidas casas pré-fabricadas. 

Além da exig~ncia de um terreno para instalar a 

casa pré-fàbricada, que pode ou não estar quitado no momento 

em que a pessoa é contempLada, os consórcios de casas seguem 

as mesmas regras daqueles que entregam carros ou motos, por 

exemplo. Pela legislação, as construtoras dos "~i~~" são obri

gadas a·oferecer aos clientes um seguro de cinco anos para o 

material utilizado. 
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C f t , . . 1 d . 59 . on orme ma er1a ve1cu a a na 1mprensa , a ma1o-

ria dos consorciados não paga aluguel, ou seja, as pessoas que 

estão procurando um segundo imóvel, a concentração dos negó

cios está na área metropolitana de São Paulo, em cidades como 

Cotia, por exemplo, ou no litoral norte de São Paulo, como em 

Ubatuba ou Caraguatatuba. 

Em todas as empresas, o consorciado determina 

o tamanho da casa que deseja adquirir dentro dos projetos ofe-

recidos, mas há a possibilidade de negociar modificações nos 

projetos. 

Assim como nos consórcios de carros, são forma

dos grupos de'acordo com o nrimero de prestações escolhido pelo 

cliente. Assim, há grupos para quem deseja pagar em 12, 30 ou 

60 meses. Todos os meses, ·há um leilão realizado .em assembléia, 

no qual o maior lance não pode ultrapassar 20% do valor da ca

sa. Se houver empate no maior .lance:, há um so·rteio. Além do 

leilão, são sorteados ·alguns consorciados peLa Loteria Fede

ral .. 

As precauções a serem seguidas para os consór-

cios de casas pré-fabricadas não são muito diferentes das ne-

cessárias para qualquer outro tipo de consórcio. Um cuidado 

adicional deve ser dedicado aos reajustes das prestações, que 

não seguem os mesmos índices-em todas as·empresas. 

59FSP, 30/08/89 - Consórcio de pré-fabricados; substitui o SFH. 
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Os reajustes têm sido aleatórios, de acordo com 

os custos das empresas que produz as casas pré-fabricadas ou 

conforme o IPC ou, ainda, conforme o índice do Sinduscoh. 

Na Argentina 60 , o Banco Hipotecário Nacional lan 

çou os "clkeulo~ 6echado~", num total de 35, com aproximadame~ 

te 5 mil aderentes, num prazo de 6 meses após o lançamento.Nos 

círculos fechados, a entidade-promotora é simplesmente "Adm~-

n~~tkadoka". Cada círculo se forma com um número determinado 

de aderentes, equivalente ao dobro do prazo de duração previs-

to para o plano. Os aderentes assinam um contrato e se· compro 

metem a integrar periodicamente uma quota ajustável. Mensalmen 

te, são adjudicadas na medida em que a disponibilidade do fun 

do o permite, duas casas próprias, por sorteio e por lances em 

função de suas posses. 

Mediante essa variante, é fácil oferecer ap usuá-

rio planos com diferentes prazos de duração e muitos ~ontratos, 

o qual se outorgam ao sistema a flexibilidade necessária, per-

mi tindo aos contratantes adequar - o serviço de construção e 

amortização, dependendo de suas possibilidades econ6micas. Con 

sideremos um exemplo: supondo-se um plano cujo prazo total é 

de cinquenta meses, então se requererá contar com cem aderen-

tes. Em condições ideais, se pode outorgar mensalmente, de 

acordo com o antecipado, ao descrever o sistema dos f inanciame~ 

tos como mínimo, sendo facílimo a adjunção de créditos adicio-

nais, mediante os recursos suplementares gerados pelas licita-

60
Banco Hipotecário Nacional - República Argentina - Financiamento de la 

vivienda modelo propuesto. 
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ções, reduzindo-se, deste modo, o prazo final de espera. Este 

modelo permite financiar cem unidades sem fundo excepcional al 

gum. O administrador não assume nenhum compromisso de outorgar 

o crédito, já que os mesmos se ajuntam em função das disponibi-

lidades do fundo, percebendo por sua intervenção comissões por 

serem administradores. 

Faremos a seguir uma análise quanto a possibilid~ 

de de se adequar o sistema de consórcio para moradias popula-

61 res, baseada em estudos desenvolvidos pela CDH , porém, uma 

reflexão sobre o funcionamento do sistema se impõe preliminar-

mente .. 

O sistema de consórcio funciona, em primeiro lu-

gar porque existe um grupo de pessoas que deseja intensamente 

um produto de tipo e natureza determinados, que é altamente va 

lorizado por elas .. Em segundo lugar, porque elas dispõem, efe 

tivamente, de uma margem de poupança conseguida, muitas vezes, 

com sacrifícios impbstos na sua pauta de consumo. Em terceiro 

lugar, porque têm a certeza de que o bem desejado estará em 

suas mãos num prazo fatalmente determinado, ou antes, se tive-

rem sorte. Combinando tudo, temos corno resultado que a poupan-

ça efetivamente se realiza, o grau de inadimplência é pequeno 

e solucionado pelos mecanismos operativos do consórcio, e o 

sistema funciona. 

61CDH-- Bases para a viabilização de mecanismos de apo1o públ~ 
co e privado à obtenção da casa própria por famílias de baixa 
renda, mediante a cooperação organizada em consórcios. 
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Corno adequar este sistema a viabilização de mora-

dias para população de baixa renda, se o produto casa é um bem 

de alto valor? ou seja, seria necessário um prazo tão dilata-

do de formação de poupança, que ·dificilmente alguém estaria 

disposto a realizar urna poupança vinculada durante 20 anos, 

para, f1nalrnente, ter sua casa própria. 

Reduzindo os. prazos a um patamar razoável de 5 

anos, as quotas estariam situadas além da capacidade de paga-

rnento do indivíduo. Por exemplo, urna casa popular que custaria 

por volta de 1000 VRFs ou NCz$ 180.000,00 (base fev/90 - arre-

dondando para facilidade do exemplo), num sistema de consórcio 

com prazo de 5 anos, teríamos urna quota mensal da poupança vi~ 

culada igual a NCz$ 3.000,00, que seria factível para famílias 

~ue ti vessern renda super i·or a NCz$ 30. 000, 00 (estas famílias 

provave~rnente estãfao tendo despesas com moradia e não pode-

riam comprometer· mais de 10% do salário). Ocorre .. que famílias 

com .este nível de renda não aspiram este tipo de casa, e não 

poupariam 10% de seu ~ngresso familiar dutante 5 anos para ad-

quirir um bem que está muito aquém de suas aspiraçõe$. 

Conclue-se, portanto, que para o sistema de consór 

cio aplicar-se à moradias para população de baixa renda, deve 

ser associado a subsídios por parte do Estado, ou quando o be-

neficiário se dispusesse a aportar, além da quota que estives-

se de acordo com sua capacidade de poupança, outra forma de 

agregação de valor, corno, por exemplo, mão-de-obra-na forma de 

auto-construção e/ou mutirão. 
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O Estado, através de seus órgãos de políticas so

ciais, estimularia, fomentária e assistiria as organizações p~ 

pulares existentes para que estas formassem os grupos e indu

zissem à formação de poupança. Em conjunto com as prefeituras, 

proporcionaria os terrenos, e assistência técnica e organiza

tiva para a execução dos projetos e a participação dos benefi 

ciários no processo auto construtivo. Haveria necessidade de 

aporte de recursos para cobrir os custos de administração do 

programa, formação de um seguro contra a flutuação de preços 

de materiais de construção, financiamento do programa de assis 

tência técnica, etc. 

A primeira questão que surge é quanto ao segmen

to da população a ser atendida. Supondo-se que o valor do kit 

··de material de construção a ser adquirido por meio do consór

cio .seja em torno de 500 VRFs ou NCz$ 90.000,00 (fev/90 - apro 

ximação). No prazo de 5 anos, cada beneficiário teria que rea

lizar uma poupança vinculada de NCz$ 1.500,00/mês. Consideran-. 

do que no caso não haverá transferência do pagamento de alu

guel para o da amortização da casa própria, concluiremos que 

não será possív~l estabelecer como quota de poupança um valor 

que supere 10% da renda familiar, e este produto só será vla

vel a famílias que tenham renda . ,,fam.iliaq:- . equivalentes a 

NCz$ 15.000~·00/mês, ou seja, em torno de 7 salários mínimos. 

Esta seria, então, a clientela do.programa. 

A partir do momento em que o cidadão é contempla

do e muda-se para a casa, ele liberta-se do aluguel e passa a 

dispor de uma margem de poupança destinando-a à amortização do 

empréstimo e, terminando o pagamento deste, passa a empreender 



a ampliação de sua casa. 

Enfim, o Programa pode ser viável se 

os seguintes aspectos: 

observados 

Execução do Programa no marco de projetos con 

eretos realizados pelo Estado; 

Limitação do consórcio à aquisição da cesta bá 

sica de construção; 

Oferecimento de subsídios por parte do Estado, 

na forma de terrenos urbanizados, 

técnica, projetos, etc.; 

assistência 

-·:Delimitação dos usuários do Consórcio na faixa 

das famílias com renda média em torno de 7 

salários mínimos; 

Apoio de organizações populares que dêem su

porte à formação dos grupos e à execução do 

programa de construções; 

Apoio político, financeiro e institucional do 

Governo à administradora do Consórcio; 

Criação de mecanismos de seguro que permitam 

fazer frente à variação de preços de materiais 

e salários. 
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Hipóteses de Aperfeiçoamento do Sistema 

• Ampliar o leque de atendimento para além da 

oferta de lotes produzidos pelo setor público, 

incorporando proprietários de lotes unifamilia 

res dispersos e cuja propriedade, embora in-

questionável, não possa, por problema de titu

lação deficiente, ser transformada em garantia 

hipotecária; 

• Constituição de um fundo especial destinado a 

segurar e garantir a estabilidade do· sistema 

independentemente do oferecimento por parte dos 

consorciados de garantias hipotecárias; 

• Estimular a criação de "eoope~ativa~ de eon~o! 

elamen~on credenciando-as para o gerenciamen

to do Sistema e colocando-as sob o amparo de 

estímulos creditícios e de assistªncia técnica 

e legal de natureza oficial; 

• Concessão de financiamentos (oferecimentos de 

cartas de crédito a consorciados após o cumpr~ 

mente das contribuições previstas ou após o 

cumprimento de 50% das contribuições), destin~ 

dos a ampliar as disponibilidades do consorci~ 

do para além da poupança formada pela sua ade

são ao esquema, permitindo apressar o seu aces 

so a moradia ou o acesso a uma solução de me

lhor qualidade, comparativamente àquela permi-
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tida exclusivamente pela poupança formada pe-

las contribuições pagas ao longo dos 60 meses 

de prazo; 

• Criação de mecanismos de estímulo e apoio à 

formação e funcionamento de microempresas pro-

dutoras e revendedoras de materiais integran-

tes da cesta básica, uma vez constituída a de-

manda com perspectivas de consolidação e cres-

cimento. 

3. 5 . Moradia de A1uguel 

Esta alternativa surge como revisão do conceito 

imposto pela Política Ha-bitacional desenvolvida no país a par 

tir de 1964. AZEVEDO e ANDRADE62 , tratam de corno houve uma 

preocupação ideológica no estabelecimento da política habita

cional. "A ~iloAo~ia da eaAa pk6pkia ~ambim eneon~kou na ~eo-

kia_daA maAAaA diAponiveiA a Aua mo~ivaçao pkineipal". Para o 

governo que se impunha à época, "a eon~igukaçao do pkoblema uk 

bano t de~ekminada pel~A even~oA poli~ieoA de an~eA de makço 

de ~964, ~oi Aob o aApee~o daA ~enAõeA naA 6avelaA, daA maAAaA 

diAponiveiA e de migkaçõe~ maeiça.A paka aA cidadeA que a queA-

~ao ukbana ganhou viAibilidade e eon~okno doA pkineipioA doA 

a.noA 6 O~~. 

62AZEVEDO, Sergio de e ANDRADE, Luiz Aureliano Gama de. 
der-- Zahar, Rio de Janeiro, 1981. 

Habitação e Po-



No dizer de um dos artífices do sistema, o minis 

tro ROBERTO CAMPOS, "a ~oluçao do pkoblema pela ca~a pk6pkia 

tem e~ta pakticulak atkaçao de ckiak o e~t~mulo de poupança 

que, de outka ~okma, nao exi~tikia, e contklbulu multo mal~ pa 

ka a e~tabllidade ~oclal do que o imóvel de aluguel. O pkopki~ 

táklo da ca~a pk6pkla pen~a dua~ veze~ ante~ de ~e metek em 

ak~uaça ou dep~edak pkop~iedade~ alheia~ e tokna-~e um aliado 

da okdem". 

Assim, a ação do poder público para dinamizar a 

produção habitacional, tem sido objetivada através d~ financia 

mento público para a casa própria. Com isto, o direitdà mora-

dia foi transformado em direito à propriedade individual do 

imóvel residencial. Entendemos que a questão a ser resolvida 

é a da moradia e não necessariamente a do acesso à casa 

pria .. 

pro-

Por considerarmos muito importante e oportunos pa 

ra o desenvolvimento do tema, apresentaremos uma síntese do Se 

minário realizado na Secretaria de Habitação sobre a experiên

cia do aluguel social na França, que trata especificamente do 

movimento H.L.M. (Habitation à Loyer Moderé - habitação de alu 

guel moderado). 

Na França, existem mais de mil organismos "H.L.M." 

que se estruturam sob diversas formas jurídicas. Tais organis

mos são construtores de habitação num fluxo anual de mais de 

200.000 unidades de construções novas, assegurando cerca de 

38% de toda a a ti v idade de construção no país .. Nos últimos anos, 
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os programas habitacionais destinados à casa própria aumenta

ram em detrimento das unidades para locação, as quais sempre 

constituiram a massa das atividades dos "H.L.M~n. A proporção 

continua, entretanto, favorecendo o mercado de aluguel de bai

xa renda: 67% das unidades já conStruídas são para aluguel e 

33% para os programas de acesso à propriedade. Os organismos 

"H.L.M.", portanto, além de construtores e agentes financeiros, 

são também gestionários de um parque habitacional de aluguel 

de 1nteresse social de cerca de três milhões de unidades. Um 

considerável gerido de maneira descentralizada pelos diversos 

patrimônio 

organismos 

"H. L.M.", e suprindo uma demanda das classes mais desfavorecidas, cuja ren 

da ainda não permite entrar num programa de acesso à casa própria. 

Quanto à sua forma jurídica, os organismos "H.L.M." 

podem ser: Companhias Públicas e Autarquias Departamentais, is 

to é, estaduais ou municipais, ou.Sociedades Anônimas . 

. As Sociedades Anônimas de "H.L.M." 

As "S.A.H.L.M." são empresas sem fins lucrativos, 

criadas em geral por iniciativa de empresas privadas visando 

em princípio a construção de habitação de aluguel para os seus 

empregados. Embora a maior parte de sua atividade seja dedica

da à construção e gestão de unidades de aluguel, os organismos 

de "H.L.M." podem também atuar corno agente financeiro, repas

sando empréstimos aos mutuários, em operações de construção de 

casas próprias. Essas operações são quase sempre mistas -.;,pa!_ 

te das habitações é vendida e parte alugada. Além da constru-
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ção de habitações, os »H.L.M~" realizam empreendimentos de rea 

bilitaçãb da habitação degradada, planejamento de terrenos e 

zonas de urbanização, bem corno prestam assessoria às prefeitu

ras para operações de urbanização. 

Os recursos para a construção de habitações popu

lares de duas fontes principais: 

l. Do próprio Estado 1 atrav~s de dotação orçarnen 

tária, sendo os financiamentos a longo prazo~ 

assim classificados: 

34 anos para as operações locativas, com 

juros subsidiados, a aproximadamente 6%. 

15 anos para o acesso à casa própria, com 

juros subsidiados de 8% a 12%'em progresso 

crescente. 

2. De um Fundo compulsório coletor de l% da mas

sa salarial de todas as empresas com mais de 

10 assalariados, destinado exclusivamente a 

construção de habitação social. A gestão des

se Fundo ~ descentralizada, podendo ainda ser 

gerido pelos próprios empresários contribuin

tes, urna vez que se constituam num Comitê In 

terptofissional da Habitação. Em seguida as 

ns.A.H.L.M." podem pretender empr~stimos des

de Fundo, a juro zero, podendo assim gerir o 
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compulsório de suas próprias empresas. 

Nas operações de venda da casa própria, o orga-

nismo »H.L.M." age simplesmente como repassador do financiamen 

to e o devedor e o mutuário. Nas construções de unidàdes de 

aluguel, os organismos »H.L.M." são o mutuário un1co e o cál-

culo do aluguel se faz de acordo com o equilíbrio financeiro 

da operação. Entretanto o inquilino -- através de um Fundo de 

Promoção Social -- poderá receber um subsídio pessoal e in-

transferível, de acordo com sua renda, para complementar o seu 

' aluguel. Esta complementação é depositada diretamente pelo or-

gão p~blico encarregado da promoção social no organismo 

»H.L.M." locador da unidade habitacional. Dessa forma as 

"S.A.H.L.M." têm a~se~urado o recebimento do aluguel nos casos 

dos inquilinos mais carentes. 

O interesse de se constituir uma "S.A.H.L.M." por 

parte de empresários, mesmo que esta não possa ter fins lucra-

tivos, está sobretudo ligado ao fato que os organismos "H.L.M." 

não só tem competência para pleitearem empréstimos do sistema 

financeiro da habitação, como também passam a poder gerir o 

Fundo empresarial. 

A grande vantagem desse sistema e sem d~vida a 

gestão descentralizada, a manutenção dos recursos na região, o estímulo 

à construção civil e à economia regional, bem como o poder de 

intervenção na programação dos empreendimentos habitacionais. 

Esta estru~ura incentiva e responsabiliza a iniciativa privada 

pela resolução de problemas sociais, enquanto que ao Estado ca 
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be somente a normatização, controle e fiscalização dos empree~ 

dimentos das "S.A.H.L.M." 

Em resumo, o sistema franc~s de "H.L.M." 

rece importante devido às seguintes características: 

nos pa-

e O sistema de aluguel supre a grande maioria da 

demanda de habitação de interesse social; 

• Atrav~s dos diversos organismos de "H.L.M., 

a gestão deste patrimônio habitacional ~ des

centralizada, bem como os investimentos nessa 

area.; 

• O sistema favorece uma interiorização 

trial, acompanhando com habitações as 

lações industriais; 

indus

insta-

• Favorece maior autonomia dos 

à nível local e regional; 

empreendimentos 

• Estimula a participação conjunta Estado/Inicia 

tiva Privada; 

• O sistema financeiro vislumbra opções diferen

ciadas da clientela de baixa renda: aluguel, 

casa própria, localização central ou perif~ri

ca, etc. ; 



• A presença do Estado se restringe a normati-

zação, controle e fiscalização dos organismos 

de "H.L.M.", deixando ampla liberdade na reali 

zação das operações; 

• O sistema de sociedades anônimas traz vanta-

gens quanto à eventual gestão deficitciria; o 

Estado não assume este d~ficit. A gestão empr~ 

sarial da habitação ~opular resposabiliza a 

iniciativa privada por alguns aspectos sociais 

que lhes dizem respeito. 

Estudos desenvolvidos pela Secretaria da Habita

ção63 revelam que: 

- No processo de crescimento urbano, a lógica da 

casa própria tem desenvolvido uma cidade externa, com baixas 

densidades e com áreas centrais marcadas cada vez mais por 

usos exclusivamente comerciais e de serviço. Ora, justamente 

as áreas melhor servidas da cidade, que receberam ao longo do 

tempo maior quantidade de investimentos públicos, acolhem bai-

xa densidade habitacional, o que implica em deseconomias subs 

tantivas para .o poder público que ali investiu. Os programas 

habitacionais de baixa renda têm sistematicamente excluído a 

hipótese da localização central dado o alto custo do terreno. 

No entanto, a despeito desta prática de segregação, existem mo 

radias de baixa renda em localizações centrais, que se colocam 

63sECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Programa de Habitação de 
Aluguel de Interesse Social. 
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totalmente à margem do mercado habitacional formal ou legal; 

são alugadas e não compradas, e marcadas pelo congestionamento 

e insalubridade: os cortiços. 

A magnitude do fenômeno cortiço releva que: 

• Existe uma demanda específica por habitação de 

aluguel nos setores de baixa renda; 

• esta demanda não é satisfeita pelo mercado fo~ 

mal de locação, cuja permanente crise, recent~ 

mente aguçada, tem determinado a exclusão to

tal da população de baixa renda; 

• esta situação não pode continuar a ser ignora

da pelo poder pciblico em seus programas habi

tacionais, sob pena de se agrauar. 

Do ponto de vista do mercado, a crise tem se reve 

lado através da defasagem entre os aluguéis antigos e a esca 

lada dos aluguéis novos. Os proprietarios e construtores de 

imóveis têm apontado a intervenção do poder pciblico no mercado, 

como responsável pela crise, desestimulando a construção para 

a locação e, consequentemente, diminuindo a oferta. 

Por outro lado, os inquilinos reclamam uma inter

venção capaz de regular os novos aluguéis os quais, dada a es

cassez de imóveis disponíveis, vêm sendo ofertados de forma a 

compensar a baixa remuneração proveniente dos aluguéis antigos. 
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Na verdade, a "e~i~e do~ aluguti~" é antiga, e as medidas de 

intervenção no mercado são efeitos do déficit crônico da habi

tação de aluguel, agravada pela conjuntura de altas taxas de 

juros, as quais, ao mesmo tempo que dificultam o financiamen

to para os investimentos no setor da construção, atraem capi

tais para o mercado financeiro, desviando-os dos aluguéis com 

fonte de rendimento. 

Na história da habitação de aluguel no país, e 

possível observar que os congelamentos e leis restritivas do 

mercado surgem como medidas sociais de grande impacto político, 

quando os altos níveis dos aluguéis representam pressão altis

ta sobre os salários. Por sua vez, a cada intervenção segue-se 

., ·- .. · ... ··· uma retração ainda maior da· oferta, situaÇão mais uma vez ôb

servada na atual c.rise. Assim, se a .intervenção é benéfica, de 

imediato, do ponto de vista social, a ausência de qualquer me

dida complementar que amplie a oferta acaba por gerar uma cri

se ainda maior no mercado. 

Hoje é possível observar que, apesar da classe mé 

dia estar sendo diretamente atingida, tal situação onera, prin 

cipalmente a população de baixa renda. Na impossibilidade de 

alugar em locais privilegiados, as camadas médias avançam so

bre as casas populares, expulsando a população de baixa renda 

para regiões mais afastadas. O efeito da crise não tardou: o 

número de moradores nos cortiços, os sem-casa e os sem-teto 

têm, sem dúvida, aumentado nos últimos meses. Acrescente-se a 

este quadro a significativa alta nos custos de construção que 

dificulta sobremaneira a produção de habitações novas, princi-
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p:ümente àquelas destinadas aos setores de baixa renda da popu-

lação, e cujos efeitos sobre o mercado de locação vêm 

identificados. 

sendo 

A Secretaria de H~bitação do Estado de São Paulo 

tem desenvolvido estudo para uma proposta de implantação de um 

"P~og~ama de Habltaçdo de Aluguel de Inteke~~e So~ial", que se 

ria um sistema de concessão administrativa de uso de 

residenciais e não de aluguel propriamente. 

imóveis 

Este Programa poderia abarcar uma ampla gama de 

opções, desde linhas especiais de financiamento que incentivem 

a construção para locaÇão até mecanismos legais que interve-

............ - -·. -nham. em· reg·iões de cortiços. Este programa poderia ser desen

volvido por empresa de desenvolvimento habitacional, com a 

participação associada do setor público e privadof que atua

riam simultaneamente como agentes promotor e administrador do~ 

empreendimentos de aluguel de interesse social. A atribuição 

das unidades habitacionais aos futuros locatários seria feita 

pela própria empresa promotora e proprietária, segundo crité

rios equilibrados de renda e composição do grupo familiar, ob

servando-se projetos de imóveis com unidades habitacionais de 

diferentes áreas. 

A viabilidade do programa depende da obtenção de 

terrenos em áreas bem localizadas e com razoável infraestrutu 

ra urbana. As variadas formas de obtenção destes terrenos, além 

da aquisição por compra ou desapropriação, seriam examinadas, 

bem como empreendimentos conjuntos com empresas privadas ou 



p~blicas, ou associações~ sindicatos e entidades, de modo a 

garantir o acesso a terrenos bem localizados, minimizando-se o 

custo inicial da terra. 

O financiamento da operação também merece estudo 

detalhado. Certos tipos de financiamento, que, atualmente, se 

destinam à construção da casa própria, poderiam ser redirecio-

nados ao Programa de Habitação de Aluguel de Interesse Social. 

A longo prazo, poderia ser constituído um fundo específico pa-

ra o financiamento de habitação de aluguel, alimentado pelo re 

to~no dos próprios, bem como por outras eventuais dotações or 

çamentárias. Este fundo, gerido pela empresa promotora, seria 

o instrumento de aplicação desta política de locação. 

Os aluguéis mensais a serem pagos pelos inquili-

nos seriam calculados de acordo com o valor do financiamento, 

acrescido ou não de juros, e os reajustes acompanhariam a va-

riação dos salários, (como não se trata de locação, e sim de 

concessão administrativa, não sujeita à Lei do Inquilinato, os 

reajustes seriam possíveis). 

Uma vez amortizado o financiamento da operação, a 

empresa proprietária do imóvel poderá vender as unidades para 

seus ocupantes, sendo considerado como valor de investimento na 

operação de compra o montante dos aluguéis efetivamente pago du-

rante todo o período de locação. 

A implantação de um Programa de Habitação de Alu-

guel de Interesse Social, requer a estruturação de um esquema 

de financiamento próprio, que efetivamente garanta a dotação de 
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recursos financeiros para a implementação dos projetos de cons-

trução e reforma de moradias destinadas ao aluguel. 

Atualmente, no âmbito da política habitacional, 

não se encontra qualquer fonte de financiamento ou Fundo que ge-

re e administre recursos destinados à moradia de aluguel .. As fon 

tes e programas de financiamentos existentes, mereceriam ser re-

vistas e transformadas para atender à especificidade exigida pe-

la forma aluguel. 

A constituição de um Fundo para Habitação de Alu-

guel, instrumento financeiro permanente, administrado pela empr~ 

sa responsável pelo Programa, permitiria a aplicação em proje-

tos de interesse soci~l, com altas taxas de subsídios, sem o ex-

cessivo comprometimento dos orçamentos pdblicos. 

Sob a ótica financeira, o sistema viabiliza-se 

quando ~ constatada a compatibilidade entre as variáveis de Ren-

da Familiar e os Alugu~is decorrentes dos valores de Financia-

menta. O prazo de amortização, a taxa de juros e o valor do fi-

nanciamento, definem em dltima instância o valor do Aluguel Men-

sal. Esses componentes possuem campos de variação situados den-

tro de certos limites que tornam possível ou não, ao detentor de 

certa renda familiar, arcar com o valor do aluguel. Sabe-se des-

de já que o preço do terreno ~ uma componente que atua fortemen-

te no assentamento habitacional. Por outro lado, e sob a ótica 

especifica da demanda, a estrutura de gastos familiares determi-

nará o comprometimento possível com aluguel. Há necessidade, po~ 

tanto, da formulação de várias alternativas e diferentes monta-
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gens, que possibilitem a compatibilização entre as variáveis aci 

ma referidas. 

Avaliar a viabilidade econômica deste sistema si~ 

nifica cruzar os elementos: fontes de recursos, custos dos dife-

rentes projetos, subsídios, possibilidades de dispêndio da popu-

lação, com a necessidade de apresentar um retorno que viabilize 

seu ~uto-financiamento e continuidade a médio prazo, através do 

Fundo para Habitação de Aluguel. 

Vamos realizar uma simulação para o entendimento 

da proposição: 

Valor do aluguel mensal: 

amortização + taxas (seguros danos físicos do imó 

vel + seguro desemprego + depreciação + adminis-

·tração). 

Valor do f·inanciamento: 

custos do empreendimento que a empresa gestora 

considerar adequado repassar ao futuro morador. 

Prazo de amortização: 

variável em função da origem dos recursos, pers-

pectivas de retorno e capacidade de pagamento dos 

usuários 5 a 25 anos. 
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Amortização: 

a empresa gestora é responsável pela amortização 

deste investimento, através do pagamento dos res

pectivos aluguéis. A origem dos recursos determi-. 

nara a forma de amortização, que poderá ser sim

ples ou pela Tabela Price; neste caso adotamos 

taxas de juros crescentes para diferentes níveis 

de financiamento. 

Taxas I administração: 

próxima a 3% do valor do aluguel. 

Seguro DFI 

as estabelecidas na Resolução BACEN 1330. 

Depreciação: 

estudos desenvolvidos na ·cnH~ mostram que ao va

lor de um imóvel regularmente conservado, mantido 

nas condições físicas regulares, deve-se acrescer 

8,09% para cálculo da amortização e do aluguel 

mensal. Esta taxa, juntamente com o retorno gra

dual dos investimentos, comporia o Fundo de Habi

tação de Aluguel. 

Seguro desemprego: 

entende-se que o inquilino que perder sua fonte 

de renda poderá usar o imóvel por um período estl 

pulado sem qualquer dispêndio. Deve-se também es

tipular uma carência a partir da data de assinatu 



ra do contrato e um número máximo de recorrência 

a este seguro. No exemplo, para a determinação do 

valor deste seguro, utilizamos 3% da amortização 

mensal. 

Exemplifiquemos com duas alternativas de moradia: 

a. Casa Popular Tradicional 

(aluguel de mercado = 1.500,00} 

I . I I Taxas I i 
Hipótese Taxa de Valor F:man:--1 Prazo ImJrtização AilllJEL ~ I I Juros ciado ( aiK>S) llHlSéll (VRF) I (VRP} i 

IVRP I R"'..z$ (Fev/CXJ) I I i I I i 

I I I l 
I 

i 
San juros zero 988,98 25 3,29 0,53 3,82 658,26 ; 

I 
I I 
! I 

Juros uáx:i I -
4,3 1.161,11 25 6,32 0,98 7,3 1.257,93 

I 
DDS~ 

I 
I 

I I -

b. Apto. 2D - Edifício 4 Pavimentos 

(sem elevador) 

(aluguel de mercado = NCz$ 2.600,00) 

Padrão Cohab 

I 

I Hipótese Taxa de .I Valor Fi.nan- Prazo lm>rtização Taxas AI1liJEL ~ 

! Juros ci.ado (aiK>S} IIPdiSal (VRF} (VRP) VRP tr.z$ {Fev/CXJ) I I I I 

I San · I I 
I 

zero l.l3ll,22 25 4,37 0,7l 5,08 876,15 
I .JUrOS 

I 
I I Juros náXi I - l 6,0 1.585,46 25 10,2i 1,56 11,77 2.026,80 1 nos BA.aiN 
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Conclusão: 

Os concessionários (para não dizer inquilinos) p~ 

gariarn um aluguel abaixo do preço de mercado, principalmente 

se os recursos utilizados para a produção do imóvel não exigi-

rem retorno e a taxa de juros for zero. Todas as despesas est~ 

riam sendo cobertas, e em algum momento poderia ser feita a 

venda ao concessionário, descontando o valor já amortizado. 

3.6. Lotes Urbanizados 

Em artigo publicado em jornal, já em 1983, o eco-

nornista MARCOS C. C. ALBUQUERQUE apresentava urna sugestão para a po-

1 ~ . h b. . 164 l , d l ~ . , d 1 t1ca a 1 tarnona , que a em , e permanecer atua 1ss1rna e urna : as poucas 

alternativas viáveis para a solução do problema habitacional para a popula 

ção de baixa renda, localizada principalmente na periferia dos grandes ce~ 

tros urbanos; 

A alternativa apresentada foi a dos "doi~ e~~d-

glo~"= primeiro, a compra de lote urbanizado e, depois, a edi 

ficação. Isso poderia ser feito mediante a desburocratização, 

e a deselitização dos corpos legislativos que regem o parcela

mento do solo, corno a criação do "lo~e popula~", de 125 metros 

quadrados e com infraestrutura mínima essencial e a dinamiza-

ção do programa de Habitação Popular do SFH que gere financia-

mente para estas atividades. 

64
FOLHA DE S. PAULO. 26/02/83 - Uma Sugestão para a politica habitacional. 



Outra alternativa, que entendemos como complemen-

tar à primeira, é a instituição de uma rede de distribuição de 

materiais essenciais de construção a preços populares, apoia-

dos por programas do Tipo Recon, incentivando a construção in-

divi~ual, inclusive a autoconstrução da casa-embrião com cõmo-

dos indispensáveis que vão sendo ampliados na medida do cres-

cimento da renda de cada família. 

E, por último, a liberação do FGTS e as cotas do 

PIS-PASEP.para a compra de lote urbanizado e cobertura dos cus 

tos de construção individual, inclusive autoconstrução. 

Esta seria uma solução intermediária, que oferece 

.~ondiçôes mínimas de habitabilidade a custos compatíveis com a 

renda da população-alvo de maximização do número de famílias 

atendidas. 

Até o momento, o maior peso dos programas habita 

cionais acha-se nos projetbs de grandes conjuntos residenciais 

t - - / . d lt t 65 que represen a a soluçao tecnocrat1ca e a o cus o . 

Ainda, segundo MARCOS C.C. ALBUQUERQUE 66 , "a. 6a.v! 

iiza.~ão da~ g~a.nde~ eida.de~ ~ó pode ~eTL eomba.tida. pelo ~i~te-

ma de a.utoeon~t~ução ke~ideneiaf, poi~ o~ vi~to~o~ p~og~ama.~ 

habita.eionai~ do gove~no não chegam à~ eama.da~ mai~ ea~ente~ 

da. popufa.ção, eon~titu~da. pefa. ma.~~a. do~ t~aba.iha.doke~ eomun~, 

6avela.do~ de 6a.to ou 6avela.do~ poteneia.i~". 

65c d · b · · · d -a ernos L1 era1s - Inst1tuto Tancre o Neves. 

66
FSP-- 01/0l/83 -- A habi~ação deve ter custo menor. 
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Esta proposta foi apresentada no 2º Congresso Br~ 

sileiro da Indrlstria Imobiliária, em 1989, como ''Lo~~am~n~o Po 

pu.iaJt.- Uma -6oiu.çâ.o pa.Jr.a o dé.fiic.it habi~ac.ionai".Trata-se de 

um programa que contempla a implantação de infraestrutura bási 

ca e obras complementares em loteamentos projetados para as 

classes de baixa e média renda. Concomitante ao financiamento 

e à infraestrutura de loteamentos, o Governo deverá dirigir 

um programa específico para o crédito da "c.~-6~a. bá-6-Lc.a d~ ma~e 

niai~ d~ c.on-6tJt.u.çã.o", que viria beneficiar uma larga faixa as 

classes de menor renda, inclusive no regime de autoconstrução 1 

sob parâmetros simplificados e sob a orientação e f1scal1zação 

d P f 
. . . . 67 as re e1turas Mun1c1pa1s . 

A tese defendida pelo SECOVI é a de que como os 

dados demonstram, 50% das unidades habitacionais situadas em 

favelas já são construídas em alvenaria, isto significa que se 

forem oferecidos à população lotes urbanizados, neles. surgi-

rão rapidamente novas moradias. 

O Conselho Técnico de Desenvolvimento Urbano do 

Secovi - SP, desenvolveu uma simulação de implantação de um 

loteamento popular em uma área localizada na região metropoli-

tana que demonstrou a total inviabilidade comercial do empreen 

dimento, concluindo-se que no atual estado em que se desenvol 

ve um processo de parcelamento de solo, a iniciativa privada 

não tem a menor possibilidade de empreender loteamentos popul~ 

res. 

67 
29 COBIIM - Congresso Brasileiro da Indústria Imobiliária - Projeto de 

Uma Nova Politíca Habitacional. 



Foi simulada a implantação de um loteamento popu-

lar em uma área localizada na região metropolitana de São 

Paulo, com 200.000m 2 de área total, gerando 714 lotes. 

Os custos considerados, tanto .da gleba corno da in 

fraestrutura, são os valores de mercado (base rnarço/89). O pr~ 

ço teórico dos lotes foi determinado em função do poder aqui-

sitivo de uma família com renda de 6 pisos salariais, imagi-

nado-se um comprometimento de 20% da renda. 

Com base nestes dados, foram feitas projeções de 

fluxos de caixa, em duas situações distintas: 

a. loteamento implantado com infraestrutura con-

vencional (ruas abertas; gulas e sarjetas; re 

de de ~gu~; drenagem de águas pluviais); 

b. loteamento implantado com infraestrutura re-

duzida, a exemplo do que ~ permitido no muni 

cípio de São Paulo -- Tipo L-3 (ruas abertas; 

rede de água; captação de·águas pluviais nos 

pontos baixos). 

Em ambos os casos, a simples consideração de um 

custo financeiro mínimo (1,2% a.m.) demonstrou a total inviabi 

lidade comercial do empreendimento~ tendo o resultado acumula-

do de caixa permanecido negativo, em toda a duração do projeto. 



ümn o aumento do poder aquisitivo não é algo que 

possa ser resolvido de pronto, as proposições da iniciativa 

privada, com o intuito de viabilizar a participação nos;empreen 

dimentos populares, voltam-se para: 

1º -- agilização dos trâmites burocráticos nos 

processos de aprovação de parcelamento do 

solo; 

2º - redução das exigências de obras de infraes

trutura; 

3º - financiamento do lote urbanizado (no âmbito 

do SFH). 

A Caixa Econômica do Estado de São Paulo- CEESP, 

desenvolveu em conjunto com a AELO/SECOVI estudos para a im

plantação de um ~P~og~ama de Financiamento pa~a lote~ u~baniz~ 

do~ e mate~ial de con~t~uçdo pa~a que a populaçdo de ba~xa ~en 

da con~t~ua a ~ua ca~a". 

São objetivos do programa, financiamento para: 

aquisição de lotes urbanizados com alicerces; 

aquisição do material de construção; e, 

apoio técnico para autoconstrução. 
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A operacionalização do programa prevê a participa-

ção dos Agentes: 

/ 

A G E N T E S 

I 
Sit.."'DICATO COMÉRCIO ATACADISTA DE i 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 

I EMPRESAS LOTEADORAS I 
I (AELO I SECOVI} I 

jBENEFIC~Ioj 

SINDICATO COMÉRCIO ATACADISTA DE . MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

* garantir o fornecimento do material em condições 

de pagamento favoráveis. 



EMPRESAS LOTEADORAS (AELO / SECOVI) 

* fornecimento dos lotes urbanizados, dotados de 

infraestrutura, devidamente legalizados e com-

plementados com os alicerces das casas 

* administração da compra, guarda e distribuição 

dos materiais de construção 

* orientação t~cnica e acompanhamento aos benefi-

ciários atrav~s de mão-de-obra qualificada 

* promoção do programa 

* seleção pr~via dos potenciais beneficiários 

* providências jurídicas para averbação dos imó-

veis nos Cartórios de Registro de Imóveis 

BENEFICIÁRIO 

* ter condiçêes cadastrais de ·renda compatíveis 

ao programa 

* fornece mão-de-obra própria ou de terceiros, 

sob suas expensas, para a construção da casa 



C E E S P 

* coordena, regulamenta e fiscaliza o programa 

* seleção definitiva dos beneficiários 

* agente financeiro (repassador dos recursos e ad

ministradora dos créditos dos beneficiários). 

A população-alvo (atendimento preferenciàl) do 

Programa seria: 

Servidores públicos estaduais 

Policiais Militares 

Professores da Retle Estadual 

como forma de proporcionar benefícios a estas categorias para 

atenuar a defasagem salarial. 

O Programa previa: alocação de recursos da CEESP 

para aquisiÇão junto às Empresas Loteadoras, credenciadas pelo 

AELO/SECOVI de: Lotes Urbanizados + Construção de Habitaçãcr e 

concessão do financiamento individual ao próprio 

desde o início da construção. 

interessado, 
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Os recursos seriam dos depósitos em cadernetas 

de poupança da CEESP, desde que fossem criados mecanismos pa-

ra cobrir o prejuízo decorrente da diferença entre o custo da 

caderneta de poupança e a receita a ser gerada pelo programa. 

A proposta da CEESP era para que houvesse injeção de recursos 

da Fazenda, em depósitos à vista no montante que pudesse pro-

piciar urna rentabilidade (decorrente do "~loating") equivale~ 

te ao prejuízo gerado em cada liberação para o programa. 

Como não fo1 viabilizado este rnecan1smo de com-

pensação, o programa, até janeiro/90 não havia sido impleme~ 

tado. 

Faremos a segu1r uma simulação para compreender-

mos o que representa este mecanismo. 

Estimaremos em 1000 VRF, o Valor de F1nanciamen-

to rn~dio, a partir de valores praticados na venda de Lotes Ur 

banizados, e de material de construção para a construção de 

uma casa embrião. Considerando, também, um custo relativo à 

mão-de-obra mínima indispensável pela construção. 

QUADRO DEMONSTRATIVO PARA l.OOO(MIL) VRF 

APLICADO PELA CEESP 

I VALOR VRF P/ CASA 
RECEITA X CUSTO 

PREJUÍZO (de ano) l 

RECEITA CUSTO PREJUÍZO ( RE- PAGTO À VISTA PAGTO. P/ MFs 
CElTA-CUSTO) (12 meses) 

CM + 4,3% a.a. CM + 8,8% a.a. JUROS 4,5% a.a. 43,11 3,75 

' 
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Receita = valor obtido considerando a taxa de juros máx1ma 

permitido pelo BACEN para financiamento de 1000 

VRF ( 4 , 3% a . a . ) . 

Custo = valor de remuneração da poupança mais o custo e~ 

trutural de captação, da mesma, que embora seja 

variável, conforme a conjuntura, e de institui-

ção para instituição, costuma-se adotar um valor 

em torno de 8,8% a.a. 

Prejuízo = é o diferencial entre o custo do dinheiro aplica 
' -

do e a receita possível. 

Valor VRF 

p/ Casa = para cada 1000 VRF aplicado, o prejuízo estima-

do para a Instituição é de 43,11 VRF que deve-

riam ser desembolsados -~ vista, ou 3,76 VRF/ 

m~s durante 12 meses. 

I NQ DE UNIDADES PREJUÍZO CEESP 

Pagto. à vista Pagto p/ mês 

1 4 3' 1 3' 8 

1.000 43.110,0 3.800,0 

5.000 215.500,0 19.000,0 

10.000 431.000,0 I 38.000,0 

1 
' 

15.000 646.500,0 57.000,0 

30.000 1.293.000,0 114.000,0 

.. J 
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ou seja, para implementação de um progtama para produção de 

30.000 Lotes Urbanizados com K1t de material de construção, 

financiados pelaCEESP com recursos de aderneta de Poupança, 

seria necessário um aporte de 1.293.000 VRFs à vista ou 

114.000 VRF/mês (período de 12 meses), que no presente caso, 

seriam obtidos mediante depósitos à vista da Secretaria da 

Fazenda no repasse às Empresas do Estado, ou fornecedores, em 

montante que aplicados rendessem o valor do aporte 

r1o. 

necessá-

De qualquer forma este mecanismo só compensar1a 

o período da produção (que estabelecemos em 12 ~eses nesta 

simulação), para o período de retorno seria necessário o re

financiamento através da CEF que é a gestora dos recursos do 

FGTS, ou outra forma. 

A CEESP justifica esta exigênc1a (dos mecanismos 

de compensação) pelo fato de ter apl.icado em sua Carteria Im~ 

biliária 49,5% dos recursos em financiamentos até 2.500 VRF, 

quando a exigência do BACEN é de 10% no mínimo. 

Várias propostas para o setor habitacional são 

apresentadas no momento em que se realiza a transição do Go

verno Sarney para o Governo Collor. O PLANO DE AÇÃO IMEDIATA 

PARA HABITAÇÃO apresentada à equipe do novo Governo dá ênfase 

no programa de Lotes U~banizados. 

"A alteknativa mai~ vidvel paka a populacao, que 

po~~ui um pek~il de kenda de att 5 ~aldkio~ minimo~, t a aqui 
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~~ção de um lote de te~~eno, de tal no~ma que po~~a t~an~no~ 

ma~-~e em comp~ado~a e po~~u~do~a de um bem, de um ab~~go d~~ 

no pa~a ~ua nam~l~a, que, com o tempo, pode~á ~e~ ~nco~po~a-

O Pode~ Públ~co não po~~u~ cond~çõe~ pa~a aten

de~ ~oz~nho a e~~a demanda de hab~taçõe~. Pa~ece cla~o, em 

nace de~~e quad~o, que a~ pol~t~ca~ t~ad~c~ona~~ de habitação 

não ~ã6 eáicaze~. O ~~~tema de auto-con~t~ução, onde o c~da

dão adqui~e um lote a p~azo e, a du~a~ pena~, conáo~me va~ 

d~~pondo de ~ecu~~o~ con~t~6~ pouco a pouco ~ua ca~a,, ao ~n-

--
vi~ de ~e~ lgno~ado, deve~á, ~~to ~lm, ~e~ adotado pel~ Pode~ 

Público, já que o p~6p~~o povo o con~ag~ou. 

6~nanclamento pelo~ agente~ á~nance~~o~ e~tata~~. ac~e~centan 

do-~e tambtm o 6~nanc~amento de ce~ta bá~~ca de mate~~al de 

con~t~ução a ~e~ utll~zado pelo comp~ado~ na con~t~ução _da 

O~ núme~o~ mo~t~am que a maio~ia da~ edi6icaç~e~ 

na~ 6avela~ (57%) t de alvena~~a, o que p~ova que me~mo ~em 

6~nanclamento o 6avelado con~t~6~ em ~eg~me de auto-con~t~u-

ção ou mut~~ão. 

E~tudo~ 6e~to~ pela ANAMACO de~mo~t~am que ma~~ 

de 60%- do mate~~al vend~do poJr ele~ ~ão pa~a o con~umido~ 6i-

con~t~ução como alte~nat~va". 
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O objetivo é a construção de 200.000 moradias nos 

pr1me1ros 180 dias de governo. 

Para a concretização deste objetivo foram esta

belecidas as diretrizes gerais que 1rão orientar a implementa 

ção do Plano de Ação: 

1. Estímulo à participação dos Estados, Municí

pios e Agentes Promotores de Habitação no pro 

cesso de implantação de lotes urbanizados com 

cesta básica de materiais de construção; 

2. Criação de linhas de crédito pelos agentes fi 

nanceiros estatais para financiamento destes 

lotes e cestas básicas, à taxas que viabilizem, 

a aqu1s1ção em até 25 anos. A adm1nistraçãodG 

recebimento dos créditos concedidos aos mutuá 

rios finais será de responsabilidade dos Agen 

tes Promotores de Habitação, ficando os mes

mos responsáveis 1 perante ao Agente Financei

ro, pelo pagamento das prest-ações no valor e 

prazo pactuados; 

3. Os Agentes Promotores de Habitação serão os 

responsáveis pela operacionalização da dis

tribuição e emprego dos materiais da cesta 

básica, bem como pela prestação de assistên

cia na execução das casas pelo regime de auto

construção; 
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4. Os Estados e Municípios, num processo de ade 

são a este Plano de Ação, deverão se compro-

meter a facilitar, agilizar e simplificar os 

trâmites burocráticos legais para aprovação 

dos projetos de parcelamento do solo e edifi-

cações, bem como fornecer a infraestrutura u~ 

bana necessária e não exigida pela legislação, 

por ocasião da implantação de empreeendimen-

tos desse tipo; 

5. Entende-se como Agentes Promotores de Habita-

ção: 

' 5.1. Estados e Municípios, através de suas Com-

panhias Estaduais e Municipais de Habita-

ção; 

5.2. As empresas privadas ·que venham a se cadas-

trar junto aos Agentes Fin~nceiros para 

atendimento deste Plano; 

6. Este Plano deverá ser coordenado pela Secre-

taria Nacional de Habitação Social; 

7. Os Agentes Financeiros que participar~o deste 

Plano de Ação serão, a princípio, a Caixa Eco 

nômica Federal, as Caixas'Estaduais, Bancos e 

Sociedades de Crédito Imobiliário Estatais. 

Para o cumprimento do Plano de Ação Imediata se 

rá necessar1a uma linha de crédito no valor total delOO.OOO.OOO 

\n{F'S. 
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Foram considerados os seguintes parâmetros para 

apuração do valor médio de financiamento: 

Valor total da cesta básica de materiais de 

construção: 400 VRF's; 

Obs.: Considerando os preços em São Paulo. 

Valor do lote urbanizado (infraestrutura 1n 

teina): lGO VRF's; 

Obs.: Admite-se neste item um esforço conju

gado da União, Estados e Municípios no 

sentido de fornecer ter.renos e . infra

estrutura principal, restando a implan 

tação da infraestrutura interna. 

Valor Médio do Financiamento: 500 VRF's. 

O Plano identifica possíveis fontes de recursos: 

Caderneta de Poupança 

Letras Hipotecárias 

FGTS '. 

Retornos do SBPE, FGTS e PIS/PASEP 

Ressarcimento FCVS. 

Prevê-se que estas fontes fornecerão 76 milhões 

de VRF's em 1990 e que em 180 dias poderiam ser obtidos 38 

milhões de VRF's. 
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Seriam necessários ainda recursos adicionais no 

valor de 62 milhões de VRF's que devem ser obtidos através de 

dotações orçamentárias da União e projetos de conversão de 

dívida externa. 

O Plano prevê ainda o envolvimento dos Estados e 

Municípios no fornecimento de recursos para o projeto, cita~ 

do como exemplo o Estado de São Paulo, onde foi aprovado um 

adicional de 1% no ICMs que deverá ser direcionado para habita 

ções populares. 

3.7. Operações Inter1igadas 

- Prefeitura Municipal de São PauJo -

Este sistema teve inicio no 6ltimo ano da admi-

nistração Jânio Quadros, quando foram financiadas aproximada-

mente 1200 casas. Na gestão da atual prefeita foram aprovados 

projetos para 1260 casas, em menos de um ano. 

\ 

No entanto, esta alternativa que a nosso ver é 

de simples operacionalização e eficaz, foi suspensa, prOVl-

seriamente, até que a Câmara Municipal aprecie o projeto de 

lei, encaminhado pela prefeitura, disciplinando as operações 

interligadas. 

Por esta operação, a prefeitura aprova projetos 

que extrapolam -limites dos códigos de obras e das leis de zo-
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neamento, em 'troca da destinação de recursos por parte dos 

empresários beneficiados com a excepcionalidade concedida p~ 

lo poder público, a um fundo municipal para a execução de 

programas habitacionais à população de baixa renda. 

Entre as construtoras com grande projetos aprov~ 

d 68 ' 1 . os esta a Cyre a Empreendimentos Imobiliários, responsável 

pelo financiamento de 141 casas, em troca de permissão para 

ampliar em 4,7 mil metros quadrados a área total de constru 

ção de um prédio de apartamentos de alto padrão no bairro de 

Higienópolis, zona Oeste da cidade. 

Em ordem de grandeza, vem a seguir a SKR Enge-

nharia que assumirá o financiamento de 94 casas como permuta 

para aumentar em 3,7 mil metros quadrados a área total de um 

outro prédio de apartamento de alto padrão, também em Higie-

nópolis. O terceiro maior volume de casas populares finan-

ciadas {45) foi garantido pela Participação Morro Vermelho, 

administradora do Shopping Center Morumbl., que teve autoriza-

ção para aumentar em 2 mil metros quadrado~ (10%) a área dos 

mezaninos no local. 

O novo projeto impede operações interligadas pa-

ra as zonas estritamente residenciais, de transição urbana/ 

rur~l de proteção de mananciais e aquelas incluídas em aden-

sarnentos indesejados, como corredores de trânsito. 

68 G .l azeta Mercant1 , 30/08/89. 
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3.8. Política de Subsídios 

É consensual a necessidade de se acabar com os 

subsídios indiscriminados aos mutuários do SFH, principalmen-

te por que esta política equivocada adotada até então, dete-

riora o retorno das aplicações, que seria fundamental para a 

continuidade do sistema. 

Segundo ALBUQUERQUE-88, "qualque~ que ~eja a ~i 

tua~ão do mutuá~io nada ju~tl6iea que um método de 6lnanela-

mento não ga~a·nta ao ~l~tema o ~eto~no lnteg~al do~ ~ec.u~~o~ 

emp~e~tado~". 69 

70 1 ' b 'd. GABRIEL BOLAFFI re ata os var1os su 51 lOS 

mulativo~ e multo malo~e~ do que a opinião p~blle4 ~upõem 

e~tá di~po~ta a admiti~", praticados pelo BNH: 

"c.u 

ou 

1º - na defasagem entre a ~orreção trimestral 

dos saldos devedores e correção anual e 

semestral das prestações, gerando o fami-

gerado "~ombo", de triste passado e futuro 

assustador; 

2º - concedendo beneficios fiscais aos mutu~-

r1.os; 

3º - reajustando saldos e prestações segundo 

índice inferiores aos do crescimento dos 

69 "b . . d N ALBUQUERQUE, Marcos C.C. Cadernos L1 era1s - Instituto Tancre o eves. 

70BOLAFFI, Gabriel. FSP-1987, Os subsídios na política habitacional. 
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salários (década de 70) e da evolução dos 

custos da construção e valorização dos imó 

veis; 

4Q - concedendo bônus de magnitude inversamente 

proporcional à renda dos beneficiados; e 

SQ - subsidiando os juros dos financiamentos de 

baixa renda. 

BOLAFFI apresenta dois princíp1os que 

nortear uma política de concessão de subsídios: 

deveriam 

1. citando Henry Cherkezian, que os subsídios 

não devem ser embutidos nas mercadorias (imó 

veis) mas devem ser concedidos às 

carentes; 

2. que os subsídios não devem ser 

famílias 

permanentes, 

mas concedidos em caráter provisório, apenas 

enquanto perdurar a carªncia que os justifica. 

Uma demonstração de como foi equivocada a polí

tica de subsídios adotada está na proporção elevadíssima de 

mutuários que revenderam suas casas a preços de mercado, ten

tando agilizar subsídios presentes e futuros, ou no aluguel 

das casas a valores muitas vezes super1ores ao valor da pre~ 

tação, conforme relata Bolaffi. 
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No entanto, também é consensual a necessidade de 

subsídios para as habitaçõe~ destinadas as famílias de baixa 

renda. Segundo ALBUQUERQUE-88, ~mag~nak 

que um pkogkama hab~ta~~onai ok~entado paka a população ~aken 

te ~eja ~apaz de d~~pen~ak ~ub~ld~o~. A expek~ln~~a em todo 

o mundo mo~tka ~om ~iakeza que pkogkama~ ~o~~a~~ de~ta natu

keza não podem pke~~indik de ~ub~ld~o~ a~ populaçõe~-alvo". 

Esta questão está ligada à divisão de responsa-

bilidade na política habitacional, cuja atuação do governo 

nas atividades de interesse social deixaria transpar~nte a 

necessidade de aporte de recursos do tesouro para complemen-

tar, na forma de subsídios, os recursos à disposição do 
~ o r-

gão encarregado da política habitacional oficial 

QUERQUE-87). 71 

(cf. ALBU-

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urba 

no do Estado de São Paulo, desenvolveu estudos para a.implan-

tação de uma política de subsídios e b6nus no desenvolvimen-

to do plano habitacional no Estado, sobre a qual trataremos 

no capítulo referetite aos recursos a serem obtidos com a 

elevação da alíquota do ICMs, por ser mais pertinente. 

71ALBUQUERQUE, Marcos C.C. FSP, 26/05/87 É hora de definir uma politica 
habitacional. 
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·c CAPiTULO IV - RECURSOS PARA HABITAÇÃO.=========:! 

4.1. Introdução 

Como pudemos ver em tópicos anteriores, tem havi 

do uma involução da estrutura de captação de recusas destina

das a produção imobiliária. A atual-estrutura de recursos do 

SFH é incompatível com a profundidade da ação social necessá

ria. 

~ temerária a captação de recursos com prazos e 

taxas competitivas no mercado financeiro, alocando-os em ope

rações subsidiadas, sem que estejam definidas a alocação or

çamentária para cobertura;. dos subsídios. 

A política habitacional tem de ser enfocada com 

realismo, e isto significa a definição clara e objetiva das 

responsabilidades quanto ao atendimento dos segmentos da po-

pulação __ quanto ao nível de renda. O que se preconiza é a 

identificação das origens de recursos para cada urna das ope

rações necessárias ao desenvolvimento harmônico do setor ha

bitacional. 

Assim, torna-se de fundamental importância a sep~ 

ração do financiamento para o chamado segmento "de 

e o financiamento para "habitaçao popula~". 

me~c..ado" 
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Do lado do f1nanc1amento "de me~eado", verif1ca-

se nlo ser mais possível ampliar a ·rel~çlo financiamento/ren-

da, al~m de determinados níve1s sem colocar em r1sco a sol i 

dez financeira do sistema. Esse problema só poderia v1r a ser 

soluc1onado com o aumento real dos níveis salar1ais -- part1-

cularmente das classes médias -e/ou com a queda do preço dos 

1móveis. 

Para o atendimento ao.segmento "de me~eado", deve 

rá haver maior autonomia para os recursos e maior flexib1lida 

de opeiacional. Sem ônus de arcar indevidamente com , subsí-

dios na forma de redução de seus-retornos, as instituições 

privadas poderio atender parcela significativa da população. 

Do lado da "Hab-i..taç.ã.o popu.f.al!", serão necessár1os 

recursos orçamentários para que o sistema possa manter um vo-

lume desejável de financiamentos a essa faixa de população 

uma vez que, nem mesmo uma queda da relação financiamento/ 

renda tem sido suficiente para permitir o acesso dessas popu 

lações a programas habitacionais sem que se Subsidie parte 

substancial desse empr~stimo, ou seja, sem que se garanta a 

alocação de recursos a fundo perdido. 

Esse tipo de recurso a fundo perdido representa-

r1a uma radical mudança na filosofia que sustentou a implan-

tação do SFH, sobretudo após a criação do FGTS. Para tanto, o 

go~erno poderá se valer da ieforma tributária e as diretrizes 

de desenvolvimento urbano definidos pelo novo texto constitu 

cional e implementar uma descentralização tanto de ordem fi-

nance1ra quanto a nível do processo decisório no campo hab1 
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tac1ónal e urbano, ampliando, assim, o grau de influência dos 

Estados e Municípios. 

Analisaremos nos pr6x1mos t6picos algumas propos

tas que estão sendo apresentadas e até mesmo já implementadas, 

e sobre os qua1s procuraremos fazer algumas simulações, onde 

couber, para tentar verificar sua exequibilidade, ou medir a 

distância entre o discurso e a prática. 

Para finalizar este t6pico elencaremos algumas 

das medidas consideradas essenciais no Projeto de umq Nova Po 

lítica Habitacional, apresentado pelo SECOVI no II COBIIM: 

- destinação de substanciais recursos orçamentá-

r1os federais para a implementação de programas 

rigidos às populações de baixa renda; 

socia1s di-

- indução aos Estados e Munic.ípios, para que fa

çam constar, de seus orçamentos, dotações intransferíveis, pa 

r a ·aplicação em programas habitacionais, como complementação 

dos recursos de origem federal, a eles destinados prior1taria 

mente; 

cri ação ae novas fontes de captação de recursos, 

aos qua1s ser1am adicionados valores resultantes de um grande 

elenco de medid~s que proportionem uma substancial e neces 

sária redução··de .gastos federais, sabidamente dispensáveis; 

- além da manutenção dos mecanismos tradicionais, 

estímulo a criação de um ágil mercado financeiro, lastreado em 
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letras hipotecárias, para desconto dos contratos de financia

mento, envolvendo obrigatoriamente aplicadores institucionais 

(seguradoras e fundos de pensão) e tarnb~rn investidores volun

tários --pessoas físicas e jurídicas -- perrnitindo-sea estes 

a livre negociação; 

cr1ação de Fundos Imobiliários com recuros lO

ternos e externos, operando nos moldes do mercado acionário; 

regulamentação e'specí f i'ca para as operações de 

conversão da dívida externa, destinando-se os recursos apura-

dos aos investimentos em projetos habitacionais, 

tos esses que gozar1arn de incentivos fiscais; 

i nve-stirnen-

-- ativação de negociáções com o Banco Mundial, 

para a consecução de financiamentos de grande vulto, com a 

garantia de seu retorno rio decorrer dos prazos de refinancia

mento. 

Condições Básicas: 

Para efetiva ampliação do "~unding" destinado ao 

mercado imobiliário, seja para urna rna1or fluidez dos recursos 

intrarnercado, seja para o real ingresso de novos capitais e 

o surgimento de um mercado secundár1o, são necessárias as 

seguintes condições básicas: 

a. prol1feraçãodos agentes captadores, financei-

ros ou interrnediár1os em geral, responsáve1s 



por atrair diversos aplicadores; 

b. aperfeiçoamento dos instrumentos já 

tes e a criação de novos1 
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existen-

c. redução substancial da carga tributária sobre 

as operações imobiliárias e afins, bem como a 

eliminação da bitributação incidente sobre os 

negócios ou pa~éis relativos a imóve1s. Ao con 

trário dos e~cessivos impostos de hoje, fai

se-ia incidir taxas especiais de cohtribuiçãoa 

fundos de produção direcionados às halú taç·ões 

populares. Tais reduções seriam extremamente 

saudáveis para o Pais, já que ser1am compensa

das pelo aumento do volume da produção e opera 

ções 1mobiliárias. Isso permitiria à habitação 

popular contar com uma ampliação efetiva de 

seu "b.i.nd..i..ng"; que se constituiria de: dota-

ções oiçamentárias; recursos de FGTS e CEF; 

contribuições sobre operações e pa~é1s imobi

liários (letras, debªntures~ etc). 

d. redimensionamento da política de locação, sub~ 

tituindo os atuais 6nus e entraves por contri

buições para os fundos destinados à produção 

de habitação para baixa renda, como já propos 

to no item anterior. 

Evidentemente, é muito importante a estabilização 

da situação político-econômica do País, com a qual o 1ncre-
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menta da produção imobiliária muito auxiliaria, em face do 

grande número de empregos que gera. 

4.2. Recomendações Relativas à Poupança 

A lógica que sustenta, desde a origem, o 

Financeiro da Habitação tem na caderneta de poupança 

Sistema 

um de 

seus pilares fundamentais. Por isso, o sistema esfá em crise. 

As razões são mais ou menos óbvias e poderiam ser 

simplificadas e diluídas dentro da crise econômica globàl que 

vive o País. Poupança depende de renda - e a renda per cap2:_ 

ta do Brasil registra crescimento próximo·de zero nos últi

mos anos. Nesse período cresceu substancialmente a demanda por 

habitações, circunstância que não foi acompanhada pelo nível 

de crescimento da poupança. 

A poupança - base do sistema -, vem se esvaz1an 

do assustadoramente. Seus ativos estão Sendo maciçamente 

desviados para o over e fundos de curto prazo. A razão obede

ce a lógica aritmética: além de liquidez 1med1ata, o over vem 

remunerando melhor. Dentro do elevadíssimo patamar inflacio

nário em que v1vemos, os conceitos clássicos de curto e longo 

prazo alteram-se. A liquidez mensal da poupança, diante da 

liquidez cotidiana·do over, transforma-se, para o investidor, 

em longo prazo. Portanto, só terá razões para continuar apli

cando na poupança se esta oferecer remuneração mais atraente. 
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O Governo, dentro da política de juros altos, ad~ 

tada para financiar o déficit p6blico, torna o over mais atra 

ente, transformando a poupança em instrumento anacrônico para 

o investidor. 

Com isso, os já escassos recursos com que contava 

o SFH -- notoriamente insuficientes para atender à demanda ha 

bitacional -- reduziram-se ma1s drasticamente ainda. 

Associação Brasileira das Entidades de Crédito mo 

biliário e· Poupança - ABECIP, preconiza algumas medidas para 

estabelecer a competitividade da caderneta de Poupança, em d~ 

cumento, de onde extraímos algumas análises. Pelas caracte-

rísficas das operaçõe$ que financiam, as enti-

dades de crédito imb1liár1o ~oobr1gadas a conviver com a dis 

paridade de prazos entre suas operações ativas e passivas: e~ 

qu~nto os empréstimos habitacionais apresentam um prazo médio 

de retorno de 15 anos, os recursos que lastreiam essas oper~ 

ções possuem liquidez quase imediata, uma vez que o poupador, 

garantindo a atualização e remuneração da aplicação em cader 

neta, poderá movimentar sua conta em 1ntervalos mensais. 

Em decorrência, torna-se sobremane1ra importante 

que os recursos dirig1dos para esse t1po de ativo possuem re-

lativa estabilidade, o que requer, por seu turno, a manuten-

ção de sua competit.ividade frente aos outros instrumentos de 

captação de recursos do público, existente no mercado. 

Quando da implantação dos planos de estabil1zação 

iniciados com o "Plano ·Ckuzado",a caderneta de poupança so-
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freu fortes pressões de saques em suas contas. Todavia, deco~ 

ridos os meses iniciais dos respect1vos planos, observou-se a 

reversão da tendência de saldo de recursos e, embora os Últi 

mos anos não tenham sido pródigos em cresc1rnento de depósi

tos, este instrumento de captação ainda vinha preservando seu 

espaço dentre as demais opções de aplicações oferecidas. 

No último plano adotado pelo Governo, em jane1ro 

de 1989 prevendo a poss1bilidade de grande volume de saques 

decorrentes de atratividade de outras aplicaÇões, 1ntroduzi-

rarn-se rnecan1smos prov1sÓr1os de proteção que evitaram, nos 

primeiros meses db ano, saídas expressivas de recursos: Contu 

do, com o fim do congelamento dos preços e a retirada·:;de tais 

mecanismos, a caderneta voltou a repetir o:':cornportamento obser 

vado nas outras situações semelhantes, acusando perda de re

cursos. 

Mais grave, por~rn, foi o fato de o 90verno, temen 

do os r1scos que sinalizavam uma provável hiperinflação, ter 

1nstituido urna forte política de juros elevados, tornando al 

tarnente atrativa outras alternativas de aplicação para o pú

blico em geral face à rentabilidade oferecida pelas caderne

tas de poupança. Com isso, antes que se pudesse observar o 

quadro de reversão de 'tendência de saldo de recursos da pou

pança, como ocorrido em Sltuações anteriores, o que se ver1-

f1cou foi o agravamento da situação para a caderneta. 

O ano de 1989 caracterizou-se, para as entidades 

de cr~dito imobiliário, por perdas constantes e crescentes, 

comprometendo a função para que se dest1narn. Mais grave ainda 
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se apresenta a situação, quando se verifica que muitas dessas 

entidades encontram-se comprometidascom empresários da cons-

trução civil, com cronogramas de desembolsos em 

sem perspectivas de captação face á manutenção 

atual de competitividade dos outros ativos. 

andamento e 

do quadro 

Torna-se necessár1o, portanto, uma urgente revl

são das condições estabelecidas para outros instrumentos de 

captação, objetivando eliminar o desequilíbiro. 

Entre várias medidas propostas, destacamos as que 

julgamos mais representativas e que teriam efeitos benéficos 

para o Sistema: 

• redução do Imposto-de Renda na declaração final 

do ano, em razão de alíquotas aplicadas sobre o 

saldo médio de poupança. A redução da receita 

tributária passaria a ser compensada por aumento 

do Imposto de Renda sobre ganhos do over. 

• as cadernetas precisam de regras estáveis, e um 

indexador real, pois as mudanças sucessivas ora 

estimulam, ora deprimem os aplicadores, a exem

plo da teoria de indices avaliadores da infla 

ção e portanto, da renda dos depósitos de pou

pança. E quanto ao indexador, há dúvida acerca 

de sua capacidade de efetivamente medir a infla 

ção corrente. 
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• viabilizar a competitividade da caderneta de 

poupança, em bases equitativas com os demais tí 

tulos em circulação no modelo. Para SIMONSEN7~ 

a solução errada é o aumento da taxa de juros 

das cadernetas. Circula uma proposta que cr1a 

três títulos de cadernetas, as mensa1s, as tri 

mestrais e as semestrais, com juros reais de 

respectivamente 6%, 8% e 10% ao ano. A propo~ 

ta encerra alguns defeitos. Primeiro, ela cau-

sará sérios prejuízos às entidades do Sistema 

Financeiro de Hab1tação, já que a caderneta de 

hoje financ1a os contratos hipotecários· firma-

dos há anos atrás. Segundo, ela agravará per1-

gosamente a taxa de juros dos novos empréstimos 

habitacionais, sobretudo se os Agentes F1nancei 

ros qu1serem recuperar, nesses novos emprésti-

mos, parte dos prejuízos causados pelo aumento 

dos juros das cadernetas sobre os antigos con-

tratos de mótuo .. 

O cerne da questão é que nos juros rea1s no Bra-

sil precisam baixar. A razão não é apenas a defesa da caderne-

ta de poupança. Juros reáis aos níveis atuais inibem o 1nves 

timento e de criação de empregos. Juros reais aos níve1s 

atuais engordam o déficit do setor póblico, que é o ma1or de 

vedor da econo~ia, obrigando-o a c6locar ainda ma1s títulos 

para financ1ar o déficit, e pressionando ainda ma1s a taxa de 

72
siMONSEN, Mário Henrique. Revista Habitação e Poupança, Julho/85 

·Os dilemas do SFH. 
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juros. Mais ainda, abalam a sa~de do sistema financeiro,na me 

dida em que arriscam a solvência de seus mutuários. 

A causa central dos juros reais elevados ~ a colo 

cação maciça de títulos federais no mercado. Em termos reais, 

a dívida mobiliária da União vem crescendo a taxas exorbitan-

tes, que talvez cheguem a 80% no corrente ano. O que pressi~ 

na os juros não é, como às vezes se alega, ~ rolagem da dívi

da. Renovar os vencimentos, pelo principal acrescido de cor

reção monetária, não é o problema, já que o resgate de um tí 

tulo cria os recursos necessários .à aquisição de _ outro de 

igual valor real. O problema é que o governo não apenas rola 

a divida, m~s tamb~m rola os juros e muito mais. 

e Uma proposta defendida pelo Conselho Regional 

de Corretores de Im6veis de São Paulo CRECI 

~ a implantação definitiva da Caderneta Habita 

cional, ou vinculada, que geraa .carta de cr~

dito e dá ao consumidor o direito de escolha. 

A caderneta de poupança vinculada foi cr1ada em 

outubro/88 pela CEF, atendendo às reivindicações de vários se 

teres, destacadamente o CRECI. 

O CRECI encomendou aó Instituto Gallup uma pesqu~ 

sa sobre "Inte.nç.:ão de. Comptta.-6 de.·ImtS-ve.i-6 no·:munic..ip-Lo de. Sã.o 

Pa.ulo", cujos resultados, que julgamos maiS relevantes, f o-

ram: 

- PERMANECE ESTÁVEL À PRODUÇÃO DE FAMÍLIAS PAU-
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LISTANAS-QUERESIDEM EM IMÓVEL ALUGUEL (estas 

famílias tendem a se concentrar nos segmentos 

de menor poder aqu1s1tivo). 

MERCADO POTENCIAL PARA A COMPRA DE IMÓVEIS SE 

MANT~M EM TORNO DE 550.000 UNIDADES. 

MAIORIA (63%) PRECISA DE FINANCIAMENTO 

EFETUAR COMPRA DE IMÓVEL. 

PARA 

FALTA DE FINANCIAMENTO INIBE À INTENÇÃO DE 

COMPRA DE IMÓVEIS (85% dos que moram em lmÓ

vel alugado não compram imóvel por não ter 

condições financeiras ou falta de financ1amen 

to. 

MERCADO SE ORIENTA PARA IMÓVEIS USADOS, MAS 

NÂO O IMÓVEL DE RESID!NCIA ATUAL. 

FAMÍLIAS INTERESSADAS EM COMPRAR IMÓVEL ESTA

RIAM DISPOSTAS A DISPENDER EM MÉDIA 28% DA 

RENDA FAMILIAR PARA PAGAR PRESTAÇÕES DO FINAN 

CIAMENTO. 

MAIORIA DO MERCADO DESEJA FINANCIAMENTO PARA 

IMÓVEIS NOVOS (93%) E USADOS {91%). 

POUPANÇA DE 24 MESES PARA FINANCIAMENTO DE 

IMÓVEL CONTINUA SENDO ACEITA PELA METADE DO 

MERCADO POTENCIAL. 
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A CEF lançou então a Caderneta, porém destinando 

90% dos recursos ao financiamento dos imóveis novos e apenas 

10% aos imóveis usados, pois seria uma forma de incentivar o 

mercado da construção civ1l e com isto diminuir o déficit ha-

b
. . 73 

. 1 tac1onal. . 

O funcionamento da cad~rneta de poupança VlnCU-

lada é simples. O interessado faz um depósito mensal, num pra 

zo mínimo de doze meses e máximo .de 26 meses, de 10% a 25% 

o valor do crédito. 

Os depósitos proporc1ona1s são os seguintes: para 

um financiamento de até 1.500 VRFs, 10%; até 2.000 VRFs, 15%; 

até 3.500 VRFs, 20% e até 5.000 VRFs, 25%. 

Ao final de um ano, o depos1tante recebe uma car-

ta de crédito no valor do empréstimo, num prazo de até 30 

dias a partir da data do 6ltimo depósito efetuado, desde que 

o candidato preencha todas as condições para obter o financ1a 

mento. 

A principal condição é ter uma renda familiar com 

provável, compatível com o nível do financiamento pretendido. 

Depois de comprovada a renda, o usuário_poderá efetuar a com-

pra do imóvel. 

Os juros da caderneta de poupança vinculada são 

73 
FSP, 12/11/85 - Creci critica destinação de verbas da caderneta V1n-

culada:-
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menores que os da caderneta normãl: 3% ao ano, ma1s correção 

monetária. 

Caso seja feita alguma retirada ou não haja ocum-

primento dos depósitos nos prazos estabelecidos, o depositan 

te perde o-direito ao financiamento e a caderneta vinculada 

passa a ser uma poupança comum, com juros de 6% ao ano, ma1s 

correção monetária. 

Se em 90 dias o candidato. não consegu1r comprar 

uma casa própria, poderá ter a cartá de crédito renovada por 
-

ma1s 90 dias.Se não conseguir novamente, o interessado terá 

que abrir uma nova éaderneta e começar tudo outra vez. 

A idéia inicial €ra dar uma carta de crédito no 

valor do empréstimo, depois de um prazo de doze meses de ca-

rªncia, para que o poupador pudesse utilizá-la corno quizess~, 

no entanto, a CEF determinou que já no momento de abertura da 

caderneta fosse escolhido entre 1móvel novo e usado. 

A CEF estipulou um máx1mo de 40 cadernetas aber-

tas por rnªs, acabando por suspendª-las totalmente. A nosso 

ver esta alternativa deveria ser implantada não só pela CEF, 

mas por todos os Agentes do SBPE. Naturalmente, pode exist1r 

receio por parte destes em comprometer recursos, de certa 

forma inst~veis. No entanto, poderiá se estabelecer urna dota 

ção com base num percentual do retorno dos financiamentos já 

concedidos, ou ainda a CEF garant1r o refinanciamento median-

te repasse de recursos do FGTS, desde que fosse para assurn1r 

financ1arnentos de valores abaixo de 2.500 VRFs. 
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4.3. Mercado Secundário de Hipotecas 

A implantação de um Mercado Secundário de Hipote

cas, decorre de proposta ccnsensual, que já começa a se efe

tivar, em termos de medidas concretas. Os instrumentos para a 

constituição desse mercado foram criados e estão disponíveis. 

Falta agil1zar a operacionalização do mesmo. 

O objetivo básico ~ a alteração do perfil dé caE 

tação, primeiro, para obter recursos de longo prazo, de natU

reza estável, com maturação semelhante ·à dos contatos_hipote

cários; segundo, para defin1r mecanismos de liguidez para os 

títulos representativos desses recursos e terceiro, para ex

plicitar ds tomadores ideais desses títulos, a serem identi

ficados entre os investidores 1nstitucionais 1 cujas aplica

ções e encargos são. primord1almente voltados para o longo pra 

zo. 

A Central de Liquidação Financeira e Cust6dia de 

TÍtulos CETIP e a Associação Brasileira das Empresas de 

Crédito Imobil iár 10 e Poupança - ABECIP 1 e·studam a exper iên

cia internacional e as id~ias para a sua implementação no 

Brasil há mais de doís anos, e será com base nestes estudos 

que trataremos da constitu1~ão 1 da conjuntura, dos problemas 

e das vantagens deste Sistema, a seguir. 

O mercado secundário funciona da seguinte manei

ra: um empréstimo é concedido por uma instituição que tem a 

sua pr6pr 1a provisão de fundos (uma SCI 1 por exemplo) 1 ou por 

uma organização espec1àlizada em gerar e adm1n1strar emprés-
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times, que neste caso levantará fundos através de empréstimos 

de curto prazo. Quando um certo número de empréstimos simila 

res é reunido, a ent1dade pode vehder todo o "pacote", ou o 

que é conhecido como uma partic1pação no pacote, pela qual o 

investidor assegura o direito a, digamos, 90% dos pagamentos 

de juros e amortização. É necessário que a taxa nos empréstl

mos negociados dessa forma seja atrativa em comparação com 

outros invest1mentos. A entidade geradora da hipoteca vai con 

tinuar a receber normalmente as prestações e vai lidar com 

quaisquer problemas que surjam com o empréstimo. O investi-

dor instituc1onal pode, se desejar, fazer uma venda subseque~ 

t.e de sua parte no pacote de empréstimo'. 

Como qualquer outro mercado secundár1o, a função 

principal de um mercado secundário de hipotecas é aumentar a 

riquidez do instrumento de transação. De um modo geral, quan

to maior a liquidez de um título, tanto mais amplo e ma1.s pro 

fundo é o mercado para ele, a despe1. to de seu prazo de venci

menta, desde_ que o seu possuidor tenha confiança de que não 

terá de esperar o venc1.mento para reaver seu investimento .. Uma 

vez que as compras e vendas são fe1tas de acordo com o valor 

atual de desconto do título, podem ocorrer lucros ou prejuÍzo. 

Basicamente, um mercado secundário se desenvolve 

quando as instituições sãô incapazes de assegurar lucros para 

os seus fundos, através dos meios tradicionais e quando elas 

desenvolvem uma capacidade de gerar e administrar empréstimos 

ma1or do que a sua capacidade de mantê-los. 
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Para as entidades de crédito imobiliário, são re 

!ativamente claras as vantagens da existência de um mercado 

secundário de hipotecas. Em períodos em que elas sofrem reti 

radas líquidas de poupança (desintermediação financeira), suas 

carteiras hipotecárias podem constituir-se em fonte de liqui-

dez adicional, não deixando-as completamente dependentes das 

autoridades centrais. Além disso, com um mercado secundário, 

as entidades não-ficam estritamente limitadas na sua conces 

são de novos empréstimos, pela captação oe recursos e pelo re 

cebimento das prestações; parte do ativo existente pode ser 

vendido para levantar fundos para novos empréstimos ~u, novos 
' 

empréstimos podem ser imediatamente repassados para o mercado 

secundário. Em terceiro lugar, os lucros da entidade normal-

mente aumentafu, pois ela usualmente retém a taxa de abertura 

de crédito, pode vender as hipotecas em ágio e, ainda, cobra 

uma parcela do juro do empréstimo como comissão de serv1ço 

( isto é, recolher as prestações e transmiti-las ao detentor 

da hipoteca). 

No Brasil, a intermediação financeira é bem es-

truturada mas existe uma necessidade de ampliação e aperfei-

çoamento das fontes atuais dessa estrutura financeira, pr1nc~ 

palmente no que se refere à transferência de recursos entre 

agentes, no sentido de canalizar para aquelesque não conse-

guern atender a uma demanda por financiamentos, os excessos de 

disponibilidades de outros Agentes. 

Uma experiência razoavelmente bem sucedida em ou-

tros páíses tem sido a criação de um mercado secundário de hi 

potecas, envolvendo investidores institucionais ~ seguro de 
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cr~dito póblico ou privado para garantir ao investidor o flu

xo de poupança contràtuàlj al~m da pr6pria garantia hipotecá

ria. 

A Cédu1a Hipotecária 

Aliás, foi com esse intuito que criou-se em 1966, 

pelo Decreto-Lei n~o 70, a C~dula Hipotecária, como instru 

menta hábil para rep~esentar os créditos hipotecários regu

larmente const1tuídos e inscritos no Registro de Imóveis. 

As contrário da Letra Imobiliária e da caderneta, 

que geram recursos independentemente de operações pr~v1as, a 

C~dula Hipotecária s6 existe depois de uma operação realizada 

e a sua negociação representa a desmobilização de um cr~dito 

de ·longo prazo. 

ti vos: 

A C~dula Hipotecária foi idealizada com dois obje 

a. agilizar a circulação dos créditos hipotécá

riosJ com vistas â sua aplicação e, ass1m, 

b. cr1ar um mercado ·secundário de hipotecas, ou 

séja, um mercado financeiro com base em créd1 

tos hipotecários, além de facilitar as opera

ções entre o BNH e seus agentes. 
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Entretanto, a r1gidez na regulamentação não possi 

bilitou a desejada mobilidade do papel, pois ao se negoc1ar 

uma Cédula, também deve ser transferido todo o processo que 

originou o crédito. A cédula apenas aumentava os trabalhos e 

as despesas das operações hipotecárias, como averbações, bai

xas, etc. 

Mas com . a idéia de que a cédula poderia ser um 

grande instrumento para o Sistema, se tivesse funcionado, o 

Governo resolveu criar, vinte e um anos depois, um outro ins 

trumento que tivesse os mesmos objetivos mas que fosse ma1s 

simplificado, sem prejuízo da segurança. 

A Letra ·Hipotecária 

Assim, a Letra Hipotecária foi criada em março de 

87 e regulamentada em dezembro/88 atrav~s da Lei 7.684, po

dendo ser emitidas pelos agentes de crédito imobiliário com 

base nos ativos de que dispõe em termos de financiamento de 

imóveis. 

Os contratos que os agentes mantêm com os mutuá

rios - que equ.ivalem a um crédito sob o qual incidem juros 

anuais e taxas de correção mensais --, servem de lastro para 

as operações de emissão dos lotes de letras hipotecárias. Es

truturalmente, a nova aplicação ~e assemelha à letra de câm

bio, com a diferença de _qüe·_~: baseada numa situação hipotecá

ria. 
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Quando forem formalmente colocadas no mercado fi-

nanceiro, as letras hipotecárias terão que ser registradas no 

Cetip# cujo sistema regula todas as transferências de títulos 

financeiros, funcionando como um órgão de controle das opera-

ções. 

As Letras são remuneradas a taxas de juros livre-

mente pactuadas entre as partes, acrescidas de atualização mo-

netária através do mesmo índice de correção .dos depósitos de 

74 
poupança. O SECOVI acredita que deverão prevalecer os ju-

ros de mercado, um pouco superiores aos 6% anuaiS aplicados à 

caderneta de poupança, algo em torno de 7% e 8%. 

A colocação das Letras Hipotecárias não se faz 

junto ao p~blico, mas somente entre instituições financeiras 

e sob a forma nominativa não endossável. 

Os agentes do sistema podem satisfazer a exig~n-

cia de aplicaçãó em financiamentos habitacionais do SFH, em 

até 30%, com aquisição de Letras Hipotecárias, de emissão de 

outro Agente, com prazo de vencimento igual ou superior a 5 

anos. Isso torna a opção atrativa, na medida em que implica 

em razoável diminuição dos custos operacionais e do risco de 

inadimplência pelos mutuários, risco esse assumido pela insti 

tuição emissora, presumivelmente. Mas as~'=insti tuições emis-

soras devem aplicar os recursos oriundos da colocação das 

Letras em financiamentos habitacionais do SFH. 

74
FSP, 06/05/89 - Contratos de Financiamento de lmóveis dão garantia às 

Operações com o Titulo. 
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Uma das condições básicas de funcionamento do mer 

cado secundário de letras hipotecárias diz respeito ao limite 

de emissões de cãda agente. Este limite é medido pelo número 

de operações financiadas, o que coloca a CEF em posição desta~ 

cada neste mercado por se tratar da instituição que mais empré.§_ 

times concedeu para a construção e compra de imóveis. 

A cr1ação rla Letra Hipotecária representa um con

siderável avanço institucional para o sistema, na medida em 

que facilita ~ intensifi~a a negociação dos créditos hipot~ 

cár1os_ No entanto, ainda existem limitações na regulamenta

ção que poderão restringir a sua utilização corno, por exemplo, 

·a exigªncia de que as Letras sejam nominativas não endossá-

veis. Também a exigência de que as Cédulas que servem de las

tro sejam de faxia tabelada se torna uma restrição, já que a 

maioria dos financ1amentos nessa categor1a contém largos sub 

sídios, o que enfraquece a garantia, além de apresentar ta

xas de juros pouco competitivas em termos de·. mercado. 

Corno a colocação de C~dulas e Letras Hipotecárias 

só pode ser feita entre instituições finan6eiras ~ sob a for 

ma nominativa não-endossável, o mercado para esses títulos fi 

ca restrito às instituiçqes que possuem pass1vos de muito lon 

go prazq, suficientes para suportarem a compra de a ti vos com 

prazo também muito longo. Esse é o caso das fundações de pr~ 

vidªRcias privada fechadas ou, mais si~plesrnente, fundos de 

pensão, que constituem o atual uh1verso, real e potencial, de 

clientes dos títulos hipotecários. 
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De acordo com levantamento do BACEN, os fundos 

de pensão tinham cerca de 27% do seu patri~Bnio aplicado por 

até 60 dias: 11,77% em depósitos a prazo, l0i75% em opera

ções compromissadas, 2,84% em LTN e OTN e 1,83% em LBC. 

Observa-se assim, que as entidades fechadas - de 

previdência privada# tradicionais investidoras de longo pra-

zo, estão concentrando suas aplicações no curto prazo, sendo 

que esse processo agravou-se em função de mudanças existen-

tes nos critérios de indexação e de alterações inflacionárias. 

Mas, esse tipo de situação contrária a natureza 

das atividades dos fundos de pensão, que deveriam concentrar 

suas operações em investimentos de longo prazo, maiã adequa

dos às suas necessidades autuar i ais, ou seja, seus compromis

sos de pagar benefícios de aposentadoria complementar aos as 

sociádos dentro de vinte, ·trinta anos. 

De acordo com a regulamentação vigente, as funda

ções-de previdência privada fechada estariam aptas a aplicar 

cerca de 20% de suas reservas em Cédulàs e Létras Hipotecá

rias, os fundos privados aplicaram somente 0,38% em vez de 

20% e os governamentais, meno~ ainda, apenas 0,11% em vez de 

20%. 

Portanto, partindo-se da premissa de que os ~ítu

los hipotecários serão rentáveis, comparativamente ãs demais 

aplicávéis do mercado, há que se analisar quais estão sendo 

os impedimentos à operação de venda e compra de títulos entre 
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entidades de crédito imobiliário e fundos de pensão. 

Os principais problemas que inviabilizam uma con 

centração maior de aplicações das Entidades Federais de Previ 

dência Privada em Letras Hipotecárias, são os seguintes: 

1. a falta de um mercado secundário de hipotecas; 

2. a falta de mecan1smos de garantia adicional 

para o título (além do pr6prio im6vel); 

3. a alta tributação; e, 

4. a falta de um indexador confiável, ou seja 7 

uma segurança de que o índice que corr1ge as 

prestações dos mutuários (as quais são repa~ 

sadas aos investidores em Letras) reflita os 

níveis reais de inflação. 

Como se observa, embora a regulamentação da Letra 

Hipotecária em março de 87, tenha sido um passo ~mportante, 

muito ainda resta por fazer no sentido da efetiva implementa

ção de um mercado secundário de hipotecas brasileiro. 

Proposta da ABECIP 

Dentro dessa.id~ía de estabelecimento de um merca 

do secundário de abrangência significativa, uma proposta mais 

realista é a de que o título lastreado em Cédulas Hipotecá-

rias (no caso, a Letra Hipotecár1a), emitidas pelos Agentes 
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do SBPE, seja rnominativo endossável e livremente negociado 

em bolsas de valores, através de ~orretoras de valores mobi

liários, podendo ser transacionadõ~pG>r quaisquer tipos de in

vestidores -- institucionais, individuais, públicos e priva~ 

dos. 

Além da própria garantia hipotecária das Cédulas 

que o respaldam, o título poderia contar com a garantia adi

cional de um organismo que tanto poderia ser público como pr~ 

vado. 

A função desse garantidor seria analisar.o título 

emitido pelos Agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Em

préstimos e, pt.~ncipalmente, o pacote de hipotecas em que 

está lastreado esse título. Caso a operação fosse aprovada, 

por uma equipe especializada de técni~os do garantidor, o 

título receberia a garantia e as Cédulas Hipotecárias fica

riam caucionadas com esse garantidor. Em caso de inadimplên

cia de um mutuário cuja cédula componha o titulo, o Agente 

Financeiro o substituiria no pagamento ao investidor do títu

lo e caso o Agente falhasse nesse compromisso, o garantidor 

se responsabilizaria por esse pagamento. 

O funcionamento desse mercado poderia prever, a1n 

da, a existência de um tipo novo de empresas que, quando con 

tratadas pelos Agentes Financeiros, tratariam de todo o prQ 

cesso do mercado secundário, desde a seleção-das cédulas que 

comporão um pacote, reunião delas para a emissão-do título, 

aprovação junto ao garantidor, até a comercialização dele ju~ 
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to a investidores. Mas essas atribuiÇões também poderiam fi

car internalizadas no Agente Financ~iro que, para 1sso, tal 

vez só necessitasse criar um novo departamento em sua estru-

tura. 

O investidor do título hipotecário receberia do 

Agente Financeiro pagamentos mensais referentes ao pr incipàl in 
. -

vestido, corrigido monetariamente como as prestações dos mu-

tuários, ma1s juros que ficariam aos níveis do pagos pelos mu-

tuários cujas cédulas lastreiam o título, roemos uma comissão 

(0,5% nos EUA) que seria distribuída entre o Agente Financei-

ro (0,44%) e o garantidor (0,06%). 

Para o Agente essa comissão estaria remunerando o 

custo de administração - recebiment'O da prestação do mutuá-

r1o e pagamento ao investidor, bem como a resolução de qua1~ 

quer problemas e irregularidades nessa transferência álém 

do próprio lucro. 

Para o garantidor, a comissão serv1r1a para a fo.!:_ 

mação de um fundo que asseguraria ao investidor o pontual re 

cebimento de sua remuneração em caso de eventual inadimplên-

cii pelo mutuário e pelo Agente Financeiro. 

Como fator de e~tímulo, o Governo poderia isentar 

o título hipotecário do pagamento do Imposto de Renda já que 

os recursos seriam usados, exclusivamente, para a concesssão 

de mais financiamentos habitacionais, aumentando o ritmo de 

produção da construção civil. 
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Uma outra opção de papel a ser desempenhado pelo 

garantidor seria aquele em que os Agentes :Financeiros vende

rlam as Cédulas Hipotecárias para o garantidor, que en~ão emi 

tiria o título com base nas Cédulas, negociaria com investi

dores e com o produto da venda pagaria o Agente, ficando com 

um diferencial de lucro. Essa opção, contudo, implica em uma 

necesssidade muito maior de credibilidade dos investidores no 

garantidor. 

Finalmente, no que concerne ao quarto probleMa, a 

falta de um.seguro que garanta a rentabilidade do título, tor 

na-se necessár1o que alguns pontos sejam mais detidamente exa 

minados. 

A reivindicação dos fundos de pensão parece estar 

embasãda em uma preocupação, extremamente válido ao se recor 

dar o comportamento hist6rico dos índices de correção mone

tária, de que o ~overno produza defasagens negativas entre o 

índice que corrige as prestações ·- consequentemente, 

rendimentos dos investidores em Letras Hipotecárias 

vel real de inflação. 

os 

e o ní 

A criação de um fundo p~bl1co que, a exemplo do 

FCVS, garanta para os investidores em Letras o recebimentodes 

sa possível diferença de índices,· é uma demanda que parece 

longinquamente possível de ser obtida, dada ã delicada situa

ção, conjuntural e estrutural, das finanças p~blicas do Páis. 

Assim, no caso de ocorrênc1a dessas defasagens, sur 

gem algumas opções alternativas, em uma abo~dagem inicial que 
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v1sa o equacionamento da questão dentro do pr6prio setor pri

vado. 

A primeira possibilidade é de que, pressupondo-se 

que o mercado secundário já esteja implantado, os investido

res queiram se desfazer de suas Letras Hipotecárias, se estas 

estiverem com remuneração insatisfat6ria. Neste caso, eles po 

deriam vender as suas posições com um alto deság1o no mercado 

secundário, simplesmente assumindo o risdo do nég6c1o. 

Uma segunda possibi~idade, seria uma ampliação 

da pr 1me1ra na medida em que os Agentes do SBPE poder iam garan 

tir a recompra das Letras, tão logo os investidores expressa

rem esse desejo$ mas a nível de mercado, isto ~, com o desá 

g1o que estiver sendó praticado. 

Outra opção é de que os Agentes do Sistema gara~ 

t.am, efetivamente, o pagamento da diferença de índices aos 1n 

vestidores, que não prec1sariam se desfazer dos :títulos no 

mercado secundário. Essa garantia poderia limitar a períodos, 

máximos de 6 meses, por exemplo, com intervalo mínimo de l 

ano e se daria em troca do interesse_dos Agentes na preserva

ção de um mercado que lhes será altamente vantajoso. Além dis 

so, as entidades do sistema serão as primeiras a lutarem pe

la equivalência dos Índices, em função das suas pr6prias ne 

cessidades (para sobrevivªncia) de equilibrar ativo e passi

vo). 

A quarta alternativa é de que, além do seguro da

do pelo garantidor, quanto o pontual recebimento dos rendimen-
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tos, os investi-dores façam um seguro específico para o caso 

da Letra Hipotecária apresentar rentabilidade negativa. Este 

tipo de seguro teria caráter essencialmente voluntário e se-

ria feito no âmbito de negócios das sociedades seguradoras. 

E a quintá possibilidade é de que a própr1a enti-

dade que garanta o recebimento das prestações pelos investi-

gadores, também passe a garantir a diferença de índices, me-

diante uma comissão substancialmente acrescida, é claro. 

Com o levantamento de toda essa discussão sobre 

rentabilidade, é importante mencionar uma das mais relevantes 

observações de Mark Boleat75 sobre a criação de mercados se-

cundários de hipotecas: O primeiro ponto critico é que um mer 

cado secundário só pode operar onde o rendimento das h1pote-

cas é maior do que, por exemplo, o rendimento dos títulos do 

Governo que, por definição, oferecem melhor segurança, maior 

liquidez e uma data precisa de pagamento. Como o governo bra-

sileiro tem que financiar o défici público, pode acabar dei-

xando de lado a necessidade de criação de estímulos ao 1nves-

timento de longo prazo. Com isso, parece p~ovável que deverá 

ficar a cargo do setor privado (Agente do SBPE e fundos de 

pensão, _principalmente) a luta pelo empreeend1mento de esta-

belecer um mercado secundário de hipotecas no Brasil. 

Com o intuito de sumar1zar a proposta para cr1a-

ção de um amplo Mercado Secundário de Hipotecas Brasileiro 

75BOLEAT, Mark, Secondary Markets - "An Internacional Perspective" arti
go em lnternational Insights; IUBSSA, Vol. 6 n. 2, junho de 1987. 



198 

(MSHB), são identificadas a segu1.r, asprincipais 

comporiam esse mercado. 

figuras que 

Sumário 

1. O Título: Letra Hipotecária 

2. Forma: nominativo endossável 

3. 

4. 

Emitente: Agentes Financeiros do SBPE 

Garantid6r do Título~ entidade p~blica 

privada 

ou 

5. Comprador: investidores institucionais, indi 

viduais,· p~blicos e privados 

6. Veiculo de negociação: Bolsa de Valores 

7. Negociadóres dos títulos: corretores de valo 

res mobiliários, Bancos de Investimentos, SCI, 

Caixas e APE 

8. Remuneração do investidor: principal investl.

do, juros e correção -monetár1.a 

9. Periodicidade da remuneração: mensal 

10. Taxa de juros do titulo: -m~dia das C~dulas 

Hipotecárias que servem de lastro menos 0,5% 

11. Tributação do Imposto-de Renda: isento 

12. Remuneração do garantidor: 0,60% 

13. Empresas de consultoria hipotecária:apoiariarn 

os agentes nas fases de montagem do pacote de 

hipotecas que dão lastro ao título, aprovação 

junto ao garantidor e, poss1.velmente, 

cialização do título. 

comer-

14. Eventual garantidor da rentabilidadedo título 

Agentes do SBPE, Sociedades Seguradoras ou o 
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próprio garantidor do título~ 

Vantagens do MSHB para os Agentes do SBPE 

Em pr1me1ro lugar, a venda de Cédulas Hipotecá-

r1as aumentaria, substancialmente, o volume de recursos d1sp~ 

níveis para a concessão de novos financiamentos, os qua1s devem 

retomar em breve a um ritmo mais dinâmico de crescimento, fa 

ce ao longo período de estagnação que ocorreu por razões dl

versas. 

Em segundo lugar, os lucros aumentariam, pOlS O 

Agente reteria a taxa de abertura de crédito, passaria a con

tar uma comissão de serviço (pela transferªncia da prestação 

do mutuário ao investidor), além da possibilidade que teria de 

obter ágio na venda das Letras que tivessem empré~timos .ne~os 

como lastro, já que os antigos estão depreciados_ pelos 

dios indiretos. 

subsí 

Em terceiro lugar, a venda de ativos poderia fun

Clonar como fonte de liquidez ad1cional em períodos de saque 

nas cadernetas e/ou inadimplªncia de mutuários. 

Finalmente, a possibilidade de troca de emprésti

mos hipotecários, via Letras, entre as próprias instituições 

de crédito imobiliário,- seria de inegável valor para as repa~ 

sadoras e empresas que encontram dificuldades em preencher os 

limites operaciona1s para 

xo (até 2.500 OTN). 

financiamento de valor mais bai-



200 

Porém, o Mercado Secundário de Hipotecas que come-

ça a ser criado no Brasil, já vai sendo desvirtuado na origem. 

76 " . Segundo PEDRO KLUMB ma~~ uma vez o govekno compkomete 0 e~ 

6okço de keokdenação e kecupekação da lóg~ca econôm~ca e ~o

cial da at~v~dade de poupança e empki~timo" ao baixar a Reso 

lução 1611 do Conselho Monetário Nacional que obr1ga que a 

partir da posição de 30/06/89, seja dirigido para aquisição 

de Letras Hipotecárias da CEF, 10% do incremento líquido de 

poupança das demais instituições financeiras. 

Isto vem a tornar cativo um mercado que nasceu p~ 

ra ser~livre, além da irracionalidade econBmica quando deter-

mina que a, CEF remunerará essas Letras Hipotecárias carimba-

das com ·juros de, no mínimo, 6,5% ao ano e prazo de um ano, 

mas é obrigada a dirigir os recursos para financiamento de 

até 650 VRPs, cujos juros são subsidiados
77

. 

Assim, quanto maior for a captação em Letra Hipo-

te cá r ias por parte da CEF, nos Termos da Resolução 161_1, maior 

será o prejuízo a ser absorvido, decorrente ão diferencial en 

tre o custo e a rentabilidãde dos recursos. 

76 . I . J • Revista Hab1tação e Poupança, Julho 89 - art1go Apl1cações 
rias agravam o déficit fiscal·'; 

77 
A Resolução l. 446 de 05/01/88 

determina que os financiamentos 
do SFH sigam· uma escala crescente 
de juros, em função dos valores 
unitários de financiamento. Pa
ra financiamentos de até 650 
VRFs, as taxas de juros e os pra 
zos praticados seriam os segui~ 
tes: 

Valor unitário 
do Financiamen -
to (em VRF) 
Até 300 
De ,300 a 400 
De 400 a 500 
De 500 a 650 

Taxa de Juros 

% a.a. 
o 

o a 0,6 
0,6 a 1,3 
1,3 a 2,3 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 

compulsó-

Prazo 

(meses) 
300 
300 
300 
300 

... 

' 
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Em 17/01/89, a Resolução 1677 alterou os disposi-
I 

tivos da Resolução 1612, contemplando al~m da CEF, as Caixas 

Econômicas estaduais e associações de poupaça e empréstimo, 

desde que enquadradas no direcionamento básico dos depósitos 

de poupança, e às demais instituições financeiras com cartei 

ra imobiliária, que na posição de 31/12/89 apresentaram apli 

cações em financiamentos habitacionais igua1s ou superiores 

a 85% de seus depósitos de poupança. 

O que se conclue ~ que as Letras Hipotecárias, co 

mo instrumento alternativo de captação e transferência de 

recursos, ainda não conseguiu, de fato, se estabelecer~ mas a 

implantação de um Mercado Secundário de Hipotecas, viabiliza-

do pela emissão destas Letras, é alternativa ~ue parece ir-

reversível pelo que agrega de vantagens à estrutura de longo 

prazo do sistema. 

~.4. FGTS -- Uma Nova Fase 

A lei 7839 de outubro/89, dispondo sobre a r e-

formulação do FGTS avançou em muitos pontos, como por exem-

plo, a redução de 30 para 2 dias no prazo de repasse dos re-

cursos dos bancos à CEF, aumentando o tempo de remuneração do 

empregado. Com o objetivo de corrigir distorções da aplicação 

dos recursos, fixou-se o patamar de 60% dos depósitos com 

aplicação obrigatória na construção de habitações populares. 
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Esta Resolução vem a beneficiar as maiores insti

tuições que operam no SBPE e que menos aplicaram em financia

mentos habitacionais, po1s há inst1tuições cujo percentual de 

aplicações em financiamentos habitacionais podem estar abaixo 

dos 65% do saldo das cadernetas de poupança, enquanto há ou

tros que podem estar superapl icadas e ver se são obrigadas a 

atingir patamares superiores a 80%, baixando sua rentabilida

de média (em função do mix, que proporciona a Tãbela de juros 

crescentes, para valores de financiamento crescentes). 

A Resolução 1612 de 23/06/89, pretendeu criar um 

mercado ativo para o CEF, ao estabelecer que, relativamente 

às aplicações das entidades de previdência privada e socieda 

~es seguradoras e de capitalização, "51, no minimo, devem Ae~ 

apliQada~ em let~a~ hipote~d~ia~ da CEF, QDm p~azo minimo de 

2 {doiA) ano~, atuàtização.equivalente à do~ depó~ito~ de po~ 

pança e ~endimento, minimo de 6,5% a.a." 

Esta medida poderia ser até questionada sob o 

aspecto constituicional, visto que fere o pr1nc1p1o de igual

dade de condições para empresas de um mesmo·mercado. 

De fato, o privilégio dado à CEF na aqu1s1ção de 

suas Letras Hipotecárias por parte dos fundos - de previdência 

privada seguradoras, despertou reação das demais entidades do 

setor na medida em que todas, passam por grave desequilíbr1o 

econômico por conta da evolução negativa da captação líquida 

das cadernetas. 
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Outra medida importante foi a regulamentação do 

direito constitucional dbs empregados rurais ao FGTS. ALBU-
78 

QUERQUE-85 defendi à esta medida, embora acompanhada da não re-

muneração com juros reais (tanto para contas rurais como urba 

nas) visto que k•a. me.fl.a. c.ofl.fl.e.ç.ã.o do..6 .va.l.o~te.-6 a.d.ia.n:t.a.do-6 pe.l.o-6 

e.mpfl.e.ga.dofl.e.-6 ~e.fl..ia.m ~uá.ic..ie.n:t.e. pa.fl.a. a. e.qu.ipa.fl.a.çã.o do..6 be.ne.~i

c..io-6 do FGTS a.o-6 da. .inde.n.iza.çã.o pofl. :tempo de. 6e.fl.v.iç.o e Ji.eduz.i 

fl..ia. 0..6 c.u..6:t.o~ do..6 fl.e.c.u~r~o-6 do SFH, ~ofl.ta.l.e.c.e.ndo o ~.i~:t.e.ma., bem 

c.omo o a.:t.e.nd.ime.nto de. ha.b.ita.ç.ã.o de .intefl.e..6..6e ..6oc..ia.l. fl.e.a.t.iva.ndo 

o ..6etofl. .imob.il..iifl..io gfl.a.nde a.b..6ofl.ve.do~r de mã.o de obfl.a.". 

Quanto a extensão do FGTS ao trabàlhador rural 

"pode f!. .ia. .inc. o f!. pofl.a.fl. .a. o ..6.i..6:tema. a.pfl. o x.ima.da.me.n:t.e um :t.e-'1. ç o da. _-,po 

pul.a.~ã.o ec.onom.ic.a.men:t.e a.:t.iva do pa.~~- A .ind~n.iza.ç.ao pofl. ~empo 

de ~e~rv.iç.o a..inda. vigente no c.a.mpo, l um .in~:t~rumen:to .ine.~.ic.a.z 

pa.fl.a. a. ga.fl.a.n:tia. do :tfl.a.ba.l.ha.dofl. fl.uJra.l., que ..6e :t~ra.n..66o~rma. c.a.da. 

ma.i-6 a.c.e.n:tua.da.men:te em :t~ra.ba.l.ha.do-'1. vol.a.n:te, ~em vinc.ul.o emp-'1.!.._ 

ga.:t..ic..io. A in~t.i:tuiç.ã.o do FGTS à.~ .a.túiida.de.-6 -- ,:a.g!tope.C.uá.fl.i.a.-6 ~ 

a.l.lm de ~o~r:ta.-f.-eé.e.fl. .D BNH ~ · pode ~r .ia. :ta.mb lm c. o n:t.Jr.ibu.i~r pa.fl.a. a. -fl. e v e..! 

..6ã.o do êxodo fl.ufl.a.l., pa.fl.a. a.:te.nua.fl. a. que...6:tã.o do bóia.-á~r.ia., e 

pa.fl.a. a á.ixa.ç.ã.o do :t~ra.ba.iha.dofl. fl.uJra.l. no c.a.mpo, de...6inc.ha.ndo 0..6 

c.e.n:t.Jro-6 u~rba.no-6 c.onge.õ:t..iona.do-6. 

Segundo da.do-6 do Ce.n..6o de L980 0..6 a...6..6a.la.fl..ia.do..6 do 

~e:t.ofl. a.gfl..ic.ola. ..6oma.va.m qua...6e 5 m.il.hõe.-6 de. pe...6..6oa...6. Va.da. à. d.i! 

:t.fl..ibu.iç.ã.o ..6a.l.a.fl..ia.l. pa.fl.a. e...6te. gfl.upo de. t~ra.ba.l.ha.do~re.-6 .. e~:t.~ma.-

que. a. e.xt-en..6ã.o do FGTS podefl..ia. Jre...6ul.ta.fl. numa. a.fl.Jre.c.a.da.ç.ã.o me.n 

78ALBUQUERQUE, Marcos C.C .. Habitação.Popular: Avaliação e Propostas de 
reformulação do Sistema Financeiro da Habitação. 
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~al equivalente a 375.000 ~aldkio~ minimo~, ou, um 6luxo adi

cional anual de cekria de 4.500.000 ~aldkio~ minimo~. Muito em-

con~ide-

kando-~e que em novembko de l984 a akkecadaçao bkuta do FGTS 

chegou a 2.638.000 ~aldkio~ minimo~. Poktanto, o FGTS kukal ~e 

Até.dezembro de 88 o total de contas ativas era 

de 43.944.024f as ·bentas cujos donos são desconhec1dos soma-

vam 1.028.869 e o total de contas inativas chegara a ...... . 

56.552.~40~ 9 .. A nova lei centraliza as contas do FGTS na CEF 

a fiscalização passa a ser feita pelo Ministério do Trabalho; 

e os trabalhadores passam a ter participação no Conselho Cura 

dor do FGTS. Estas medidas, talvez com o óbjetivo de .coibir 

fraudés que eventualment~ possam ter ocorrido pela falta de 

controle administrativo ou falta de rotina para a emissão e 

entrega aos trabalhadores dos extratos e informações sobre a 

conta v1nculada do Fundo, com a conseguente impossibili-

da de, por parte dos mutuários, de sequer saber onde estão de·p~ 

sitados seus recursos, ou airida com extravio de documentos 

na transferência de contas entre bancos. 

O SECOVI, em seu projeto de uma Nova Polít1ca Ha 

bitacional~ apresentado no li COBIIM, reivindica·a transpa-

rência na questão do fundo. 

"O hermetismo com que são mani' 
pulados os recursos do Sistema, princi
palmente os relativos ao Fundo de Garan 
tia por Tempo de Serviço, propicia o de~ 
vio de sua finalidade é nocivo ao inte
resse nacional e permite . a exploração 

79DCI, 13/10/89. FGTS, com mudança, fim ás fraudes? 



eleitoreira, com promessas absurdas de 
contrução de milhões de unidades. 

A divulgação .dos. montantes des
ses recursos deverá ser obrigatória e 
periódica, inclusive por regiões e esta
dos brasileiros, cuja transparência ba
lizaria as expectativas da população e 
inibiria discursos demagógicos e progra
mas enganosos, que somente têm prestado 
ao descrédito do Plano Nacional de Habi 
tação." 
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Em 26/01/90, o Conselho Curado recém instituído 

definiu, entre outras medidas, a aplicação dos recursos do 

FGTS para a construção de casas populares. O orçamento para 

1990 é de 7.272.251 BTN's, desse total- 60% serão investidos 

d h b . - 80 no setor · e a 1taçao 

Isto significa dizer que NCz$ 109 bilhões 
I 

serão 

aplicados na construção de 379 mil unidades habitacionais, 

que beneficiaráo 1,5 milhão de trabalhadores. 

Dois critérios básicos definiram a relação dos 

Estados que serão beneficiados com uma cota maior de BTNs pa-

ra o setor de construção civil, com recursos otiundos do Fun-

do. Primeiro: o número de habitantes; segundo: o déficlt ha 

bitac1onal. Nesse sentido, São Paulo~ com destinação de 29,3% 

do total de recursos (60%) ficou em primeiro lugar, seguido 

dos Estados do Rio-de Janeiro - 15,07% e Minas Gerais. 

Também ficou estipulado o percentual de BTNs que 

será aplicado em obras de saneamento e desenvolvimento urba-

80Ucr, 29/01/90. FGTS, Habitação terá verba de NCz$ 109 bi. 
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no. Dos 40% restantes do orçamento, a política de saneamento 

básico financiada pelos recursos do Fundo consumirá 25% e o 

desenvolvimento urbano, 13%. O que sobra - 2% - representa-

rá o Fundo de Liquidez do FGTS. O Estado que menos recebeu be 

nefícios foi o de Sergipe: 0,66% para o setor de construção 

de casas populares e 0,68 para o setor de saneamento básico. 

Pelas normas internas do Conselho Curador, qua-

tro organismos são responsáveis pela execução da política de 

construção de casas populares: setor privado; Companhias de 

Habitação dos Estados (Cohabs); cooperativas habitacionais e 

Plano Empresário Popular de Habitação. 

4.5. Dotação Orçamentária - O. caso do Estado 

de São Paul.o 

Uma quarta parte da demanda nacional de moradias 

está em São Paulo. Estima-se o déficit habitacionaL no Estado 

de São Paulo em torno de 2.000.000 de moradias. 

Segundo a Secretaria de hab1tação e Desenvolvl

mentb Urbano do Estado de São Paulo
81

. A produção estatal 

de moradias para a _população de baixa renda no Estado de São 

. Paulo . concentrou-'se basicamente na atuação· das COHABs, INOCOOPS 

e C.D_H.* responsáveis por 95% da produção nesta categor1a.Os 

demais órgãos estatais intervenientes iniciaram a sua ação a 

partir de 1982 com programas específicos d1recionados à popu 

81 l Plano Habitacional do Estado de São Pau o -- Secretaria da Habitação. 
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lação de baixa renda: Caixa Econômica Federal, Caixa Econômi

ca do Estado de São Paulo e IPESP. 

O total de moradias produzidas desde a criação 

do B.N.H. até 1986 monta a aproximadamente 356.000 unidades 

em todo o Estado, sendo 52% nos municípios do interior e 48% 

na capital. 

Pbdem ser observadas na série história de produ

ção de moradias duas fases distintas: em relação às tipológi 

cas ·habitacionais predominaram as casas unifamiliares :ts8 

dos casos), particularmente no interior do Estado. As -~nida

des multifamil1ares, blocos de edifícios com 4 pavimentos, fo 

ram adotadas na maior parte dos empreendimentos da COHAB no 

município de São Paulo, e caracterizam os grandes conjuntos de 

periferia, tais como, Itaquera I, II e III e Santa Etelv1na 

na Zona Leste. As demais tipologias e programas (lotes urbani_ 

zados, embriões, Promorar, mutirão) representaram apenas 4% 

do total da habitações no período e foram promovidas recente

mente, buscando atingir asdemandas das camadas de menor ren 

da. 

Os dados na tabela a seguir permitem, 

comparação da -produção de moradias de programas de 

popular do Estado de São Paulo e do Brasil. 

também, a 

habitação 



PRODUÇÃO HABITACIONAL PELOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR 

1965 --- 1986 --ESTADO DE SÃO PAULO'E BRASIL 

Números Unidades 
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ANO ----------------------------------- --------------
São Paulo ( 1) Brasil ( 2 ) % SP/BR 

1965/6 836 ll. 299 7,4 

1967 2.985 41.333 7,2 

1968 9.632 44.516 21,6 

1969 12.086 57.746 20,9 

1970 8.581 21.8~6 39,3 

1971 5.274 17.951 29,4 

1972 11.961 22.170 53,9 

1973 5.153 17.157 301 o-, 
1974 3.948 7.831 50,4 

1975 4.920 44.584 11,0 

1976 7.221 90.215 8,o· 

1977 23.954 97.352 24,6 

1978 11.067 183.268 6,o· 

1979 45.387 134.609 33,7 

1980 31.540 205.308 15,4 

1981 38.1.21 126.284 30,2 

1982 31.679 201.212 l'S' 7 

1983 27.179 38.917 69,8 

1984 20.801 87.399 23,8 

1985 31.716 34.767 91,2 

1986 11.971 33.624 35,6 

FONTE: Companhia de Desenvolvimento Habitacional- C.D.H.; Azevedo, S. de 
e Andrade, L.A.G. de: Habitação e Poder. Zahar: Rio de Janeiro,l982, 
p. 109 e Núcleo de Estudos e Policias Públicos - NEPP: Relatório so 
bre:'élsituação Social do País, 1986, p. 333- UNICAMP- Campinas 
1988. 

(1) In c 1 ui programas das COHABs, C. D. H. INOCOOPs, CEESP, IPESP 

e C.E.F. - baixa renda. 

(2~NQ de Financiamento do S.F.H. para faixas até 5 S.M. (Pro

gramação João de Barro, Promorar, FICAM, COHABs). 



GRÁFICO 1 - PRODUÇÃO HABITACIONAL PARA BAIXA RENDA, NAS DIFERENTES ETAPAS DA POLÍTICA 

HA.BITACIONAL, BRASIL E SÃO PAULO (média/ano) 
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Os órgãos do Estado que atuam diretamente no de

senvolvimento de Programas de casas populares são: 

--- CEESP -- Caixa Econômica do Estado de São Paulo, integra~ 

t~ do SB~E. Atua como Agente financeiro, tendo 

como Agente Promotor as Empresas Municipais de 

Habitação. A CEESP desenVolveu a partir de 1982. 

o Programa Nosso Teto, posteriormente aperfeiço~ 

do e denominado Nossa Casa. Estes dois programas 

produziram cerca-de 40.000 casas populares em 8 

anos, tendo sido utilizado recursos ·daPoupança na 

produção, com refinanciamento pelo BNH e poste

riormente CEF com recursos do FGTS. O programa 

se caracteriza basicamente pela operacionalização 

descentralizada, onde a CEESP, como Agente Finan

ceiro, repassa os recursos ao Agente Promotor,que 

no caso são as Empresas Municipais de Habitação 

e Desenvolvimento Urbano, constituídas com ·o apcn.o 

da própria CEESP (que já implantou mais de 300 

destas Empresas no Estado). As Empresas constroem 

por administração direta (mão~de-obra e equipa

mentos da Prefeitura),_empreitada ou até mesmopor 

mutirão. 

--- !PESP -- Instituto de Previdência do Estado de São Paulo 

atua como Agente Financeiro e Agente Promotor. 

- CDHU -· Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Ur 

bano, atua basicamente como Agente Promotor a 

nível estadual, tendo como prin~ip~l fonte de 
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recursos a dotação orçamentária. Foi criada em 

1966 com o nome de CECAP - Cãixa Estadual de 

Casas para o Povo. Depois passou a se chamar -

CODESPAULO Companhia de Desenvolvimento do 

Estado de São Paulo. 

Criada atrav~s do D~creto nº 26.796 de 20/02/87, 

a Secretaria da Habitaç~o tem por funções, coordenar e promo

ver. a execução das ações do Governo Estadual para o atendi

mento das necessidades da .. população no campo habitacional;e~ 

timular e dar apoio a programs munic1pais; exercer as atribui 

ções decorrentes da lei que restabelece a loteria da"Hablta

ção (Lei nº 5.256/86) e no que se refere ã entidades descen

tralizadas a ela vinculàda; executar projetos e medidas de 

apoio ã realização de planos e programas municipais de hab1t! 

ção, prà.lOritários para o atendimento da população de baixa ren 

da .. 

O Decreto. nº 28.492 de 09/06/88, conferiu à Secretar ia 

da Habitação, as funções de coordenar a ação dos diferentes 

Órgãos públicos e entidades privadas que atuem no Estado na 

produção de habitação popular, bem como determinar o atendi

mento prioritário aos empreendimentos que mais diretamente be 

neficiem a população. 

Desses órgãos destacam-se, al~m da C.D.H., o 

IPESP, a Cãixa Econômica , as 8 COHABs existentes no Estado, 

bem como as organizações privadas que se propõem a desenvol 

ver programas de interesse social, inclusive sind1catos, as 

sociações de trabalhadores e empresários e em part1culãr a 
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Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP. 

A CDH, desde sua cr1ação , em 1966, se pautou por 

urna ação de cornplementariedade aos outros órgãos, mudando urna 

escala de atuação a' partir de 1988, com metas ambiciosas, pre 

vendo para o quadriênio 1988/91 a implantação de 300.000 uni-

dades habitacionais (o queé pouco se comparado com a carênc1a 

hab1tacional no Estado, mas relat1varnente ~ produção histó-

rica do Estado é muito supe~1or a tudo que foi feito na área, 

desde a cr1ação do SFH). 

Uma mudança na filosofia de política -.habitacio-

nal do Estado começou a ocorrer com o desenvolv1rnento do Pro 

. 82 
,.-, .. grama Municipal de· Hab1t.ação , criado juntamente com a Se·-

cretaria Executiva de Habitação. 

O Programa, através de convén1os com a Secreta-

r1a e a CDH, abre uma linha de crédito às Prefeituras para 

compra ,de material de construção, cuja receita é revertida a 

um Fundo Municipal, administrado pela CDH em conta vinculada 

ao município, que permite novos investimentos em habitação 

popular no mesmo município. 

Estecprograma.não teve qualquer aporte de or2gem 

federal, contando somente com recursos do orçamento estadual, 

associados a contra partidas rnun1c1pals e da própria popula-

82
BRANCO MARTONI, Pedro Paulo. Habitação Popular e governo democrático -

Realidade Sócio-Econômica e CDH -- Companhia de Desenvolvimento do Esta
do de São Paulo - Programa Municipal de Habitação. 
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ção beneficiária. 

A concepção que norte1a o PMH é a de que os es

tratos sociais a que se destina di S}X)E'm de escassa capac1dade aqui sI

tiva, sendo impraticável o comprometimento de parcela supe

rior a 15% de um salário com a amortização do financiamento 

habitacionais. 

Sob tais pressupostos, o Programa Municipal de 

Habitação tem sua viabilidade cãlculada na sorna de esforços 

do Estado, dos Municípios e da população beneficiária. 

Ao Estado compete basicamente o oferecimento de 

urna linha de. c.réài te destinada à aquisição dos materiais de 

construção necessários à edificação das moradias. 

Além disso, por intermédio da CDH, que, neste ca

so, tem seu custeio remunerado pelo orçamento estadual, ofe

receu-se urna completa estrutura de prestação de serviços en

volvendo a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia 

do loteamento e das moradias, o apoio técnico na instalação -

dos canteiros de obras e na execução das construções, as ati 

vidades de desenvolvimento social e comunitáriO junto a popu 

lação, a capacitação e a orientação de técnicos das equipes 

locais alocadas pelas prefeiturasr a organização do processo 

construtivo, a assiétªncia jurídico-administrativa, a venda 

das unidades, inclusive a geração das escrituras individuais 

e respectivas hipotecas de financiamento e a administração dos 

créditos e arrecadação das prestações. 
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Aos Municípios cabe promover a mobilização da po-

pulação alvo e a realização do loteamento. Via de regra, os 

terrenos são doados, assim como as obras de terraplenagem (aber· 

tura de vias e implantação dos lotes) resultam de investimen-

tos a fundo perdido dos orçamentos mun1c1pais. A implantação 

' de infra-estrutura urbana básica (água, esgoto e energia elé-

trica) é realizada pelas Prefeituras e/ou por concess1onár1as 

locais eu seu retorno é obtido~ em parte, na pr6pria cobran-

ça das tarifas, não se distinguindo, no caso, dos esquemas 

empregados na urbanização promovida em conjuntos habitacio-

nais tradic1onalmente promovidos pelas COHABs. 

Além disso, é da responsabilidade do Município o 

gerenciamento d,C!s obras., ... a_qui consideradas a aquisição dos ma-

teriais de construção (a partir dos recursos transfer idos.:'pela 

Secretaria Executiva de Habitação) e a montagem e adminis-

tração do canteiro de obras (contando com integral assistªn-

cia técnica e administrativa oferecida pela CDH). Ao mesmo 

tempo, compete ao Município oferecer, durante a construção, a~ 

sistência técnica complementar, particularmente a alocação de 

um reduzido contingente de mão-de-obra qualificada(um mestre, 

pedreiros, encanador, eletricista e carpinteiro), recrutado 

em seus pr6prios quadros. Estes profissionais terão a respon-

sabilidade de fornecer treinamento e orientação à população en 

volvida nas tarefas de construção .. 

A populàção beneficiária compete incorporar a 

pr6pria força de trabalho, assumindoas tarefas da construção. 

Neste aspecto, o programa não é rígido e, em muitos casos, 

as Prefeituras têm alocado, a fundo perdido, parcela signifi-
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cativa de trabalho remunerado. As decisões são tomadas conju~ 

tamente entre a população e o Poder Executivo local, sendo 1m 

portante registrar que o mutirão tem sido a alternativa esco

lhida. Nestes casos, assim como nas variantes de autoconstru

ção e da auto-ajuda, em que as tarefas construt1vas também re 

caem sobre a J?Jpulação beneficiária, as equipes técnicas de 

assessoramento desenvolvem importante trabalho de esclareci

mento e conscientização dos mutuários do programa, objeti

vando tornar explícita a noção de trabalho não pago e a com

preensão· da sua expressão monetária na composição dos custos 

de produção da moradia. 

Foram produzidas cerca de 8~000 unidades habita

Clonais no ârnb.ito·deste Programa e não se pôàe afirmar que o 

mesmo tenha obtido ~xito total~ visto que várias obras foram 

paralizadas e/ou concluidas com recursos adicionais das pro

prias.Prefeituras. 

Para a execução do Programa Habitacional quadri_ 

ênio 88/91 -, novas fontes de recursos estão sendo buscados, 

pelo Governo do Es'.tado, tendo em vista a suspensão do repasse 

de recursos oriundos do FGTS por parte do Governo Federal. A 

este respeito trataremos nos pró~imos tópicos. 

4.5.1. Recursos do ICMS 

Em 22.11.89 foi aprovado o projeto de Lei 410/89 

do Governo do Estado, aumentando de 17% para 18% a alíquota 

do ICMS incidentes em produtos intermediários, não essenc1a1s 
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-não supérfluos, a partir de 01.01.90 até 31.12.90, com objeti._ 

vo de arrecadar recursos para serem destinados à construção 

de casas populares. 

to de Lei: 

Consta da exposição de motivos do referido proj~ 

"O incluso projeto de lei que 
altera alíquotas e define novas hipóte
ses de incidência do Imposto sobre Opera 
ções Relativas à Circulação de Mercado~ 
rias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunici
pal e de Comunicação - ICMS, bem como mo 
difica a programação orçamentaria da des 
pesa do Estado e autoriza o aumento do 
capital da Caixa Econômica do Estado de 
São -Paulo S.A., determinando que os re
cursos assim a~ortadas sejam obrigatoria 
~el}te t~tilizados no fin~nciamento de pro
gramas habitacionais de interesse social. 
(grifo nosso) 

O projeto vi:sa·conferir ao Esta
do condições para a implementaç~o, por 
intermédio da Caixa Econômica do Estado 
e da Companhia de Desenvolvimento Habita 
cional do Estado, de ampla política d~ 
habitaÇão .popülar, sustentada em 'meca
nismos objetivos de financiamento e de
senvolvimento e acompanhamento e fis
calização de um Conselho de Orientação, 
integrado por representarttes do Governo 
e da Sociedade". 

O projeto prevê a construção de 152 mil moradias, 

distribuídas da seguinte maneira: 70 mil no interior, em ter-

renos cedidos pelas Prefeituras; 47.500 em pólos habitacio-

nais situados num ralo de 100 quilômetros em torno da Capi-

tal, nos Municípios de Jacaréí, Sumaré, -Franco da Rocha e !ta 

pevi; e 35.136 em áreas do Interior pertencentes ao governo do 

Estado (DCI de 24.11.89). 
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A aprovação do projeto fo1 pàlêm1ca; os part1dos 

políticos de oposição alegaram a inconstitucionalidade da lei 

por vincular os recursos a destinação específica, o que levou 

a modificação da proposta original (foram retiradas as claúsu 

las que vinculavam a arrecadação a construção de cqsas pela 

Caixa Econômica Estaduál-e o governo incluiria o dinheiro da 

arrecadação extra de ICM no orçamento do Estado para 1990 e,no 

orçamento destinar1a a quant1a a construção de casas). 

Para o Governo do Estado, o reajuste do ICMS ~ 

consequência direta do fato do governo federal ter cancelado 

repasses de recursos da Caixa Econômica Féderal que estavam 

destinados à área de habitação, o que levou a busca de possí-

veis fontes estaduais de novos recursos 83 
(FSP, de 2 4. 11. 8 9 L 

83A R. . . . . . . 989 4 
fi ev1sta D1r1gente Mun1c1pal - abr1i, l - vol. XX nQ . , pp. 22-23 

trata desta questão: 
"Em novembro de 1986, o BNH foi extinto e suas funções passaram a ser 

assumidas pela Caixa Econômica Federal(CEF), que se tornou então a gesto
ra do FGTS, atuando também como banco de segunda linha (repassador de 
recursos aos agentes do SFH que atuam na área social). Esses agentes con 
tinuaram então seu trabalho: terrenos foram desapropriados, prefeituras = 
contrataram obras e governos estaduais estruturam seus programas habit~ 

cionais. Foi então que surgiu a Resolução 1.469 em março de 1988, que, pa 
ra conter o déficit público, congelou o empréstimo para o setor público~ 
interrompendo o fluxo de recursos destinados aos programas de habitação po
pular. Miguel Tebar, titular da Diretoria de habitação da CEESP-- um dos 
agentes financeiros que deveriam receber os recursos do FGTS da CEF mas 
não recebem, impedidos pela Resolução l. 469 - , denuncia: "A alegação de 
interromper os programas habitacionais para conter o déficit público não 
procede, porque o dinheiro do Fundo de Garantia não é do Estado nem do T~ 
souro. Sua utilização não aumenta ó déficit público porque não são os ór
gãos públicos que vão pagar o empréstimo, mas o próprio mutuário". 

Esta interrupção do fluxo de recursos, somente no âmbito do Estado de 
São Paulo, impediu a viabilização do plano habitacional estadual, que 
previa a construção imediata de 120 mil casas populares. 

O Governo de São Paulo, havia firmado, no inicio da atual administra
ção, convênios entre o CEF e a Secretaria de Habitação no montante de 
49,5 milhões de OTNs e entre a CEF e a CEESP no montante de 15 milhões de 
OTNs. Estes seriam os recursos que possibilitariam a construção de 120 
mil unidades, constituindo-se na primeira etapa do plano Habitacional''. 
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Os Prefeitos Municipais, na maioria, foram favo

ráveis a aprovação do Projeto, principalmente peLo.fato de que 

os municípios recebem, automaticamente, 25% da arrecadação do 

ICMs. Nó Congresso dós MunicÍpios realizadd em abril de 1989, 

em Serra Negra, revelou que sete em cada lO municípios pauli~ 

tas, colocam a habitação como prioridade um (A tribuna; 

03.12.89). 

Entre os empresários também houve divergências. En 

quanto o presidente da FIESP, Mário Amato, apoiou e assumiu 

a paternidade do Projeto (FSP 1 22.11.89 e DCI, 12.04.89), _ o 

PNBE (Pensamento Nacional das Bases Empresariais) reagiu de 

forma negativa por ser o mesmo inflacionário, na medida em que 

o aumento é .repq.ssado para o preço dos produtos, além de t1rar 

a competitividade da ind~stria paulista )FSP, 25.11.89). 

A Fundação Insti tutó de Pesquisas Econômicas ( FIPE) 

da USP confirma que os índices de inflação seriam pressionados 

pelo aumento alíquota do ICMs, embora o impacto seja infe

rior ao aumento, "po~que o~ p~oduto~ ag~leola~, que t~m g~an

de pe~o no lndice, e~tao i~ento~. Para o économista Yoshiaki 

nakano, 11 o aumento ~e~á. ~epa~~ado ao~ p~e.ç.o~ e amplia~á. o d~e 

quillb~io da~ fiinanç.a~ p~blica~, já que. ape.na~ a~ ~eceita~ e 

nao o~ enca~go~ da União fio~am ~epa~~ado~ a E~tado~ e. Mun~e~-

pio~, com a. nová. ;C.on.~.t),t:uiç.ao" (FSP, 26.11.89). 

·Após a aprovação do executivo, a Lei foi publica-

da sob o n2 6.556/89 no D.O.E de 01.12.89 e sobre a 

analisaremos alguns aspectos: 

mesma, 



Artigo 3Q - Até 31 de dezembro 
de l 9 9 O , a a 1 i q u o t a d e 1 7 % ( de z e s se t e por 
cento), previsto no inciso I do artigo 34 
da Lei nQ 6.374, de 12 de março de 1989, 
fica elevada em l(um) ponto percentual, 
p a s s ando par a 18% ( de z o i t o por c e n t o ) . 

219 

A elevação em um ponto percentual da alíquota, 

representa um aumento da ordem de 6% da arrecadação, o que 

segundo estimat1 vas da Secretar ia da Fazenda propxc1onará uma 

receita adicional de US$ 432 milhões por ano. 

Artigo 42 -- Fica estabelecida, 
como diretriz a ser observada durante a 
execução orçamentária para o exercício de 
1990, que serão créditos suplementares , 
destinados a aumento de capital de Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
em valor nunca inferior à receita resul
tante da elevação da alíquota referida 
no artigo 32 desta lei. 

Os contínuos aumentos de capital da Ca1xa Econô-

mica Estadual possibilitará a consolidação desta como Banco 

Múltiplo, no entanto, embora os recursos sejam orçamentários 

a partir do momento em que é real1zado o aporte de Capital, 

eles passam a se submeter às normas do BACEN e passam a gerar 

despesa, atualmente pela variação do BTN f1scal e, por outro 

lado, a aplicação dos mesmos devem garantir à CEESP, no mín1 

mo Correção Monetária + juros (a Correção Monetária para equ~ 

librar as contas e os juros para no mínimo cobrir as despesas 

operacionais pelo risco e administração do ativo a ser gera-

do, que da mesma forma estarão submetidos às normas do BACEN. 

Em suma, fica dificultada a destinação para os segmentos de 

baixissima renda que requer subsídios ou aplicações a funde 

perdido) . 



"Artigo 52 -Os recursos finan 
ceiros .que vierem a ser atribuídos à Cai 
xa Econômica do Estado de São Paulo S.A~ 
para o fim indicado nesta lei, serão des 
tinados pbrigatoriamente ao financiamen-:· 
to de programas habitacionais de interes 
se da população do Estado". 

Paragráfo 6nico - Os programas 
habitacionais referidos neste artigo se
rão desenvolvidos e executados pela Com 
panhia de Desenvolvimento Habitacionai 
do Estado - CDH". 
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Fica caracterizado como Agente Financ1amento do 

Programa Habitacional á Caixa Econômica Estadual e como Agen-

te Promotor a Companh1a de Desenvolvimento Habitacional .do Es 

tado- CDH, excluindo,: portanto, a possibilidade de que ou-

tros Agentes Promotores tradicionais no desenvolvimento de 

Programas de Habitação Pop-ular, como as Cooperã.tivas Habita 

cionais, Cohabs e Empresas Municipais rle Desenvolvimento Ur 

bano atuem diretamente com o Agente Financeiro, o que, a nos 

so ver, traria maior agilização e possibilidade de ªxito to-

tal, em decorrªncia da .maximização da capacidade.já instala 

da e experimentada. 

Além do que, há o r1sco da reedição de uma Resolu 

ção BACEN como a 1469, ou a Resolução BACEN 831 de 1984, que 

a pretexto de conter o déficit público, limitou (congelado) 

empréstimos para habitação para Administração Direta, Ind1re 

ta, Estatais, etc. dos Municípios e dos Estados. Este r1sco 

é grande, tendQ em vista que qualquer pólitica a ser 1mplemen 

tada para baixar a inflação deverá conter medidas para conten 

ção do déf1c1t público. 



Assim, entendemos que o CDH poderia ter o 

de órgão orientador da política habitacional do Estado, 

necessariamente ser a Tomada exclusiva do empréstimo, 
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papel 

sem 

pos-

sibilitandoa participação de outros Agentes Promotores no de 

senvolvimento do Programa. 

"Artigo 6Q - Na medida em que 
retornarem à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo S.A., os recursos de que 
trata o artigo anterior serão ·re?pliea
dos em programas de desenvolvimento ha
bitacional, urbano e rural, com as mes
mas características." 

Evidenc1a-se uma preocupação de que a de~tinação 

dos recursos or1ginários deve ser mantida quando trata de seu 

retorno, devendo ser reaplicados em programas habitacionais, 

populares. O que rrerece destaque é :quanto a aplicação; também; 

em programas de c:iesenvol v imento habl tacional rural. 

Pois, para que a CEESP nãe perca o direito -~ à 

cobertura do FCVS, as operações deverão estar enquadradas nas 

normas que regem o SFH, e estas não prevêem o financiamento'pa 

ra 1móveis rura1s. 

"Artigo 7Q - Os programas habí · 
tacionais se~ão destinados para famí
lias de. baixa renda, pr~orizando as que 
possuem ~enda familiar até o limite de 
S(cinco) salários mínimos, cujas presta
ções não poderão ultrapassar 20% (vinte 
por cento) da referida renda 

Parágrafo Único -- Os adquirentes a que 
se refere este artigo terão prestações 
substancialmente subsidiadas, na forma 
que dispuser o regulamento". 
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Evidencia-se uma tentat~va de garantir um mínimo 

de requisitos que assegurem às famílias de baixa renda o dl

reito a esses benefíc1os. No entanto, uma verificação dos cál

culos de prestação e renda mínimas exigidas nas condições da 

Resolução BACEN 1446 de 05.01.88 mostra que o comprometimento 

de renda de 20% no máximo, corresponde a no máx~mo 600 VRF's 

(Valor de Referência de Financiamento) de valor de financia

mento, para um prazo máximo de 300 meses e taxa de juros = 

2% a.a. 

Ora, se adotarmos o custo de-construção padrão 

abaixo igual de 30 .VRF's/m 2
, com 600 VRF's é possível cons

truir uma casa de 20m 2
, considerando que terrenos sejam doa

dos, a infraestrutura seja instalada a fundo pe~dido, e de

mais despesas não consideradas ou se constroe uma casa .com 

maiores dimensões, tendo o acréscimo do custo totalmente sub 

sidiado, como, aliás, prevê o Parágrafo ánico. 

Faremos a seguir algumas simulações para verifica

ção do "pJtodu.to'1 possível, tendo em vista a compatibilização 

entre a renda familiar máxima a ser priorizada (5 S.M.) e o 

compr?metimento de renda máximo (20%). 

Na Tabela I apresentamos os dados com as 

de juros máximas estabelecidas nas normas atuais do 

Taxas 

SFH e 

fazemos o comparativo entre o .comprometimento da renda normal 

(SFH) e o comprometimento de 20% (como estabelece a Lei 

6.556). 
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Podemos verificar que: 

1. Uma casa de aproximadamente 30m 2 (VF = 900 

VRF), exige uma Renda Familiar de 2,36 S.M. 

nas condições normais do SFH, no entanto, se 

o comprometimento for de 20% no máximo, a 

renda familiar exigida passa a 2,95 S.M. e as 

s1m sucessivamente e para que o programa cum 

pra a prioridade de at,endiment·o às famÍlias 

com renda até 5 S.M., o valor máximo de finan 

ciamento fica em torno de 1350 VRF, para uma 

casa de aproximadamente 45m 2
• 

Na tabela II, reduzimos a Taxa de juros em l% 

a.a. (o que signif1ca diminuir a rentabilidade do Agente Fl

nancelro) e o que ocorre é o acesso a um "pJz.oduto•r melhor p~ 

ra uma família com renda menor relativamente à situação an

terior. Neste caso, para ficar nas condições do art. 7º da 

Le1 6.556, o valor máximo de financiamento é de aproximadamen

te 1400 VRF, necessário para um casa-1de aproximadamente 47m 2
• 

Na Tabela III limitamos a Taxa de juros a 3% a.a. 

decorrendo daí a melhor situação para os adquirentes, que 

nas condições do artigo 7º da Lei 6.556, podem assHmir um va-

lor de financiamento de aproximadamente 1650 VRF, 

para uma casa com aproximadamente 55m 2
• 

necessário 



CÁLCULOS DE PRESTAÇÃO E REND.l\ MÍNIMA EXIGIDA PARA FINA.NCIAMENTO 

TABELA 1 - COMPROMETIMENTO DE RENDA - 20% E PORCEN".rAGENS Nl\S NORMAS ATUAIS 

Valor. Financümento Prazo Máxinn Taxa de Juros Prestação Inicial : R E N D A 
Em V.R.F. % A.A. EM V.R •. F. COMPROMETIMENTO 

Percentual Em V.R.F 
--

600,00000 300 rn. 2,0 3;73870 20,0 18,69350 

900,00000 300m. 4,0 6,86'445 2.5,0 27 ,lf5780 

l. 200 '00000 300m. 5, l 10,04232 26,7 37,61169 

l. 500,00000 300 m. 6,3 14,04592 28,3 49,63223 

1;800,00000 300 m. 7,5 18,48036 30,0 61,60120 

2.200,00000 300 m. 8,0 23,71067 31,2 75,99574 

2.500,00000 300m. 8,5 28,38470 32,1 88/+2586 

2. 800,00000 276m. 8,7 32,10998 32,9 97,59872 

3. 000' 00000 276 m. 8,9 3l~,8622l 33,5 104,06629 

-

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIR0/90 

V. R. F. NCz$ 172,20 

S.M. = NCz$ 2.004,37 

t1 Í N I M A 
NORMAL ""' SFH 
Saldo Minirro 

1,61 

2,36 

3,23 

4,26 

5,29 

6,53 

7,60 

8,38 

8,9Lf 

-

E X I G I D A 
UMPR01ETIMENID MÁX •.. _; 20% 

-

·--:::-=--
Saldo Minilro 

-·-Em V.R.F. 

18,69350 

34,32225 

50,21160 

70,22960 

92,40180 

118,55335 

141,92350 

160,54990 

174,31105 

1,61 

2,95 

4,31 

6,03 

7,94 

10,18 

12,19 

13,79 

ll~' 97 

----

N 
N 
-~ 

I 



CÁI.CULOS DH PRESTAÇÃO E 'RENDA MÍNIMA EXIGIDA .PARA FlNANCIAMRRTO 

TABELA 2 - COMPROMETIMENTO DE RENDA - 20% E PORCENTAGENS NAS NO.RMAS ATUAIS 

Valores Financiamento Prazo Máxinn Taxa de Juros PrestaÇão Inicial R E N D A M Í N I M A E X I - G I D A 
EM V.R.F. % A. A. Em V.R.F O:NPRU1EI'IMENID OORMAL - SFH a:MPln1ETIMENID MAX. 20% 

PERCENIUAL EM V.R.F. SAL. MIN~ EM: V. R. F SAL. MIN -·--· 
600,00000 300m. 1,0 3A0'+77 20,0 17,02385 1.,46 17,02385 1,46 

900,00000 300m. 3,0 6,29276 25,0 25,1.7104 2,16 31,46380 2,70 

1. 200,00000 300m. 4,1 9,23129 26,7 34,57411 2,97 46, 1564'5 3,96 

1. 500 '00000 300m. 5,3 12,96986 28,3 45,82989 .3,94 64,84930 5,57 

1. 800' 00000 300 m. 6,5 17, 12ül~o 30,0 57,06800 4,90 85,60200 7,35 

2.200,00000 300 m. 7,0 22,01585 31,2 70,56362 6,06 110,07925 9,46 

2. 500' 00000 300m. 7,5 26,42326 32,1 82,31545 7,07 132,11630 ll,35 

2.800,00000 276 m. 7,7 30,01216 32,9 91,22237 7,84 150,06080 12,89 

3.000,00000 276 m. 7,9 32,59918 33,5 

I 
97,31098 8,36 162,99590 14,00 

.. 
'•., ... ···---. 

' 

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIR0/90 

V.R.F. = NCz$ 172,20 ~ 

S.M. = NCz$ 2.004,37 

l 

tv 
f'-_l 

lJl 



, . .. 
Valor Financiamento 

CÁLCULOS DE PRESTAÇÃO E RENDA MÍNIMA EXIGIDA PARA FINANC~AMENTO ' 

TABELA 3 - COMPROMETIMENTO DE RENDA - 20% E PORCENTAGENS NAS NORMAS ATUAIS 

Prazo Máxinn · Taxa .de Juros Prestação Inicial R E N D A M Í N I M A E X I]; G I D A 
Fm V.R.F. % A.A. EM V~R.F COMPROMETIMENTO NORMAL - SFH CD1PlDIIillMEN1 MÁX. 20% 

PERCENIUAL EM V.R.F. SAL. MIN. EM V.R.F. SAL. MIN. 

600,00000 300m. 2,0 3,73870 20,0 18,69350 1,61 18,69350 1,61 

·900,00000 300m. 3,0 6,29276 25,0 25,17104 2,16 31,46380 2,70 

1.200,00000 300m. •, 3,0 8,39035 26,7 31,42453 2,70 41,95175 3,60 

1. 500,00000 300m. 3,0 10,69580 28,3 37;79434 3,25 33,47900 4,59 

1. 800,00000 300m. 3,0 12,83496 30,0 42,78320 3,68 64,17480 5,51 

2.200,00000 300 m. 3,0 15,95536 31,2 51,13897 4,39 79., 77680 6,85 

2. 500' 00000 300m. 3,0 18,58246 32;1 57,88928 4,97 92,91230 7,98 

2.800,00000 276 m. 3,0 21,24963 32,9 64,58854 5,55 106,24815 9,13 

3. ooc '00000 276 m. 3,0 22,76746 33,5 67,96256 5,84 H3,83730 9, 78 

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIR0/90 

. V.R.F. NCz$ 172,20 

S.M. ~ NCz$ 2.004,37 
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Considerando o valor estimado pela Secretaria da 

Fazenda de US$ 432 milhões, faremos uma simulação para verifi 

cação do nº de casas possíveis de serem construídas. Traba

lharemos com a unidade adotada no sistema que é a VRF (Valor 

de Referência de Financiamento) e assim, as estimativas indi 

cam um valor em torno de 60.000.000 VRF's. 

Vamos adotar três alternativas, que 

vários segmentos de renda: 

atenderiam 

no seguinte: 

a. Kit de material de construção = 500 VRF 

b. Casa popular (tradicional) 

c. Classe média baixa 

Premissas 

= 1000 VRF 

= 1800 VRF 

• Terreno, urbanização {energia, água e esgoto) 

a fundo perdido, assumido pelos municÍplos ou 

órgãos do Estado; 

• Valor da venda para os mutuários: será o preço 

dó custo. 

• O retorno das prestações sera reinvestido no 

Programa. 

As três hipóteses de distribuição se fundamentam 

I) pressupõe-se uma alocação homogênea dos recur-

sos; 
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II) a que, a nosso ver, estava ma1s próx1ma da 

demanda, ou seja, uma grande alocação para o 

financ1amento do Kit, que atenderia não só aos 

programas 1nstituciona1s, mas, também, às fa-

mílias que já possuem um lote. Poderia se ar 

gumentar que a relação entre casas populares 

e casas para a classe média baixa dever1a ser 

ma1or que a apresentada (30% e 20%),mas obser 

vamos que a maioria dos programas até então 

desenvolvidos priorizaram o padrão casa pop~ 

lar, e muito pouco tem sido feito para a elas 

se média baixa. 

III) segue proporção estabelecida no Plano Habita 

cional do Estado de São Paulo, em função da 

demanda manifesta: 

População de Renda Familiar Proporção das Unida-

des a produz1r 

entre 1,5 e 3,0 SMR 35% 

entre 3,0 e 5,0. SMR 45% 

entre 5,0 e 8,0 SMR 20% 

Da Tabela IV podemos observar que o nº de casas 

possíveis de serem 6onstruídas com_ os recursos var1a de 

33.333 a 120.000, em função das alternativas adotadas. 
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Se o programa adotar o c r i tér i o de distribuição 

III, os recursos oriundos da elevação da alíquota do ICMs se

rlam suficientes para a produção de cerca de 75.666 unidades 

habitacionais. 



IV- SIMULAÇÃO: VALORES APLICADOS POR ALTERNATIVAS X~ES HABITACIONAIS POSSÍVEIS 

ALTERNATIVAS VALOR ·UNITÁRIO VALORES APLICAOOS NQ UNIDADF.S % TAXA DE JUROS SFH 

o 
33,3% a) 500 40.000 56 1,3% 1<1l KIT 20.000.000 a. a. 

Ü' 
H 

b) ::J 33,3% CASA POPULAR 
. !fi 

1000 20.000.000 20.000 28 4,3% a.a . 
l-IH 

c) MÉDIA Cd 33,3% CLASSE 
E-< 
Cf.l 

1800 20.000.000 11.111 16 7,5% a.a. H BAIXA o 
T O T A L 71.111 iw=4,36% a.a. -

o 50% a) KIT 500 30.000.000 60.000 71 1,3% 1<1l a. a .. 
Ü" 
H 30% b) CASA POPULAR 1000 18.000.000 18.000 21 4,3% ::J a.a. 
~f! l-I 
H l-i 20% c) CLASSE MÉDIA Cd 
E-< 
Cf.l BAIXA 1.800 12.000.000 6.666 8 7,5% a.a. H 
o 

T O T A L 84.666 'iw=3,44% a.a~ 

42. ooo· 
~ 

35% a) KIT 500 21.000.000 50 1,3% a.a. -
Ü" 45% b) CASA POPULAR 1000 27.000.000 27.000 41 4,3% a.a. H 
::J 
~f! H 20% c) CLASSE MÉDIA HH 
CdH 
E-< BAIXA 1800 12.000.000 6.666 9 7,5% a.a. Cf.l 
H 
o T OTAL 75.666 iw=4,04% -

alocando 100% em uma 6nica alternativa a) 120.000 unidades 

b) 60.000 unidades 

valores em VRF c) 33.333 unidades 

I 
! --·-
! 

1'0 
w 
o 
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O que podemos constatar éagrande defasagem entre 

a capacidade de pagamento da maioria da população e o custo 

da amortização do financiarnentonecessário para a 

aquisição de urna casa popular, inviabilizando a 

produção ou 

aquisição da 

casa pr6pria para a maioria da população, o que torna necessá 

ria urna política de ajustamento da capacidade de pagamento das 

populações de baixa renda ao valor· das prestações devidas p~ 

~a aquisição da casa própria. 

A Secretaria d~ abitação e Desenvolv1rnento Urba

no do Estado de São Paulo -- Plano Habitacional do Estado de 

São Paulo,idealizou urna estratégia denominada "Politica de 

B8nu~", que visa a concessão de b6nus às prestações dos rnutuá 

rios segundo as necessidades de cada extrato de renda especi-; 

fica. Este b6nus é de caratér temporário, vigorando por 5 anos 

e dec~escendo:em 20% de seu val0~ ao ano, considerada perspeE 

t1va de melhoria da renda familiar e ascenção social, tão 

logo os mutuários se instalem na nova residência. 

Esta .. ·política se limit;a a mobilização de recur

sos do Tesouro do Estado e teria como contrapartida o fato 

de :que a atividade de construção habitacional gera impostos 

que suprimiram o aporte de recursos efetuado para a conces

são do b6nus, seguindo estudos em andamento' na Fundação Insti tu 

to de Pesquisas Econômicas -- FIPE da USP. 

Embora não conheçamos referido estudo, 

conforme nosso entendimento, efetuar uma simulação: 

podemos 

• considerando apenas os recursos previstos com 

d aumento da alíquota do ICMs, segundo as esti-
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rnativas 60.000.000 VRF. Trabalhando com a Tabe 

la IV: valores aplicados por alternativas x 

unidades habitacionais possíveis, utilizaremos 

a distribuição III, para exemplificar. 

Ternos: 

ALTERNATIVA Valores l\lQ de Unidades I Material de Construção I ICMs 
Aplicados (50% do valor) . (18%) 

Kit 18.000.000 36.000 18.000.000 3.240.000 

Casa.Popular 30;000.000 30.000 15.000.000 '2. 700.000 

Classe ~dia 12.000.000 6.666 6.000.000 1.080.000 
Baixa 

TOTAL 60.000.000 72.666 39.000.000 7.020.000 

I 
' ' I 

Assim, teoricamente, o valor do ICMs ·arrecadado 

pelo Estado sobre o material de construção empregado para a 

construção das casas seria igual a 1.020~000 VRFs. 

Supondo que todos os adquirentes de KITS e casas 

populares recebessem o bônus, segundo a estratégia o S.H.D.U., 

o valor "pe~ capi~a" do bônus, a valor presente. seria de apr~ 

x1rnadarnente 106 VRF's. 
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4.~.2. Loteria da Habitação 

Esta Loter1a foi criada através do restabelecimen 

to da Loteria Estadual de São Paulo que existiu entre 1939 e 

1946 com o objetivo de destinar recursos a f1ns soc1ais de 

modo genérico e estava desat1vada. Com a necess1dade de mate

rializar novas fontes de recursos, que contribuam para mlno

rar a carªncia habitacional do Estado, restabeleceu-se en

tão a Loteria· Estadual, agora sob a denominação de Loteriade 

Hab1tação. 

A idéia concretizou-se com a Lei 5.256, de 24 de 

julho de 1986, que criou a Loteria de Habitação, e pelo decre 

to 25.923, de 23 de setembro do mesmo ano, que a regulamentou. 

conforme estedecreto, a Loteria constitui serviço público do 

Estado, destinado à formação de recursos para serem aplic~dos 

"exclu~ivamen~e na conce~~ao de linha~ de c~idl~o ~ub~ldiada~ 

pa~a o filnanclamen~o de habl~açao popuia~ ~ de ~ua infi~ae~~~~ 

:tu~ a bá.~lca '1 • 

O resultado liquido da Loteria da Habitação, é 

apurado trimestralmente pela CEESP, e creditado da seguinte 

forma: 50% aos municípios paulistas, na proporção das respec

tivas arrecadações, em contas que constituirão um Fundo Mun1 

cipal de Habitação para cada Município para construir proje

tos habitacionais de acordo com suas necessidades~ e 50%~ pa~ 

te que cabe ao Estado, é levado a crédito na conta Fundo Es

tadual da Babitaçã~ a ser administrado é movimentado pela Se

cretarla Executiva de Habitação. 
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Destes recursos, 5% da parte do Estado e 5% da 

parte dos Municípios são destinados à apl1cação ria construção 

e aquisição de equipamentos comunitários, de creches, clíni

cas médicas e dentárias, postos de saúde e parques infantis, 

dentro dos projetos habitacionais. 

A Loteria funciona pelo conhecido sistema de 

bilhetes, com extrações semanais, sendo comercial1zados 100.000 

bilhetes internos (com 10 frações cada)·em-cada extração. 

Atualmente, existem mais de 1.100 Agentes Lotéricos credencia 

dos, d1stribuídos em 300 municípios do Estado de São Paulo. 

A Loteria da Habitação passou a ser conhecida 

Paulista, sendo popularizada por Paulistinha. 

por -Loteria 

Na época do lançamento da Loteria da Habitação pr~ 

v1a-se a arrecadaçao da recursos suficientes para a ·constru

ção de 10 mil moradias ao ano, para a população de baixa ren 

da. No entanto, os resultados não:foram nada animadores, po1s 

9s1valores arrecadados são suficientes para const1tuir dez ca 

sas por mês. Uma pesquisa de opinião pública encomendada pela 

Caixa Econômica Estadual à Multimarketlng-Assessoria de Pes

quisa, constatou o declín1o das loterias tradic1onais no Esta 

do de São Paulo. 

A CEESP procurou· então desenvolver uma nova moda

lidade de loteria ao invés de aprimorar a fracassada "Paul~~

~~nha". E insp{rada no sucesso da Loteria amer1cana, que mov 1 

menta cerca de US$ 14 bilhões por mês, a CEESP tentou lan

çar a Loter1a Instantânea da Habitação. 
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Seu funcionamento d~f~re das demais por ser in~ 

tantanea. O próprio apostador verifica se o bilhete está pre

miado. Ele raspa uma cobertura de latex que esconde a combina 

ção de n~me~os ou tr~s símbolos (ainda não se definiu o forma 

to do bilhete). Se houver símbolos iguais entre os se 1s do 

bilhete ele retira instantaneamente seu prêm1o no caixa da 

lot~rica. A cada cinco bilhetes, um é premiado. O valor dos 

prêmios ~ impresso no verso do bilhete, de forma que o apost~ 

dor conhece as condiçõe_s. do jbgo antes de raspar o lacre ( GM-22 .12. 89). 

O lançamento desta modalidade, após ter s~do adia 

do por duas vezes, foi suspenso e os benefic1ários desta medi 

da foram os banqueiros do jogo do bicho que sofreriam um duro 

90lpe~o movimento do jogo clandestino e a própria CEF que 

teria sua concorrência ampliada. 

Após uma reavaliação de todo o processo, em ter-

mos legais, investigação de mercado, viabilidade econômica e 

condições técnicas, a CEESP prevê o lançamento da Loteria Ins 

tantânea para fevereiro de 1990. Estima-se a colocação no mer 

cado de 70 milhões de bilhetes a cada dois meses, embora es

tas quantidades não estejam definidas com precisão. 

Estima-se que o consumo "pe~ eapita", no Brasil, 

seja de 0,8 bilhetes em 60 dias. Nos Estados Unidos, são con

sumidos 70 bilhetes "pe~ eapita" nos 27 Estados em que exls

te a loteria instantânea. A arrecadação chega a US$ 405 mi

lhões ao mês. 
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Se supormos que os bilhetes sejam vendidos ao pr~ 

ço deU$ 1,00 (câmbio oficial), teremos urna arrecadação bruta 

deU$ 70.000.000 por lote, cuja distribuição prevista seria: 

45% destinados aos prªrnlose Imposto de Renda. 

5% comissão da CEESP para adrninstração; 

18% despesas de produção dos bilhetes ~ campanha 

promocional e demais custos; 

5% comissão dos agentes lotéricos; 

27% valor liquido para h~bitação. 

O valor (U$ 18.900.000,00/lote) destinado a habi

tação será administrado pelo Conselho de Orientação da Lote

ria da Habitação pres{dido pelo Secretário da Habitação e De 

senvolvirnento Urbano e Composto por representantes da ·: ·CEESP 

Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB - Instituto de Enge

nharia - LE e entidades sind1cais. 

Com este valor pode se construir cerca de 3.000 

unidades habitacionais para a população.de baixíssima renda, 

considerando um custo aproximado de 500 VRF/unidade. 

Tudo que se fizer para obtenção de recursos 

casas populares, poderá ser pouco, frente ao gigantesco 

ficit habitacional. Esta alternat1va tem o grande mérito 

para 

dé

de 

levantar recursos que podem ser canalizados para o segmento 
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de baixíssima renda, visto não possuir custos financeiros. No 

entanto, cremos que trata-se de um mecanismo muito sofistica

do de obtenção de recuisos, e que requer uma operacionaliza

ção altamente organizada, (se compararmos com as operações 1n 

terligadas, por exemplo). 

4. 5 .. 3-. Fundo de Financiamento e Investimento para 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

Em 25.05.89, foi publicado no D.O.E. o Projeto de 

Lei nº 234/89 que cria o Fundo de Financiamento e Investimen 

to para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano. 

Consta da justificativa do projeto que "tendo em 

v~~ta a ~nex~~tênQ~a de pek~pect~va~ de obtenção de n~nanQ~a

mento paka a apkovação do~ ~nve~t~mento~ neQe~~ák~o~, deve o 

E~tado bu~Qak novd~ 6okma~ de n~nanQ~amento~, ~ob ~eu contko

le, atendendo .ao d~~po~it~vo QOn~t~tuQ~onal que lhe atk~bui, 

e ao~ mun~ci.p~o~, QOmpe.tênQ~a QOmum paJt.a pkomovek pkogkamM de. 

QOn~tkução de mokadia~ e a me.lhok~a da~ Qond~ç8e~ hab~tac~o

nai~ e de ~aneamento bá~iQo". 

O projeto estabelece também que os recursos finan 

ceiros do Fundo virão das seguintes fontes: dotações orçamen

tárias próprias, contribuições de pessoas jurídicas, públicas 

e privadas, doações de organismos internacionais, receita de 

cotas de participação, imóveis estaduais e municipais aprovei 

tados para a construção das casas, terrenos privados ou públi 

cos a serem utilizados nos projetos, verbas estaduais e mun1 
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cipais relativas a obras de infraestrutura urbana e rendas pr~ 

venientes da aplicação financeira. Serão ainda contabilizadas 

como recursos as amortizações pagas pelos adquirentes, que p~ 

derão usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como po~ 

pança ou para o pagamento de parcela das prestações ao Fundo 

de habitação. 

Este Fundo é decorrente do Plano de Ação para o 

desenvolvimento habitacional e urbano, que compreenda a mont~ 

gem de um sistema para sua implementação desdobrada em progr~ 

mas e projetos com o objetivo de acelerar o desenvolvimentoHa 

bitacional e Urbano do Estado (Plano de Desenvolvimento Habita 

cional e Urbano·- Estado de São Paulo}. 

Dentre os objetivos do plano, destacamos: 

Mobilizar capacidades ociosas, a iniciativa pri

vada e o patrimônio imobiliário do Estado, para com a moneti

zação desse patrimônio gerar os recursos necessários para fi

nanciar os produtos e realizar os financiamentos imobiliários 

de longo prazo. 

Com a emissão de quotas, lastreadas no terreno, 

na infraestrutura e nas construções e outros equipamentos, até 

a finalização do projeto, viabilizando a realização do plano 

e até mesmo, subsídios às famílias de baixa renda. 

Imediatamente, com a montagem de um Sistema de 

Desenvolvimento Habitacional e urbano para o Estado de São 

Paulo, que poderá funcionar permanentemente; o Estado poderá 
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dar início a uma verdadeira reforma urbana. 

Os projetos serão realizados, inicialmente, na Re 

gião Metropolitana de São Paulo e, em todas as Regiões Admi

nistrativas onde se caracterizem necessidades mais preementes, 

evitar-se-á, assim, o aumento de atratividade da RMSP, espa-

lhando-se os resultados do Plano por todo o Estado. 

O plano prevê várias formas de financiamento: 

1. emissão de Letras Hipoteéárias, lastreadas em 

Carteira de Crédito Imobiliário e colocação 

no mercado. O plano sugere a CEESP poderia 

ter· esta incumbência, financiamento com esses 

recursos a fase de construção dos projetos: 

2. empréstimos externos ao Banco Internacional 

for Reconstruction and Development (BIRD) do 

Grupo Banco Mundial, tendo como agentes 

e a CEF 

e a CEESP 

Do mercado financeiro externo: 

o via iniciativa privada -- recurso para a cons

trução~ não há possibilidade de assumir o finan 

ciamento dos créditos hipotecários de longo pr~ 

zo. 
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3. Mobilização do patrimônio imobiliário do Esta

do. 

Em síntese, o mecanismo proposto e o seguinte: 

• O Estado através dos instrumentos institucio-

nais de que dispõe, define áreas de sua propri~ 

dade para inclusão do Plano; 

• a Coordenação Executiva promove a elaboração de 

programas e projetos de construções, orçamentos 

e estudos de viabilidade, orçamentação, crono

gramas físicos e financeiros, custos de inves

timentos em infraestrutura, equipamentos urba

nos, sociais e de desenvolvimento comunitário; 

• com base nesses trabalhos ficam definidos aos 

recursos necessar1os; 

• aprovado o projeto orçamentos e estudo de via-

bilidade pelos Conselhos criados pelo Decreto 

o Estado contrata a realização do projeto com a 

empresa ou empresas-selecionadas pela CDH; 

• o Estado transfere a posse das areas escolhidas 

para os gestores do Fundo de Desenvolvimento H~ 

bitacional e Urbano. ·Estes com base nos orçame~ 

tos e estudos de viabilidade, promove a emissão, 

junto ao Banco do Estado de São Paulo, e atra

vés dos canais normais de distribuição, coloca 
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garantir: 

de forma 
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a 

a entrega ao Estado de quotas no valor do 

terreno, infraestrutura, equipamento urbano 

e equipamentos sociais; 

a entrega às construtoras dos recursos seguQ 

do o cumprimento do cronograma físico decons 

trução; 

• os proprietários d~ Fundo são os quotistas; po

derão ou não, objetivar a aquisição de um imó

vel no próprio projeto ou em outro financiado 

pelo Fundo; 

• a quota é corrigida automaticamente em seu va

lor pela valorização do projeto: patrim6nio do 

Fundo dividido pelo número de quotas; 

• o serviço de juros aos quotistas será pago aos 

mesmos com a arrecadação de juros sobre as pa~ 

celas aplicadas na construção, terreno, equipa

mentos; 

• a transferência de domínio só se fará quando da 

quitação do preço do imóvel; 

• o Fundo poderá vender, ceder o uso mediante ta

xa de ocupação ou leasing dos imóveis produzidDs; 
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• o Estado poderá utilizar as quotas de sua pro-

priedade para subsidiar a aquisição de unidades 

habitacionais por famílias de baixa renda 

entregando quotas do Fundo para cobrir a parte 

subsidiada do preço do imóvel; 

• a emissão, colocação junto ao público, o servi-

ço, a liquidez e o resgate das quotas serão de 

responsabilidade do agente financeiro. 

Segundo o Secretário-da Habitação 

"A expectativa é de que invis
tam no Fundo, além dos próprios investido 
res privados, os investidores institucio= 
nais tipo fundação, fundos de pensão, que 
aplicam a longo prazo, no mercado de capi 
tais, que compram ações, financiam proje 
tos de empresas pr·ivadas, até mul tinacio= 
nais e não hão por que eles não venham a 
investir numa atividade habitacional". 
(G.M., 05.05.89). 

O sistema busca um referencial de valor que, 

sem gerar uma indexação generalizada por meio de índices ofi-

e únicos, manipuláveis e sujeitos a "aeidentalidade~" 

permita manter, no longo prazo, o poder de compra da expres-

são da moeda do país, e o equilíbrio entre os valores aplica-

dos e os valores recebidos em retorno. 

Pontos que entendemos devam ser analisados: 

1. Na aquisição de quotas do Fundo, com recursos 

obtidos mediante a emissão de Letras Hipotecá-

, 

rias; há uma desindexação do custo do recursox 
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rentabilidade da cota, pois esta se daria atra 

vés da valorização dos bens patrimoniais cons-

tituídos pelo Fundo. Mesmo que o Fundo assegu-

re a mesma taxa negociada na venda da Letra Hl 
potecária, teria que dar liquidez à mesma, além 

do que, com relação a garantia, há que se res 

saltar que a quota estará lastreada em proprie 

dade e "po~~e" de bens imóveis, sem margem de 

segurança, ou seja, o valor das cotas correspo~ 

dera a 100% dovalor da avaliação dos imóveis. 

2. Para obtenção de empréstimos externos junto ao 

BIRD, além das dificuldades institucionais, ha 

verá necessidade de se criar um seguro para a 

identidade de moeda: Cruzado x Taxa Cambial. 

A primeira impressão que temos, é que o fator cre 

dibilidade e fundamental para a implantação e desenvolvimento 

deste Fundo, sendo necessário um aporte de recursos conside-

rável para dar o "~~a~t" ao mesmo, e estudos de simulação pa-

ra testar a viabilidade de operacionalização. 

4.6. FCVS - O Equilíbrio Financeiro 

Um dos principais problemas do SBPE, atualmente, 

é a falta de recursos para a quitação dos saldos residuais, 

com o encerramento dos contratos. A expectativa é de que o número de 

c:ontratos que serão encerrados nos próximos três anos estaria dentro das· 

d•i sponibi l.idades de r ecursos do Fundo ( em-
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bora a disponibilidade não signifique que necessariamente a 

CEF esteja repassando os recursos para os Agentes). 

A partir de 1993 é que se estima que o volume de 

habitações deverá superar os recursos existentes no FCVS. A 

mera possibilidade de que inexistam recursos suficientes, re-

presenta uma ameça à solvência das instituições de crédito 

imobiliário, o que influencia o rumo e o ritmo das suas oper~ 

ções atualmente 84 . 

Assim, todos os setores envolvidos na questão do 

financiamento habitacional estão engajados na busca do equa-

cionamento desse problema. E o objetivo é o equilíbrio finan 

ceiro do FCVS, não se restringindo apenas às fontes de recur-

so como ingresso na contabi·lidade do Fundo, mas de forma .mais 

ampla, buscar medidas que possam significar não despesa para 

o Fundo, ide modo que ·no transcurso dos próximos 20 anos, con-

siga se manter o seu fluxo de Caixa equilibrado. 

Apresentamos a seguir uma compilação das propos-

tas que tem sido apresentada. Para SIMONSEN: 

"Não há qualquer justificativa 
jurídica, econômica ou ética para tentar 
transferir o déficit do FCVS para os Agen 
tes do SBPE, com pretende o de.creto92~59l .. A 
atitude positiva é desenvolver um plano de elimina
ção a longo prazo desse déficit~ o que pode ser . 
feito usando-se duas fontes de re~ursos 

a ) um a p a r c e 1 a d a a r r e c a da ç ã o do 

84 , . . . H b. - P A /86 SIMONSEN, Mario Henrique. Revista a Itaçao e oupança, go , 
no Cruzado e o SBPE. 

O Pla-



Imposto Sobre Operações Financeiras, que, 
nos termos do decreto-lei n. 1.342 de 
agosto de 1974. pode destinar-se à recom
posição patrimonial das instituições financeiras, 
dependendo apenas de autorização pelo Conselho Mo 
netário Nacional; 

b) um reforço do coeficiente de 
equiparação salarial nos novos emprésti
mos do .Sistema." 
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O projeto de uma Nova Política Habitacional ela-

borado pelo SECOVI defende a destinação de dotações orçamen-

tárias anuais por parte do Governo para cobrir o déficit do 

FCVS ~ para evitar a formação de resíduos de grande massa dos 

futuros contratos de financiamento e assegurar o retorno efe 

tivo dos créditos concedidos, tornar obrigatória a adoção do 

Plano de Correção Monetária para os empréstimos a mutuários 

finais não assálariados e para todos aqueles cuja situação 

econômico-financeira o permitir. 

· Nesse caso, seria eliminado o Coeficiente de Equi 

paração Salarial e reduzidas em 15% as prestações iniciais. O 

Decreto-lei 2.406 estabelece em seu Artigo Sº que a partir de 

1989, o Poder Executivo deverá fazer consignar nas Propostas 

Orçamentárias da União dotações de recursos para o FCVS com·p~ 

tíveis com as expectativas de desembolso. 

A r. 
O primeiro aspecto a ser considerado é a urgenc1a 

em criar a :rubrica própria no Orçamento da União, mesmo que 

a dotação estabeleça um valor simbólico neste ano. 

Para os anos seguintes dever-se-ia propor um cro-

nograma que possibilitasse equalizar os desembolsos para o 

Fundo nos próximos 20 anos. Ou seja, para efeito das dotações 
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orçamentárias da união tornar-se-ia a s~rie dessazonalizada -

dos valores esperados de responsabilidade do FCVS para os pró 

xirnos 20 anos. Com isso, se evitaria que o maior impacto so-

bre o Orçamento da União se desse quase que integralmente den 

tro do governo que será eleito para o período 1995-2000, o 

que poderia gerar dificuldades adicionais para obtenção des-

ses recursos do Tesouro Nacional. 

85 PEDRO KLUMB apresenta urna proposta para tribut~ 

ção do ganho patrimonial decorrente do subsídio do FCVS, que 

se aplicada com eficiência poderia, no longo prazo, eliminar 

todo o d~ficit do Fundo, na medida em que o montante de recur 

sos ar:>entado pela União retornar ia mediante arrecadação de irn 

posto de valor equivalente. 

Operacionalização: 

a. ao encerrar-se o contrato de financiamento do 

mutuário, o Agente Financeiro informaria ao 

próprio mutuário e ao Cartório do Registro 

de Imóveis o valor do saldo devedor de respo~ 

sabilidade do FCVS, esclarecendo também que 

•)por ocasião da venda do imóvel essa parcela, 

corrigida monetariamente, sofreria tributação 

especial; 

b. por ocasião da venda do imóvel, o ex-mutuário 

seria tributado à alíquota de 50% sobre a pa~ 

8~LUMB, Pedro. Novas fontes de recursos para o FCVS: Revista 
e Poupança. Set/89. 

Habitação 

I' 
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cela do subsídio concedida pelo FCVS, além da 

tributação normal sobre o lucro imobiliário. 

São apresentadas algumas medidas para reduzir as 

responsabilidades do Fundo. Algumas já estabelecidas em 

14/02/90, com a assinatura de medida provisória por parte do 

Presidente da República, com o objetivo de incentivar as trans 

fierªncias legais de imóveis financiados e a liquidação anteci 

pada dos contratos. A principal modificação foi a permissão pa 

ra que os contratos sejam transferidos sem alteração da pre~ 

tação e do saldo devedor. só os imóveis da linha popular podem ser 

beneficiados com a medida. O governo considera que são da linha popular os 

contratos de até 750 Valores de Referªncia de Financiamento (VRF) firmados 

até 31 de dezembro de 1979~ os de até 1,1 mil VRF firmados entre 1~ de ja

neiro de 1980 a 31 de dezembro de 1984; ·.e os de até 1,'5 mil VRF firmados en 

tre 1º de janeiro de 1985 a 28 de fevereiro de-1986. 

Para habitações de classe média e alta, a transfe 

rªncia implicará um novo contrato, com uma nova prestação. O 

novo mutuário poderá ter um ·desconto de 50% do saldo devedor 

(ao invés de 25%). 

A medida provisória determinou ainda duas altera-

ções para a liquidação antecipàda dos contratos. O mutuário 

poderá quitar antecipadamente o seu contrato, com um desconto 

de 50% (·ao invés de 25%) do saldo devedor. Outra alternativa 

é o pagamento de todas as prestações que restam com valor 

atualizado. A outra alteração· reduz de dois meses para um mês 

o período de repasse dos aumentos salariais para a prestação. 
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Todos os contratos, antigos e novos, estão sujeitos à nova re 

gra86 

Outras medidas que são propostas para estimular as 

transferências e liquidações antecipadas no SFH: 

oferecimento de condições mais flexíveis para 

o financiamento do novo mutuário e do anterior 

em outro imóvel; 

manutenção da garantia do FCVS nas transferên-

cias, mesmo para valores de financiamento su-

periores a 2.500 VRFs. 

Propoem-se também a eliminação do subsídio impli

cito aos contratos de imóveis não utilizados para moradia do 

próprio mutuáiio. 

Essa medida seria implementada mediante o recál

culo da prestação com base no saldo devedor do mutuário cujo 

imóvel financiado não se destine à sua própria moradia. 

Do ponto de vista prático, não nos parece muito fá 

cil identificar essas situações. Sempre se verificará, no en 

tanto, efeitos positivos no sentido de inibir as transferên

cias "de gave~a" e incentivar a utilização do desconto para 

a liquidez antecipada ou transferência. 

8 ~sP, 15/92/90, Governo altera os contratos da casa própria. 
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O que conclue é que o problema do FCVS requer um 

conjunto de ações coordenadas em que se reparta enre os seg

mentos envolvidos o esforço e os custos do seu equacionamento. 

Também é necessário que seja estimulado o debate acerca deste 

problema, para que as propostas sejam aperfeiçoadas e que ou

tras medidas sejam agregadas. 

4.7. Recursos para 3,9 milhões de moradias: meta 

1990/1994 

Neste momento em que se realiza a transição de 

poder no âmbito do governo federal~ há uma mobilização de vá

rios grupos que tem interesse na resolução do problema habi

tacional, que formulam propostas, de caráter geral, obviamen

te sem deixar de conter seus próprios interesses mais imedia

tos. 

A Associação das Empresas dê Crédito Imobiliário 

e Poupança do Estado de São Paulo -- ACRESP, formulou e sist~ 

matizou uma proposta consensual, já apresentada à assessoria 

·do novo governo, e que enfoca com realismo o problema,ao prio 

rizar a atuação no atendimento às camadas mais baixas de ren

da. 

A observação do perfil e da composição da renda 

dos assalariados torna clara a necessidade de buscar-se meca-

nismos eficientes e baratos de construção e financiamento, 
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destinando-se recursos para subsidiar especifica e explicita

mente esse segmento. 

PERFIL DE RENDA DOS ASSALARIADOS NO BRASlL 

Renda NQ de Famílias % 

NQ Sal. Minimos Em Milhões 
I 

Até 3SM 17,2 50,2 

De 3 a 5SM 4,1 11,8 

De 5 a 10SM 9,6 27,7 

De 10 a 20SM 2,0 6,2 

Acima de 20 SM 1,4 4' 1 

TOTAL 34,3 100,0 

Consideramos importante para o nosso trabalho a 

apresentação da referida proposta, não só pela seriedade e 

isenção que prevalecem na formulação do mesmo, mas para que 

possamos aquilatar melhor o que representa em termos quanti

tativos, o volume de recursos necessários para um programa de 

natureza emergencial, com a identificação das possíveis fon

tes e as premissas que sustentam a alocação dos recursos. 

Propõe-se a divisão do financiamento habitacional 

em dois segmentos: b popular,atendendo às faixas de renda ate 

5 salários mínimos, e o de mercado, atendendo às faixas de 

renda acima de 5 salários mínimos. 

A meta é produzir 3,9 milhões de unidades, sendo 

3,6 milhões no segmento popular e 263 mil no segmento de mer 
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cado. O objetivo é não só atender .às necessidades adic':ionáis 

anuais, decorrentes do crescimento populacional, mas também 

reduzir efetivamente o déficit habitacional atual em cerca de 

15%. 

Dados históricos relativos à experiência do SFH 

no segmento popular permitem considerar faixas de valores uni 

tários médios respectivamente de 1000, 1300 e 1500 VRF's, con 

forme composição da tabela abaixo. 

Foram considerados faixas de valores unitários mé 

dios de 1000, 1300 e 1500 VRF's, que em se prevendo a parti-

cipação das prefeituras, através da doação de terrenos e in-

fraestrutura pode se obter a redução dos yalores :financiados 

para, respectivamente, 900, 110 e 1400 VRF's, reduzindo-se a_§_ 

sim a prestação do mutuário final, conforme demonstrado a se-

guir: 

"Fínanc. 
(VRF) 

t~ 400' 00000 

1.100 '00000 

900,00000 

FEV/90 

VRF = 172,20 

S.M. 2.004,37 

Financ. 
(~$) 

241.080,00 

189~420,00 

154.980,00 

Prest. Total Renda Mínima Salário Minim> 
(OCz$) (l'C.z$) (OCz$ 2.004,37) 

2.153,87 7.747,73 3,865 

1.533,12 5.874,02 2,930 

1.182,04 4. 728,16 2,358 
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Preve-se também urna faixa de valor de 500 VRF' s, de.§_ 

tinada ao financiamento de lotes urbanizados, cesta b~sica de 

materiais e auto-construção. Essa faixa dever~ atender às fa-

mílias de renda de 1 sal~rio mínimo. 

De acordo com as metas fixadas o investimento ne 

cess~rio ser~ de 3,9 bilhões de VRF's ou US$ 28,3 bilhões, 

sendo 3,1 bilhões de VRF's (US$ 22,2 bilhões) no segmento po 

pular e 0,8 bilhões de VRF's (US$ 6,1 bilhões) no segmento de 

mercado. 

SETOR HABITACIONAL - ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO 

PARA O PERÍODO 1990/1994 

NlíiEros de Unidades Valor Médio das Unidades Valor do Investi-
a serem financiadas uento 

SEGMENTOS emmi- em m-
FmVRF FmUS$ Thões Ulêíes de 

de VRF US$ 

l • HABITACIONAL 

l.l Mercado 263092 3204 23159 842 6093 

1.2 Popular 3646592 (*) (*) . 3068 22201 

Total 3909684 3909 28294 

(*) - 841 VRF's ou US$ 6088 

Ver quadro a seguir 
., 
., 



ANO 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

SETOR HABITACIONAL - ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS 

ANUAIS NO PERÍODO 1990/1994 
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INVFSI'./ AID (VRF s 
I 

INVESr. /AKJ {USI? 
UNIDADES/ANO MIIBÕES) MII.lJ()ES) 

Social Mercado Total Social Mercado Total Social Mercado Total 

510523 36833 547356 429 118 547 3108 
I 

853 3961 

583455 42095 625549 491 135 625 3552 975 4527 

802250 57880 860130 675 185 860 4884 1340 6225 

57880 57884 860130 675 185 860 4884 
1340 I 6225 

948114 68404 1016518 797 219 1016 5773 1584 7357 

ITUrAL 3646592 263092 3909684 3067 842 3909 22201 6093 28294 

SEGMENTO SOCIAL - ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS PAP~ O 

PERIODO 1990/1994 

VALOR DO FINANCIAMENTO RECURSOS NÚMERO DE UNIDADES .. 

EM VRF I EM US$ Milhões VRF Milhões US$1 % Quantidade % 

500 3619 I 614 I 4440 20.00 1227040 33.65 

900 6514 I 1288 9324 42.00 1431546 39.26 

'1000 7961 I 798 5772 I 26.00 725069 19.88 I 
1400 10132 

I 
368 2664 

I 
12.00 262937 7.21 

TOTAL I 3068 22201 100. oo I 3646592 ! . 100.00 

Para atender às metas estabelecidas e ao respec-

tive investimento foram identificadas as fontes de recursos 

discriminadas abaixo, bem como as premissas adotadas para ca-

da uma. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO 

FONTES DE RECURSOS Valores em milhões de US$ Valores em milhões de VRF 

'Social ~rcado Total Social ~rcado •Total 

1. Caderneta de Poupança 244 2192 2436 34, 303 337 

I 2. Letras Hipotecárias 97 874 971 13 121 134 

3. Retom.o do SBPE 295 2658 2953 41 367 408 

4. FGTS/Arrecadação Liquida para 

Habitação 1613 - 1613 223 - 223 
I - FGTS/Retorno das Aplicações 797 797 llO llO I ). - -
16. PIS/PASEP 786 - 786 109 - 109 

7. FCvS/Ressarcimento aos ag. 

financeiros 369 369 738 51 51 102 

8. Dotação Orçamentária 18000 ·- 18000 2487 - 2487 

8.1. para Habitação 13000 ·- 13000 I 1796 - 1796 

8.2. Para Sanearrento 5000 - 5000 691 - 691, 

TO'JJAL GERAL 22201 . 6093 28294 3068 842 13909 

CADERNETA DE POUPANÇA: Captação líquida anual 

de 5% sobre o saldo .existente, sendo 651 destinados à habita-

ção. Por ter um recurso remunerado que requer uma aplicação a 

taxas mais elevadas, foram destinados apenas 10% dos recursos 

para aplicações do segmento social e 90% para o segmento · de 

mercado; 

-- LETRAS HIPOTECÁRIAS: Por ser úm instrumento 

relativamente novo, estimou-se .. a colocação anual crescente 

até atingir 10% do saldo de Caderneta de Poupapça, sendo 65% 

destinados à habitação. Considerando a necessidade de remune-

rar o papel a taxas atrativas para aceitação pelo mercado, ado 

tou-se a mesma distribuição dos depósitos de poupança para os 

segmentos sociais e de mercado; 
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RETORNO DO SBPE: Em virtude de vários· subsí

dio5 concedidos aos mutuários, as prestações pagas atualmen

te situam-se em torno de 30% do seu efetivo valor. Com a con 

cessão de novos financiamentos não subsidiados estimou-se que 

o r~torno total da carteira deverá elevar-se para 50% de seu 

efe=ivo valor. Saldo da carteira igual a 65% do saldo de ca

der~eta de poupança com prazo médio de retorno de 15 anos e 

tax2 média de juros de 9% ao ano. Para a divisão entre os se~ 

mentes social e de mercado adotou-se a mesma distribuição dos 

depósitos de poupança, que lastreiam as aplicações do SBPE; 

-FGTS/ARRECADAÇÃO LÍQUIDA PARA HABITAÇÃO:-Arre-

cadação líquida anual de 8% sobre o~saldo existente, 

60% destinados à habitação; 

sendo 

- FGTS/RETORNO DAS APLICAÇÕES. Retorno equivalen 

te a 50% do seu efetivo valor (conforme explicado acima). S~l 

do da carteira igual a 60% do saldo dos depósitos em p~azo mé 

dio de retorno de 20 anos e taxa média de juros de 5%~ao ano; 

- PIS/PASEP: Arrecadação 1:íquida anual de 8% so

bre o saldo existente, . sendo 20% do montante arrecadado destina

dos a habitação; 

- FCVS: Ressarcimento _pela União dos resíduos de 

saldos devedores decorrentes de subsídios concedidos, crian

do-se um "~inking 6und" com o objetivo de linearizar o flu-

xo óe desembolsos futuros do fundo, cujo pico está previsto 

para 1997. O valor ressarcido torna-se disponível para novas 

apl i::ações pelos agentes finance,iro,s. O vaJ.o.r fo,i estimado.cçxn 
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base·no total de contratos vencidos desde 1986 e que ainda 

estão em torno, juros de 9% ao ano. Adotou-se uma distribuição 

equitativa entre os dois segmentos; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: US$ 18 bilhões destina

dos ao segmento social, gerados por economia ou recursos adi

cionais obtidos através de reforma: fiscal, administrativa e 

patrimonial e renegociação ou conversão da dívida externa. 

!• 
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CoNa..USÃO J 

O financiamento hábi~acional, estrito senso, e ex 

tremamente importante para compatibilizar a capacidade de com-

pra e de pagamento dos indivíduos na aquisição de uma unidade 

habitacional, principalmente, levando-se em conta o alto valor 

unitário deste bem. Torna-se mais importante ainda devido às 

características sócio-econômicas de nossa sociedade que mantem 

parcela consideiável da população· à margem da chamada economia 

de mercado. 

Por seu turno, os aspectos estruturais, reforça-

dos pelos mecanismos de crédito tradicionais, fazem com que 

os fatores produtivos mais -importantes (terr~nos urbanizados, materiais 

de construção, custos do dinheiro, etc.) sejam determinantes para 

a elevação desproporcional dos preços das habitações, que, por 

sua vez, restringem a demanda efetiva por habitações. Estes fa 

teres estruturais agem de forma perversa ao aumentar o fosso 

entre a capacidade de pagamento da população e o valor da 

bitação, limitando de forma brutal a eficácla das polÍtlcastra 
" -

dicionais de financiamento habitacional que tendem ajustar 

aqueles dois elementos apenas através de mecanismos financei-

ros, tais como sistema de amortização, taxas de juros, prazo, 

capacidade de endividamento familiar e mecanismos de indexa-

ção, próprios de economias com processos lnflacionários crôni 

cos. 
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A desigualdade na distribuição de rendas, a· urba 

nização acelerada e a explosão demográfica conspiram contra a 

satisfação das necessidades de habitação, aumentando o déficit 

habitacional e com ele o mal-estar social. Uma política de 

financiamento habitacional deverá lograr a harmonização entre 

a oferta econômica e social. O fator financeiro tem um lugar 

importante mas não é o bastante para o resolver, a não ser em 

casos de excesso de recursos, o que não é o caso brasileiro. 

As políticas habitacionais e o financiamento··:des

tas poderiam ser consideradas plenamente eficazes na medida em 

que conseguissem viabilizar a produção de habitações em volume 

adequado à demanda social derivada dos grupos com menor poder 

aquisitivo, obviamente com preços de imóveis e custos de fi

nanciamento compatíveis com a renda daqueles grupos. 

No caso brasileiro, sua política de financiamento 

volta-se prioritariamente para a produÇão de imóveis, tendo em 

vista o objetivo simultâneo de geração de emprego, principal

mente para os segmentos do trabalho semi e não qualificados, e 

de renda,face à nossa realidade sócio-econômica onde sobres-

saem-se o subemprego e ba1xos níve1s de remuneração assalaria

da. 

Não obstante a política habitac1onal brasileira se 

propor a atender prioritariamente as camadas populacionais com 

menor poder aquisitivo, sua eficácia, no conceito genérico an-

teriormente exposto, deixou bastante a desejar, basicamente 

por ser um sistema cujos recursos são, em sua grande parte,on~ 
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rosos. Tal característica impôs sérias limitações à sua capac~ 

dade de atender ampla camadâ da população, que só teria acesso 

a habitação se contasse com grande quantidade de subsídio. 

Notadamente, o sistema não pode ir mais além por

que necessitava de um volume substancial de recursos não one

rosos para poder atender plenamente às classes mais necessita

das e não desequilibrar economicamente os agentes financeiros 

envolvidos na operação. 

Hoje, o sistema defronta-se com o problema de 

forma mais crítica, já que aumentou o hiato entre a renda mé

dia mensal e o custo dos financiamentos e entre os valores de 

financiamentos e os preços dos imóveis, principalmente nos 

grandes centros u~banos. 

O momento atual é de implementação de uma série 

de medidas que vem sendo debatidas pelos vários setores inte

ressados na questão. Entendemos que, a experiªncia obtid~ em 

mais de 25 anos de existªncia do SFH constitue-se num impor-

tante referencial para que sejam evitados os erros cometidos, 

bem como deve ser utilizada a estrutura de captação e aplica

ção já consolidada e tecnicamente preparada para avançar no 

enfrentamento da problemática habitacional. 

O ~deal é que o sistema se desenvolva num cenário 

de pleno desenvolvimento econômico, através do crescimento do 

produto a níveis que amplie a oferta do emprego, servindo para 

aumentar a arrecadação de recursos e permitir o retorno dos 
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financiamentos, bem como seja adotada uma política de salários 

que assegure os Trabalhadores um nível salarial capaz de 1n-

fluir positivamente sobre a demanda por imóveis, a arrecada-

ção do FGTS, a capacidade de poupança dos assalariados e sobre 

o grau de inadimplência do mutuário. 

No entanto, o comportamento da econom1a ao longo 

dos anos tem se caracterizado por oscilações, e devemos, por-

tanto, contemplar aquelas medidas que não sofram tanto os 1m 

pactos decorrentes da conjuntura econômica. 

A primeira medida a ser tomada deve ser com rela-

ção a reorganização institucional, com a divisão de responsa-

bilidade. E sob este aspecto, somos favoráyeis a separação dos 

segmentos de "me~cado" e o de "habitaçao popula~". 

Para o atendimento ao segmento de "me~~adon deve 

rá haver maior autonomia para os recursos e maior flexibilida-

de operacional. ·As instituições privadas poderão atender pare~ 

la significativa da sociedade se não tiverem o ônus de arcar 

indevidamente com subsídios na forma de redução de seus reter-

nos a fonte básica de recursos para este segmento seria a Ca-

derneta de Poupança visto que os custos são compatíveis com as 

taxas praticadas nos financiamentos para o p~blico-alvo dest~ 

segmento. No entanto, torna-se necessário que os recursos pos-

suam relativa estabilidade, o que requer, a manutenção de sua 

competitividade frente aos outros instrumentos de captação de 

recursos do p~blico, existentes no mercado, além da adoção de 

um indexador real que reflita efetivamente a inflação corren-

te. 
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A proposta da ABECIP de implantação de um Mercado 

Secundário de Hipotecas sustentado pela emissão das Letras Hi 

potecárias, viabiliza um melhor fluxo de recursos e maior ade 

quação dos prazos as operações ativos e passivos, embora, co

mo pudemos ver, o governo já desvirtua na or1gem a constitui

ção desse modelo, ao privilegiar a CEF na captação dos recur

sos das Letras Hipotecárias. 

Para o atendimento ao segmento de "h~bit~çao po

pul~~" serão necessários, além do FGTS, recursos orçamentá

rlos para a população de baixa renda, que deverá ser subsidia

da, devendo o subsídio ser explícito e provisório. 

A nova Constituição delegou amplas responsabilid~ 

des aos Estados e Municípios, na questão urbana, e neste senti 

do o Governo do Estado de São Paulo tem criado novas fontes de 

recursos, como a Loteria Instantânea que possibilita a arreca 

dação de recursos sem custos financeiros, que podem ser cana 

lizadas para o segmento de baixíssima renda, a fundo perdido, 

embora requeira uma operacionalização altamente organizada.Com 

relação ao Fundo de Financiamento e Investimento para Desen

volvimento Habitacional e Urbano, que pressupõe dentre outras 

fontes de recursos a monetização do patrimônio do Estado com 

emissão de quotas que se valorizam conforme a valorização 1mo 

biliária, temos dúvidas com relação a sua exequibilidade. Tra

ta-se de uma idéia engenhosa que pode até viabilizar um "Si~te 

m~ E~t~du~t de H~bit~çao", porém até onde tivemos conhecimento, 

não foram realizadas simulações ou estudos detalhados que nos 

permitiriam uma análise aprofundada, que requer uma propostada 

magnitude desta. 
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Analisamos também a lei que aumenta a alíquota 

do ICMs, com destinação específica para programas habitacio 

na1s e concluimos que os recursos obtidos seriam suficientes 

para a produção d~ cerca de 33.333 a 120.000 unidades habita-

cionais, dependendo das Tipologias adotadas. Criticamos a 

exclusividade da CDHU como Agente promotor exclusivo do pro

grama, considerando que na maioria dos municípios paulistas 

existem Empresas Municipais de Habitação já constituídas pela 

própria CEESP, com Knowhow e estrutura para dar maior agilida

de ao programa e consideramos positiva a priorização para as 

famílias com renda até 5 salários mínimos e prestação limita

da a 20% da referida renda. 

No âmbito dos municípios, destacamos o caso de 

São Paulo que,ora, regulamenta as operações interligadas, que 

permitem a aprovação de edificações fora dos parâmetros dos 

códigos e leis vigentes,·em troca de casas popul-ares. 

Medidas de caráter ma1s amplo devem ser tomadas 

com vistas à redução do preço das habitações, como flexibili

zação da oferta de terrenos adotados de infraestrutura, incen

tivo à produção para moradia de aluguel, apoio aos programas 

de desenvolvimento e pesquisa tecnológica que visem a redução 

de custos e prazos na produção de moradias, normas de ocupa

ção do espaço que reduzam o preço dos terrenos e/ou aumentem 

a oferta de moradias, etc. 

Dou ênfase a que se priorizem programas de pes

quisa em tecnologia habitacional, pois as conquistas alcança-
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das nesta área, dificilmente sofrerão os efeitos das oscila-

ções macro-econômicas, ·visto o qU.e se busca nesta área, é a 

adaptação de tecnologias apropriadas para materiais de constu 

ção e sistemas construtivas region~is, dinamização das peque

nas indústrias regionais de materiais de construção, controle 

da qualidade de produção de habitação, etc.; que tem como obje 

tivo a redução de custos e prazos, tão necessária para o desen 

volvimento de programas habitacionais em larga escala. 

O acesso à moradia deve serpossibilitado de vá-

r1as ·formas. Procuramos analisar a possibilidade de se a de-

quar o sistema de consórcio para moradias populares, qrt~ pode 

ser viável se conduzido em associação com Estados e/ou mun1c1 

pios e observando os vár1os aspectos, que inumeramos no Tópico 

específico. 

Uma outra fora, ser 1a através do .incentivo à·:~pro

dução de moradias de aluguel, com a revisão das leis e normas 

que regem a problemática do aluguel 1 associada à C-riação de Em 

presas produtoras de habitação para aluguel, nos moldes dos 

existentes na França, e que vem sendo pesquisadas pela C.D.H.U .. 

Na França, os H.L.M. (Habitação de Alguuel Moderado) tem prod~ 

zido cerca de 200 mil unidades por ano. Os estudos da CbHU mos 

tramqueóvalor do aluguel por este sistema seria menor •que o 

praticado no mercado, e após a amortização do investimento, o 

imóvel poderia ser vendido ao "in.qu..i..t..i.n.o"(concessionário). 

Para amen1zar a curto prazo, o problema habita-

cional para a população de baixa renda, principalmente da 
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localizada na periferia dos grandes centros urbanos, a alter 

nativa dos Lotes Urbanizados + Kit do material de construção,· 

parece-nos ser a mais indicada, visto que segundo mostram os 

números a maioria das edificações na periferia é de alvenaria 

construídas em regime de auto construção ou mutirão, além do 

que hoje está totalmente inviável para a iniciativa privada a 

incorporação de loteamentos- populares urbani zados. 

A alterantiva dos "Lote~ U~banizado~" oferece con 

dições mínimas de habitabilidade a custos compatíveis com a 

renda da população-alvo e maximizar o número de famílias aten

didas. 

Finalmente, um dos pr1nc1pa1s problemas do SBPE, 

que requer o engajamento de todos os setores envolvidos é o 

equacionamento do equilíbrio financeiro do FCVS, que não deve 

se restringir apenas às fontes de recursos para ingresso no 

Fundo, mas de forma mais ampla, à busca de medidas que consl

gam manter o fluxo de caixa equilibrado. 

No âmbito do Curso de Mestrado em Administração e 

Planejamento Urbano, objetivamos com esta monografia, identi

ficar uma política pública relevante no contexto da problemá

tica urbana e após diagnosticá-la, apresenatar as alternativas 

propostas para seu equacionamento. Analisamos um modelo idea 

lizado na lógica financeira, cuja operacionalização, ao longo 

das "pe~:tulr. baç.õe~" macroeconômicas, rompe com os princípios que 

f.undamentaram sua criação, levando-o ao esgotamento. As solu

ções para o redirecionamento do modelo contemplam outros aspec

tos., como fontes de recursos não convencionais, acesso a mora 
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dia por novos programas e mecanismos como consórcios, empre

sas de tecnologias e outras, conforme quizemos demostrar. 



266 

BIBLIOGRAFIA 

ABDALLA, Anésio. Recursos domésticos para a indústria imobi 

liária. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, Jul/ 

88. 

ABECIP. Introdução ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empré~ 

timo, 1977. 

ABREU, Marcelo de Paiva (org.}. A Ordem do Progresso cem 

anos de política econômica republicana 1988-1989, Rio de Ja 

neiro, Campus, 1989, p. 434. 

ALBUQUERQUE, Marcos Cintra Cavalcanti de. Ava-liação e Propos 

tas de Reformulação do SFB, São Paulo, Fundação Getúlio Var 

gas, 1985, 92p. 

____________ . Gastos Sociais no Brasil e o Exemplos da Habita

ção e do Saneamento, Cadernos Liberais, Instituto Tancredo 

Neves, Brasília, 1989, 70p. 

____________ . Uma Sugestão para a Política Habitacional, Folha 

de São Paulo, 26/02/83 . 

. Repensando a Atual Política do SFH. Folha de 
----------

S. Paulo, 08/05/83. 



267 

. É hora de definir uma política habitacional, -------
Folha de S. Paulo, 26/05/87. 

AZEVEDO, Sergio de e GAMA DE ANDRADE, Luiz Aureliano. Habi

tação e Poder (da Fundação da Casa Popular ao BNH), Rio de 

Janeiro, Zahar, 1981 7 132p. 

BANCO HIPOTECÃRIO NACIONAL. Financiamento de la vivienda 

modelo propruesto. República, Argentina, 1987 (mimeo). 

BANCO MUNDIAL e IFC~ Reforma do Sistema Financeiro 

Washington (EUA), 1988, 58p. 

Nacional, 

BAPTISTA, Luiz Felipe Soares. Nova Política Habitacional: 

corrigir o passado. Habitação e Poupança, Rio de 

ABECIP. 

Janeiro, 

BOLAFFI, Gabriel. Os subsídios na política habitacional. Fo 

lha de S. Paulo, 05/06/87. 

BORGES, João Gonçalves e VASCONCELLOS, Fabio Pucceti. Habita 

ção para o desenvolvimento, 1974. 

BRANCO, Pedro Paulo Martoni. Habitação Popular e Governo De

mocrático. Revista Fundação SEADE, 32-37, set/dez, 1985. 

BRANT, Vinicius Caldeira. São Paulo, Trabalhar e Viver, São 

Paulo, Brasiliense, 1989, 254p. 



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A Favor de uma Política de Financia 

mento Habitacional, Rio de Janeiro, 1987, 32p . 

.. Mecanismos de financiamento e solu-----------------------------
ções de atendimento habitacional adaptados às condições só-

cio-econômicas da América Latina, Rio de Janeiro, 1987, 58p. 

CAPERIN, Arnaldo. O Banco Nacional de Habitaçao e o Sistema 

Financeiro da Habitação, Rio de Janeiro, Escola Superior de 

Guerra, 1979, 67p. 

CHAP CHAP, Romeu. Contribuiçao para uma Política Habitàcional, 

São Paulo, Livre Iniciativa, 1988. 

COBIIM -- CONGRESSO BRASILEIRO DA INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA, 2ª 

Projeto de u~a nova política habitacional. São Paulo~. 1989 

(mimeo). 

CONSÓRCIO de pré-fabricados substitui o SFH, Folha de S. Pau 

lo, 30/08/89. 

CONTRATOS de financiamentos de imóveis dão garantia às opera

ções com título. Folha de S. Paulo, 06/05/89. 

cox, Roy. Futuras Atividades das Empresas de Crédito !mobiliá 

rio, Dublin, Irlanda, 1985, 19p. 

CRECI, Critica destinação de verbas da caderneta 

Folha de São Paulo, 12/11/85. 

vinculada. 



269 

DIMENSTEIN, Gilberto. Sarney privilegia aliados para distri 

buir recursos. Folha de S. Paulo, 13/09/89. 

EN-HAP - Escola Nacional de Habitação e Poupança e ALIDE. As 

sociacion Latino Americana de Instituciones Financeiras de 

Desarrollo. Estratégias para atender a la demanda de vivien 

das en Brasil. Rio de Janeiro, 1989 (mimeo). 

------. Subsídios existentes en el sistema financiero pa-

rala vivienda. Rio de Janeiro, 1989 (mimeo) . 

. Entidades y organimos de crédito para la ------ vivien 

da, Rio de Janeiro, 1989 (mimeo) .. 

0 FGTS é de seus titulares. Habitação e Poupança. Rio de Ja

neiro, ABECIP. ago/89. 

FINEP-GAP. Habitação Popular: inventário da ação governamen- · 

tal, Rio de Janeiro, 1983, .175p. 

FOOT, Francisco e LEONARD Victor. História da Indústria e do 

Trabalho no Brasil, São Paalo, Global, 1982, 416p. 

FRIZZO, Ovídio Barcellos. Financiamentos Imobiliários no Sis 

tema Financeiro da Habitação. Síntese, 1980. 

GTR/SFH - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-

ENTE - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Relatório Final: Reformula

ção do SFH, Distrito Federal, 1986, 94p. 



270 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÕGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.Re 

latório 25.464: Diagnóstico Tecnológico da Inddstria da 

Construção Civil Fase I- Relatório Final, São Paulo, Ju

lho 87 p. 85. 

Manual de Orientaçao para Construçao por 

Mútua, São Paulo (mímeo). 

Ajuda 

----------~· Manual de Tipologias de Projeto e de Racionaliza 

<;ão das Intervenções por Ajuda Mútua, São Paulo (mímeo) . 

---------- . Encontro Nacional em Tecnologia do Ambien·te Cons 

truído, São Paulo (mímeo). 

-------. 1 Simpósio Internacional sobre Produçao e Trans 

férência de Tecnologia em Habitação - ANAIS, 1987 . 

. Alternativas .. Tecnológicas para construção -------- de · 

habitações de interesse social, São Paul~ (mímeo). 

JACOBI, Pedro. Autoconstrução: mitos e contradições. In: 

Espaços e Debates, São Paulo, Cortez 1, 1981. 

JAGUARIBE, Helio e et alii. Brasil, 2000, São Paulo, Paz e 

Terra, 1986, 196p. 

. Brasil: Reforma ou Caos, São Paulo, Paz e Terra, ------
1989, 308p. 



271 

KATZMAN, Martin T .. Urbanização no Brasil a partir de 1945. 

A Transição Incompleta, São Paulo, Paz e Terra, 1986, 46p. 

KLUMB, Pedro. Novas fontes de recursos para o FCVS. Habitação 

e Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, Set/89. 

LEHFELD, Neide A. de Souza. A Habitação: Uma abordagem pop~ 

lacional para um problema estrutural, Petrópolis, Vozes, 

1988, 128p. 

LEMOS, Carlos. História da easa Brasileira, São Paulo, con-

texto, 1989, 8lp. ~ 

LIPIETZ, Alain. Alguns problemas da produção monopolista do 

. espaço urbano, Espaços e Debates nº 7, São Paulo, out/dez. 

1982. 

MARICATO, Erminia. Política Habitacional no Regime 

Rio de Janeiro, Vozes, 1987, 9lp . 

Militar, 

. Por uma nova política habitacional. Folha de S. Pau -----

lo, 20/04/89. 

MELLO, João Manoel Cardoso. O Capitalismo Tardio, São Paulo, 

Brasiliense, 1982, 177p. 

MELLO, Zelia Cardoso. Alternativas habitacionais para cama 

das de renda de zero a três salários mínimos. In: Seminário 

de Trabalho sobre política habitacional na Grande Metrópole, 

São Paulo, SEHAB/Fundap, 1985, pp.70-77. 



272 

MELLO, Marcus Andre B.C .. Classe, burocracia e intermedia-

ção de interesses na formação da política de habitação. Re 

vista Espaço e Debates nº 24, São Paulo, 1989. 

MIRANDA, Bartholorneu Bueno. A extinção do BNH. Habitação e 

Poupança. Rio de Janeiro, ABECIP, dez/86. 

OPERAÇÕES interligadas. Gazeta Mercantil, 30/08/89. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e Crise no 

Brasil - 1930-1983, São Paulo; Brasiliense, 1987, 292p . 

. Economia Brasileira - Uma introdução crítica, ----------------

São Paulo, Brasiliense, 1988, 19lp. 

PEREIRA, Luiz. org. Urbanização e Subdesenvolvimento, Rio de 

Janeiro, Zahar, 1979, 189p. 

PERUZZO, _, Dilvo. Habitação: controle e espoliação, São Pau

lo, Cortez, 1984, 133p. 

PINHO DIAS, Maria Lucia Rebello. Desenvolvimento Urbano e 

Habitação Popular em São Paulo, _São Paulo, Nobel, 1989,167p. 

PRIMO, José Afonso. Criado fundo .estadual para casas popula

res. Shopping News, 26/03/89. 

RIBEIRO, Luiz C. de Queiroz e PECHMAN, Rober M .. O que é Ques 

tão da Moradia, São Paalo, Brasiliense, 1985, 7lp. 



273 

SANTOS, Geraldo Magela. Fontes de recursos para o SFH. Habi- . 

tação e Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, Jan/86. 

SÃO PAULO: limites da expansão. BRASIL URGENTE. Questão Urba 

na, Editora FG, São Bernardo do Campo, p6, 1989. 

SCHMIDT, Benício e FARRET, Ricardo. A Questão Urbana, Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1986, 94p. 

SCHWEIZER, Peter J .. Habitação e Participação Popular, Rio de 

Janeiro, 1986 (mímeo). 

. Planejamento e o processo decisório em ----------------
~ 

pa1-

ses subdesenvolvidos Revista Econômica do Nordeste, For 

taleza, v. 8, n. 4 p. 573-608, out/dez, 1977 . 

---------------- . A autoconstrução e o setor privado. Habitação 

e·Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, mar/88. 

SECOVI - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São 

Paulo. Ensaio de Politica Habitacional para o Estado :de São 

Paulo, 1987 (mímeo). 

. Processamento dos Financiamentos no SFB, São -------

Paulo, 1987, 43p. 

SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE S. PAULO. São Paulo Ba 

bitação Para Todos, São Paulo, 1988, 95p. 



274 

________________ . Seminário Habitação de Aluguel Moderado, São 

Paulo, 1987 (mímeo) . 

. Programa de Habitação de Interesse ---------------- Social, 

São Paulo, 1987 (mímeo). 

Plano Habitacional do Estado de São Paulo, São 

Paulo, 124p.; 

SETTA, Josu~. Um ano de pendências e expectativas para o sis 

tema. Habitação e Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, dez/89. 

SILVA, L.A. Machado, org. Solo Urbano - Tópicos sobre 

da Terra, Rio de Janeiro, Zahar, 1982, 95p. 

o uso 

SILVA e SILVA, Maria Ozanira. Política Habitacional Brasilei 

ra -verso e reverso. São Paulo, Cortez, 1989. 199p. 

SIMONSEN, Mario Henrique. Rumos do Sistema Financeiro 

bitação e Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, abr/85 . 

da Ha 

. Os dilemas do Sistema Financeiro da Habitação. Ha----------

bitação e Poupança, Rio de Janeiro, ABECIP, Jul/85 . 

. A indexação, o cruzado e o SFH. Habitação e Poupa~ -------

ça, Rio de Janeiro, ABECIP, fev/mar-86 . 

. Como foi morta a boa id~ia do SFH. EXAME, São Pau-------

lo, Abril, mai/89. 



SINGER, Paul. Economia Política da Urbanização, São 

Brasiliense, 1983. 

275 

Paulo, 

SOLUÇÃO para moradia anda de mão em mão. Dirigente Municipal, 

São Paulo, Vol. XX, nQ 4, 22-23, abril 1989. 

SOUZA, Paulo Renato. Quem paga a conta? Dúvida, Déficit e 

Inflação nos anos 80, São Paulo, Brasiliense, 1989, 183p. 

SOUZA, Roberto de e SUCHODOLSKI, Sueli. Em busca de uma Polí

tica Habitacional. São Paulo, 1985 (mímeo). 

THORSTENSEN, Vera Helena; SOUZA, Arnaldo de Araujo. Notas so-

bre o Sistema Financeiro Nacional. Relatório FGV. 

(mímeo). 

o TIJOLO e o sonho. Meta Social, nº 10, Jan/90. 

C-1705 

TOLEDO, Denise Campos. SubsídÍo deixa rombo de NCz$ 100 bi

lhões, Jornal da Tarde, 16/10/89. 

VALLADARES, Licia do Prado. Org. Repensando a Habitação, Rio 

de Janeiro, Zahar, 1983. 

VIEIRA, Evaldo. Estado e ~séria Social no Brasil de Getúlio 

e Geisel, São Paulo, Cortez, 1983. 

VILLAÇA, Flavio. O que todo cidadão precisa saber sobre habi

tação, São Paulo, Global, 1986, 122p. 



ANEXOS 



;,:--·- -:-.:---..- ......... 
_..J-J>.-'-t..i..\.. J'll:::: 

-- -.r -. ,_ ; \.- - -
J-'4.-.} - ••• 

LOTSRIA DA HP.BITAÇÃO 
-Estabelecimento Disposições P.es~ltédo L1quido 

. -Destlnaçoes. 
COJ~SELHO 

-Criação 
CONSELHO 

DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO E.s Tl·i.DüAL DP. HABITAÇÃO 
Finalidade - Menbros. 

DE ORIENTAÇÃO DA LOTERIA DA HA3ITAÇÃO 
Men bros. 

...-1/;c-r:. -.. rr.d;,~, ~,. d~ r/Jst•c.'"" "''" dP flD..!.r. 
In n •· _.,~ 1}.7 1 .J,. _..,i t.Jr 'rlr-nJitrn dr- !''·''' 
nuu:iii~t.2do pt"ltr nr,rrrn n , . .:- (tf)t"l_ âr 

1 ~ dr ncn·rn!hr,; rir 1 ... _.~-. .rlCIC"""w. rn1.; o~~

rro< 20 mr-.unt= dr-ttczn r Ja pro,,u.Jé-n, 1:1( 

<orrdn:~• 

ORESTEI:. (_)I ;rRClA Go•·r-rn~d"' ti•· F"~r1 •. dr ..;;, 
P.;~ulp ,.,, 11'u J~ '!\u:l'~ ::nuhuJt ~-,~., i!·~·;n ... r . ··!~'fd!·t •• nán o ,t,, 

~"~''' n~ i t"J n o ~.1'>t .. d~ .2•1 rk ,ulh·' dr !'l>". 

nn:rn.; 

:\rr•J!u 1 ... - fl;1.._·.:..n1 2 vu~·•r:.u •·••tu .• r ·~l!UIIUr 1cd;,h.;\,, u .. 

dt~J·l~'" tv•h .2 ~r.IZ'un OJrnnnn:td~,:- ó,,.; ),.t rr-t!• '' " :'= ~'1'-. d: 
.: ' dr· '\Ctrmiu•• Ót" 1'1)<1:. ltlpc.hitt :ui, .... l·'rio l)r,,:rCH' r~· 
2:. r.oé. Je l \ dr- nu•·c mhrn de- l <J.,<:· 

I- o§ 2. • do anigo 4. ": 
""§ 2."'- Os prêmios prcscrÍt05 ou n~o red2.m:ad05 rr-ver· 

rer..o em rcnà:a ao fundo Rourivo Especial. $endo creditados 
conforme disposto ao amgo 10 desre decr:to. •·. 

11- o 211:Ír;o 10: 
•• Anigo lO - A CEESP - Ca.íx2 E.c:onómic:! do Es:ado 

àe São Pauio S.A. apur:tn. trimesrraimerac. o n:suiudo líquÍ· 
do <b l..c>rena da Habirac:i.o. em rir"i2.S mod:alidades. e crràin· 
ri em conta que con>riruiri o fundo Ro;:arivo E.s~ia! 

UI -o anip:o 11: 
.. An.igo 11 - úocri ~ Secretaria da Habita~o: 
1- promcwc:- esruàos pat2 2.SSC")rur:tr a Õesrínaçlio dos re· 

cursos do Fundo Rotauvn E..s~ciai cxciusr~·::.mcmc ao fin.ancu
memo de habiuç~o popui:a.r e cie sua i:-:Ír:.-esrmrur. bfuic;. 

ll - proceder :a gesdo da conta Fundo Ror:nivo Es~cia.i. 
ma.ncid:a iunro 12 CEESP - c.2.ix:z Eronõmíc:a do Esudo de São 
PauloS.A.: 

U!- est:~.belecer z condições·opcracic>n:a.is Par:i :a conce~· 
são Õc finUKi:a.menros e normas p:an .:apiicatão dos réc"unm de 
fundo RotaUY·o ésp:.-n:a: ·· 

J\' - ~ ··capu~ ··e o§ 3." do :a.rt:Í!I"O 13 
•· An.ig~ 13 - Em c:ad~ município de Esr:odo devcr:i ser 

cri:odo um Conselho Muninpai à~ H:abit:oçio. com:;. fin:aíià2· 
àr ác :apr0\'2.f os proictos h:Ü:>Íta.cior~tS ~ supcn;ision::u sua im
pbmt:açào. •·. 

"§ 3." - O mandato àrn mc:r.oros do Corudho ser~ à c 
2 <doisi anos, pcrmitid:. =~ reconduç:;o. execro o à c y,:u frcs;· 
àcnn::. que peràunti enou:a.nro àctcnwr do manàaLo de Prr· 
feira. c de Gaemc àc .AgénÚ• d:o. CEESF - Ca:= E.conóm>G 
de Est.:<do de Sio Paulo S . .A .. c;uc r.unbcm pcrdur-r:ii enq~.::a.n· 
to no c:xe:rcicío d2 runçlio no municipiG ... 

V- o :anigo 14· 

... A.rt..igo 14 - Gbcci 20 freie-no àc c:aci~ municípir- ci:.: 

Esr.aào. ouvido o Consdho Mumcípal de H::oitaç:&o. enr:z.rni. 
nh:u ~ Sccrcr2.ri..a a~ H:~.btt.aç2o solicita;f'::J de 2piic-:Lçáo cic: •c · 
CUOO$ ào Fundo Rorarivo Espco:ai. •·. 

Ani(l:o 2. • - Fic:am acrcs.ccnrados 20 Decrete n e 

2~.923. de 13 de s.crcmbro de !986. modiíicado ~ic Denccc 
n. • 27.606. de !3 à c novembro de J 98/ e5 s~~u1m~ di.sposici· 
vos:: 

1- ao anigo 13 o§ 4.": 
""§ 4_•- E.rn C"250 dr- ausfnri2 ou >mpeà:mcnros de S.Clli 

rirul~. os membros do Conselho scrio sub~riruídos. n2 S("· 

guincc con.íormidaàc-· O Prdcite. pdc· Vic~-Ptdei10: o Gc
rcnrc d:> A.,-énci2 d2 CEESP - G!"2 Ú:;:mómJC·2 do êstúio de 
S~o P2ulo S.A .. pc:lo Sub--Gc;;cntc: o rc:..Hc!.c-n:antc- d;, Scnr
tari:. d~ Habil::aç2cl. ~lo su~icnrr our ior crcdc-nci~d0 jun~~
mcnrr- c·om o citub.r: c.~ rcprc~n:2nr-:!- d2 cc.munid:..ci~. p~l~ 
S('US rcs~uvos supknr~~ prc--v1am~rn~ cs;olhiàp,(, pcio Prci~l
ro. junun~cnto com ~~ urui:nc~- d~nrrt' o~ di:-tgrnr::-!' ci':' cnr;. 
d:~des Yf-'i;:.!5 do muni{ipir; 

li- m a.n:_;:::><, J(l.f, 10-B ~ Jfl.(. rom; :K;."..>im~ :::d~· 

-:-.r.::-..,_ __ (""\: - ~ -· ....... --



~.:-"'- ~·=- rp: _, __ ,~......;._,. \...· r~ 
J•-

.... ...., 
I' 

·~I 
, .. -·-c 
•· ---~ .~..-~ y 

•· Anigo lO-A -O Fundo Rotativo E.spc:-cial. tc:m por ob
jeto :11 apliraç!lo do resultado liquido da expiora~!lo da Loreri:t 
d• Habinção em su:zs vãri:u modalidade-s :ru:Us c: fururas. na 
conc=lo de linh:u de crédito subsidiados p2111 o financia
mento d2 corutruç!lo dr- unidades habitacionais c sua infrac:s
trutun bisira pll.lõl popul:aç!lo de: rc:nd:~ mhima igual ou infe
rior a 3 (uês) s.aliuos mínimos. dentro do E.sr:ado de Sso Pau- · 
lo. 

Artigo 10-B- O Fundo Ro~tivo Especial sen mantido 
iunro à CEESP - Caixa E.conómic2 do Estado de São Paulo 
S . .A. c: movimentado mediante auwn:r.aç!io .do Sc:nc:ririo da 
Habír:LÇlio. com oix:diénria 2os percenruai.!. seguinrc:s no que 
rzn~c i su~ aplicação 

I - ~0% (cinquenta por cento) àos momanto credita· 
dos scr2o aplicad~ c:m proicms es;:odu:ús pan financiar a 
coruuuçio de unidades habit .. a.cion:ús c su:;. irúracsuurur& bisi
a. n:a fo:ma do anigo 4. •: 

li - '}0% (cÍnQúenra por cento\ der.. moma.nrc:s crl"dit:t
dos scrio apliraàos c:m proieros municip=is. proporcion:t!men
tc: i :arrc:caàação de: c:ad:~ múnicípio com a venda de: eor:zs da 
Lotc:ti2 da Habit2Ção em su:zs viri:zs mod2licfadc:s c: form~. 
2w:Uç c: furuns. no financi:;.mcmo da ~onstrução dt> unidades 
h2bi~iort2is e StU infra-csrrurun bási=. n2 forma do an.igo 
.(_ .. ; 

111 - ~IN. (cinco por cento) dos valores mencionados no 
inciso l c: 5 'ti. kinco por cento) dos V2iorc:s do inciso 11 scdo 
aplicados. 2 fundo perdido. na consrruç2o ou aQuisição de 
c:qUÍp4mc:ntos comunitários. creche$. dínic:r..s médiC:lS e cien
ti..ri:ls. posras de s:lúde e puçues inbnti.s. dentro dos proic:ros 
habiDCionaís. 

Parigr-:úo único - Para firu do disposto neste decreto 
c:mc:ndc:-se por in.fn-(5trurura bisie<~ o c:sgor.amcnto 52Jliririo. 
lig2çjo pan fornecimento àc: ãru:r podvel. drena&-em c li~
P.o pan iornecimcnro ric c:nergi:z c:léi:ric;. 

Anigo 10--C -·Ju aplic2çõc:s de que: rrat:a o inciso 11. do 
an.igo 10-B denc dccrc:ro. óc:vc:riao ser aproV2dos pelo Co~
lho Municipal de Habit:~.ção. que ~ncarninhari à Sccrcrari:~ d:z 
H2biação projeto quc.contempb . .-·i. oo mínimo. os SC&'Uintc:s 
quesiros: 

1 - Dc:monsorativv de ctistênci: da al'ênci2 h2bit:~.cion.al 
p:an popuiação de b:úx~ ~nd:.. :lSSirr. t>ntendid~ aaucb de 
renà~ máxtma jg-~2! ou inic:rior :1 3 Hrês> s:linos minimos. e 
não possuidora d~ h:tbit:~o;ão própna: 

11- Cad2Stro d2 po:oui2çào; ser ::uc:ndid~ pelo protew. 
com indicaç.ão do número de pc<...S02...'. ~ue habitarão a unid2dc 
c su:as condicões sócio-=onómicz.s: 

lll - Termo de JntCICSSC n• aoutstçjo d~ uma unid:~é~ 
habi12eion:zl do proic:ro :z.ssinado pelo caé2Srrado no inciso 11 
dcnc :uzigo: · 

IV - lndicaçio do tencnc. su:o ioc:~iizaçio .. conrrom~· 
çõc:s. tiwlo ::~quisirivo e re-spectivo rq:istro rmobiii:iric> bem 
como discriminação d:r..s condições par:t. cxccucão do proic:w. 
com àdiniç~o de :~.rruamento. !<UI:B. :s;ann:zs c dc:ma!~ obras t 

sc:n·iços nn:c:súrios, nio incidentes ditc:;:mcnrc no rusro c:z.> 
unià:~.des 2 serem consuuíd:;t!,. além à(" seu c:Quanon:.mcnto 
fitunceiro c prazo pua conclus.2o. •· . 

.Arugo 3."' ·- O Sccrer:irao d:. H::;bitaç:io. dentro dr 90 
tnovcnt:.l dias conr:~.dos da pubiic:.ç:.io dest<" àccrcrc. b:uur:i 
instruçóo. compkm.-nr:ares por m.-io' de Rc:soluc2o a s.c:r publi· 
c:uh. n:z ínrc~tr:>. no Dt:ãrio Ofici:t.l do E<tado · 

.Arn!ZO <I."' - Este dc:crero enu:.r~ em VIgor n:> dara dr
su:a pubiic:rç~o. rc:vo~o;d:zs :zs disposiç~ em conrr:ãno. c:sp~. 
ci:~.imcmr- o :tnigo 12 do Decreto n o 2">.923. dr 23 de sc1cm· 
bro de ! 986. modiiicado pelo Dcocro n. • 27.606. de B d~ 
novembro de 19S 7. 

Pai2rio dos Bandcir:uncs. i à~ m2rço de J98f... 
OP...ESTE'' QUf.RC!f, 

.los! M::J.t:h:zdr:> de Gmpa.' Filho. ~<"<r c: úio d: F:<ze-nci• 

Adn:>.no Mured br:mco. Sc:rrn.>ric· r.b Ho.on•ç2~ 
.Anr.-wín Cub.< Mc.<quiu. Sccrc:.í"n d<:> Governe' 

P.uhhr :.de• n.;. 5C'C rc-:::.rr; d~ E <r:>d; do Gov~rnc, 2os ~ d~ 
C"!:_;;tt di !98E 



' i 

DEC?.LTO NO 27.506, de 13 DE UQVE;.UJRO DE 1. 987 

LO'i'ERIA DA HABITAÇÃO 

Eztnbelecimento - Di3posiçÕes Re~ultado lÍquido DeztinaçÕes 

CO!'fSELHO DE Okl'2li1'AÇÃO DO FI..!NDO E3TI\DTJAL DA IIABITAC~O 

Criação -· finalidade - Merobros 

CON3ELHO DE ORE::TAChO Dt. LCTEF;IA Di, HADI'l'll.CÃO 

Criação - Me:ni.>ros . 

~EC!:UO li." 27.b06. de !.3 de r!cv~m!.~ro ú I'IB7 
A/,rr:J 2.tnL,.:io c/lJ D~ .. ·rr1u ,1, .. ll~•JL_,·. 

ti r }J J~ SCICJIJÚIU cfr I'L"i,; 

ORESTES QliêHCit\. Gu•~•mJu: r!u hudu •k ;.~ •. 
PJu!CJ. r.u U'O de \UJS ~!rjhuilÜC\ k;::.i~ r- :Z Yl,tl tio c.;uc ciispú: 

2l.ci u. • ~.l'Sft. de 14 de i:.:Ií~~ de lt;:-..~,_ 

D:cr::-t:::: 

Atti;:o L • -O Dc.:ro:•u n. • 1~ 'Jll. ..!<" 21 jc l><'tcm!uu 
de IV~•. :·.,~~!I vã2uur C•J:u :z \C.J:uiuu· at·,l:u.;'i•.J: 

••tul'•~u l. • -- E rot;,!,c.·Jc, id..a. ~ i..utctÍ:t é).r~Ju2f J": ~~ •• 
P~ulo. :~t•ÍJ .1. dcnurraiu::2:\:au Jc i Ltt<:-ri:r .J.:r U:shn . .:l\lo .. luut K•k 
ru ÚflÚ•l ,fo Est:.tlu. consti&uiuúo s:rh\o cfc Ír:•no'-= r•ú!•lt
(0 do bt:a,lu ,lc\lin:uJu 3 lurnt~\.iu de rr,ur·..u' IU&.;.a "i••~n,i· 
n::IH(.t n:a .irt":ao t.ucâ;,L ~ ~r ~f ri i~. :uiu cxt hai~;r•urn:.C" t::.a c crr:u:J· 
S:u ~e Jiu;1:a.s de "·rróiun. sub,jcl;:aJus p~r;a v Ii.,.,r.~U::triU.v u~ 
b~u,:~· i•Ui'Ul.ar c c.ic 1.:::1 iuf~·cJ.;ru:un: LjloÍta . 

.Aai~n l.. •- Cosnrcce ~ CEtiP- ÚÍ~l .Eruuü&u; .. ~ l!u 
Est~Jv .Jc .S~o P.::ulv S . .'\. :1 :dmiai•tu~5u J," scr•Í•LT· rcbti· 
rnllfl h::u. i.or:=z.nH::nt.., c.b L"rcril ~.: I í.;.;.i·t~,'-~"- c::1 su~s vitil:S 
nuio\::ai~J;J~. h~r.:J ..:ou;o; ::~ui".!\àú c.i~oos a~pcrti•o:t 1oulr..r.Ju) 
r.cuiJvs vbridos . 

. .-\:ti~o ;_ • - O ctcdcuci::uner::o dr- .. \Ecc:c-:a Lc:é',;,us. ~ 
j p:c•r•;c-sud. tcutlo em YUI~ U' intcfC')~1 c!., L.nrtÚ d.;z f ilisi:~· 

f 

\111. ~:. sun Y.Í.ti:.~ moJ:liJ:>JCl. rc:u;u:rt.!~cius S("US dircitul ~ 
seu ~:rrir.1Un:o. 

§ l. • - As c:r;;::!:tisúc.·:u bhltã) do crcL!cuá.:rn~nto si11· 

I L i inu.uu!c:i•c!: 
-:. n:iu conJlirut YÍJJI.·&zl,, C'lll~"'~;;:nÍt·i.u -\UUl :l ·ct:.E.Sf' -

} úiu l-cu.'Uiruíu Jo E..t:~do de: S"u P:~ulu S •• " •• ; 

I 
j. ~ ro!i~J., .>. IÍJUII> f' I C:& :ÍrÍU; 
~- .llbe'JrUD ~·t ~::rnt~ J .. ti-s~~o 2 c-&~. h .. Ji~·tJ...Jr d.J rc•c,a..L: 

l ·.1115 J>IUJCt::lll:l• w l.uu:rí;> c!.t l-bbitãtii.u em ~s •"ri:.s &norL:;. 
d...l~ n:o iu::z nubclccid:t. 

f 2. w - .l.• .... r.;Ji\iit:S l>:isic:zs p:or:.r u Clcdcm:i:::u::nr<> üu: 
l. ser fJt")'-ll;r iuri.tb.. icl.:Jnc: c ie~:;;air.~c;lrt: t-".t:&llf!~("\···i:r: 
l:. cornph . .tY:~•. iu tlt" t.J;J:;;.c;Jl.ÚC' iru:a.:u c-i i"': 
i. f"unrrruY:'.II .. i.t• .J:01 ('aÍ\IêtuD •!C hl\·.1 2Lttut•li.;u!u ~ 

2tnW'Td ;:a&t p~:~J.(ku p:ar.;a CXJ'tn;\.:ill (' lC'I'~.&ni.l tis"' 1•1tJ;:"t .. iiiU.I'\. 

cb Ln&rtU Ô.i l Lhit:l,lv .. can 11,;;u 1"~:-i:. .. anu.blJLLn.!~)l. r p.1:., u 
p~,•~-::nco de ('lrbuaus: 

-1:. d::p.ú\Íu .. Jc c~u;.iu crn Cunt= de f"t~ur;ni(;i . ..ro '\~tuii.r&r. 
tJhcúccc-uJu 4 criacnos :.!tfinidu' ~~b Cf:l~P -- Cli1..t En.~u~
anK:4 Õ•, ê.l..:.JL!v JC" S~v f':.ulu ~./' •.. luu!uuuc ~ n.u..J.lli~i:.a,lc 

\ 3. • - O .Íatt"tC:i:..::aéo no octcJC':t•.i.~turruu Út"\":"l.i ;,~rC· 
.scu:-~r pcdzJu !ur::J~l c JocunlCUlJ.~:.u. cuH,tllHJC" Ji~:N'-i\Vcl 
do CEESP- C::i~::. Ecuuúmic~ Jo bt~Ju J< !í:.u F~ulu 5 . .' •. 

~ .f . ., - i\tCrn ttu Luu.ti~ún ~l-l;;;.hd~c.kb' uu~ p:~~~~r.:~i •• ~~: 
'jf 2nrc::iort1. a CEESf' - Gi.r.J. E.uuh·JruK;,& Yo E)l~.du t.!~ ::,.iu 

P~u!oS..h .. ufncrv:.:ci :zluá:: .l\4Undl,,-,cs.t.lc- UtLit àllu. ~ Ji'!"''' 
ni~i~~ .. \k dr \.1..114::) cu iutrrn'c de IU:.t. r;...,ji._~ .. :a Úc úu.a•crri:.it

i u~.ic r:::: z l.o,cri ... d.J. H.lbill\.ÂirJ. c;:: *-UH .,.:,,Q\ ua~"!..~.IitlJo· 
tb. 

§ ~. • - :J.:..., \Cl-i •:uracdj,lt> crctjC""n\.i~u•c-uhJ 2 CJilfllr:\.:.l.!t 

~uttfH:J.: d.a.3o qu.:&iJ fl~ctitJ;-tí'n• cnlfliCf!.J~us J.1 C~E5?- G1%7 

&nnc",l:Úc~ clv E'L~do de S:io P~ul~ ~.A. ou iull(iuu=írlc.l) uu 
sco;J.;;r:,; é;: .:\Juuuisto~..lo C..:uz:r:dú~tb c Dcxtznr::l~.z.:.d:.~ 
do Sndu d: S~o P:.ulo. 

AniJCo •I. • - O p~~:::unr-t;to dus pr<"mius d~ lmc:ri::t tb 
~bbirl:\~\J. t"IU su::.s vlri.:u nu,k.l.:tliJ:.hlcs. r'ICl(fC\'t" nu Jll.lru t.k 
9\) (n.«.:"CUt.J.) Ji.2.s:; &:un::.:...r tb. d.:Jt:l du ~pnciu. J:~ prud:.un:a,~o 
Jo lt"r'\."'\li••' rnuh;~.Jo ou do C'tlt.crs:~m~ntu J.:a ~i'un. ~uoan· 
f.!t~ fL'f u C.JSC. 

~ L .. - Jntc-rrun1p:: 2. ptc,("li\.io;. c%:.:~~ ;7,.o T.:il;JJ. uu t:.lJ...J 

d:: pro. .:-J~mcntu iud;,. Ut. 
) ' § 1. • - t)t rrê1nio> DIC~ritoJ UU so~., r~\ l:t:;t.::.!u) lC"'II'C"rto; 

:\. .... : I .:lU ("UI tt'"::·!:: :..•ro: i I.JIIlj'-'" i;"pC"l I:JÍ) tl:l .;.~,.;u~ . ..l\ ., •. ~ u._jv • •(.~:. 
t t.lJHs; cuu!o:ntr utH"u\;:-1 nn :~nu:u 10 c~-,,c urLtc:-·q. 
\... }.;:;;v~ • - Ü\ 1-nf:r&U' OU .: p:tr' ::Jffi.J: ...111 ,;uc '~)Uil.l~V'' 
é~ L.ttni~ à:l Ib.bit.Jt,;,c. cnt !.~d\ "~; •• n ,:-..... ! .. !nL"ln. ~:.:.v 
d::-u~.:....i .... "" j>-u! -.a.nr·.H) x::-!:": J::,n~,w._.,. r'~·J. CEt.)P- C..n=~ 
.L-..n""u:-ltL.J ri· .. f:'\: H~· •lr '~11 í'JuÍ.t: ~ ....... 

Ar·_.~.., t • - ~~~··· l·.J?::~ ._.t·.: t.• '1..'1..: ;ttut ~..!'' 1 <:. .. ,j.u Jc lt'· 

DOE: 14.11.87 

P.ÁG. 3 

.· 
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di:~s 1wrm.ús do soneio ou da prod:una~:io dos ac-suh:~Jus. t'S· 

rc:s últimos se-rio ;~di:~do~ par:1 o primeiro dia útil suh~cqüc:n· 
IC:. 

• Parágr~fo único - Exrcprionalmcuae. o ~unci~ c: 01 pio· 
dama~:io de re~ultados podc1:iu ser õJdi~clos par.• o primciw 
di;~ úril ~uhsc4ücmc, qu:111do hw Ínlprr,·isau vil·r a i111pc:.lir 
~ua rc:diza.,:iu no Jia pré-fix:Hlo. 

ArtiJ.!u 7." - A Lmcria d;~ l-labia a,;.,, pluiiiii\Tr;.Í :1 LWII· 

p;~ribilíla\~" Je seus planos. JHOI-:t:imas c mod:~lidaJc:~-
.".rtiJ:ll s "-E criado o Cun,c:Jiw de Om·•H:oti•o ela Lua c· 

fia .t~, I bhu~~.:iu. culll a íin:did:uk dr C"x;uuín:u c· :11''"''·'' ;:, 
nwd:di.J:uks. norma~. rc;.:ui:ulH'IIII". pb""' c- Pl"g::un:o~ .!;, 
Lotcl;;r J~ llabit:a~,iiu. 

Ani,~:u 'J." -O Con.\dioo scd (<llllPII~I" tiu~ ~c:I:•JIIIIC"~ 
mem;,rus .:.inignadm pelo G(o\TinaJur Ju 1:sJ:uio. 

I- Dilc:lor-Prcsidc-me d;~ CEESP- Cai;;:~ f:"'u<uui,a ,;., 
budo de São P:zulu S.A .. que 5t:'li seu P•c~iolcmc: 

11- 1 (um) rcpu:scm::~me d:. CEESP- C:.ix:~ EnmlmlÍ<:. 
do Esrado de S:io P;~ulo S.A., que scr:í seu Sc.:n·r:irio bc:L-uti· 
v o: 

Hl - 1 IUill)'reprncnrante cl:. Scnelõlria da 1-labita\ãu: 

IV - I (um) replescm;~mc da Sc-neaari:~ du Gnvcrnu; 
V- 1 (um) represem ame Ja Scoc:tari;~ J~ f:lzc:nda. 

P:a:Í!!r:t.Ío único - As íunçüc:s de; membros do Comelho 
n3o sc:rio rc:muneraàas. sendo consider:ad;~s. porém. como de 
serviço púhlico rdcvantc . 

.hrti~o lO - 1\ CEESP - C:ux:z Econúmira de E~tado Ot' 
São P:auio S.A. apurari. uimc:su:~imc:mc. o resultado liquiôo 
dJ Lorc:ri;~ d:o Habir2çio. em suu v:íri2s modalidadcs. c creài
u.ri: 

l - )0% (cinqüem:z por cemol :.os municípios paulisul.. 
11:1 proporçio àas respc:ctÍ\O:U arrcc:~d;~\Ões Joc;~is. em comas 
que constíruilio um Fundo Municipal da J·bbítaçio p:ua cada 
Munic.ipio: 

1J - )0% kinqilem;~ por cc:nrol. ao Estado, i conr:a do 
Fundo Estadual da Habit:zç:lo, :ser administr.tdo e movimen
tado .pd:a Secret:aria da Habir.~çio. 

§ L., .....: Dos recur!iOs a que se rdere c:src: :~.nigo. 5% (cin· 
co por cc:moJ d:< pane do Estaào c } % (cinco por cem o) à:~ 
p:mc dos Municípios serão neces>:ui:uneme destinados i :~pli
c;~çio n:1 cons::uçào c ;~quisiçiio de c:quipamc:mos comunitá
rios, àc- creches. de clínicas médir:ts c Jemirias. Jc: postos de 
saÚde c de parques infamis. dc:nrro cios projetos habiraciunat~. 

§ 2. • - Os recursos apliraJus pelos fundos d::~ H:.abit:o· 
ç.;.o, Jo Es:ado c 00.1 Municípios. rctorn:tr;Au ~ cies uas Jllr-~tn:J!. 
conõi~ües financcÍr:tS uicrcciàal :ao~ aJquúc:mc:~ do;. im.Jve1; 
fin;mciaJm. 

~ 3. ~ - Lc::un :au10riz::dm us Fundos cb ! !:zbat.J~::Ou. o• 
Est:odu ~ ,los 1\lunicipios. :.1. tc.:cÍJeJcm lCt:UI~O\ c nua,üc~ ut 
p:znirub1cs ou de e1nidaJn J:~ :>.Jmiuistr:t<, ~~~ pú!lii.-:;.. 

J'1.nigo ll - C:J.bcr.í :l SenctarÍ;; d::. lübira,.h;: 
i- paomt~ver cstu..ius para a~~cgurar;; dcsrín:ni'w du~ I C· 

cursos do fundo Esradual da H:IÍ.Hta,:O.u, cxdu~i,·:uncme :.w 1!
n:~nri;~mcnto da habit::~\ii.U popui:tr c cb su:~ iuira-e~t;utUI:.I. lá
stc;;:: 

I!- proceder~ .:cst:O.o da coma funJo btadual d:1 !-jabi
t:~~·ão. m:mtid:~ jumo ~ CEESP - Caixa Eronômir2 do Estado 
d::: Sio Paulo S.A.: 

!Il - csr:zbclcccr JS conJiçüc:s opcr:tnun:ris par:< :I conu:;
sio dus fin:mciarnento~. ouvido o Comdi>u Jr Oticn::.a~:w Jo 
Fundo Estadual da !-!::~bir:~.ç:io: 

IV - cstal..>c:iec;:; nor:nas p:11:;. apiio\;.U dm I('CUJ~l·~ uc
di~;;.Jos na5. Contas dos Fut~du!f l\·~ unlnp:.z.i~ d:.: I ::tb:i :J\ J.l.: 
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Ani;;o 12- f cri:~do o ComcHw Je Q;icma\;jo do Fun
do E;z~du:d J.a H.abir:~çào, com :1 fínalithdc àc: 

I - oricm:u os rcsp.:etivos planos h:~bitlcionais: 

ll - su~>crvi~ionar o Fundo Esr:~dual da H:~bit:~~·:io. 
§ 1. • - O Conselho se ri integrado pdos seguintes mcm· 

brvs. Jcsi~:nados pelo Govcni:~dor do Estado:· 
1. Sn:rc::í.rio da l bbiraç5o, que ser :i scu Presidente: 
2. Presidente d:~ Companhia de Dcscnvolvimemo l-bbi

r:~rion:~l Jo Esr.ado de S5o PJ.ulo- CDH: 
3.1 (um) reprcscm:~me d:1 CEESP- C:~ilia Ewnümic:~. Jo 

En;~du Je S~o Paulo S./i.: 
4.1 (um) rcprcscm:mtc do !nsriruLO d.: Engenhari• - Se· 

\;lo de S:iv l':~ulo: 
5.1 (um) reprncntantc do lmti:utfJ dos 1\rquitcws do 

Hr:~si~ - Sc~jo de S:lo P:~ulu: 
6.2 (Jois) rcprcscmames dc cmitbdc-s sinJic:IÍs, rc~pcni· 

v:~mcmc. J:~s ~reis p:munai e de cmprcg:.tdos. 
s 2. 0 

- As fmlíÕC~ de membro~ do Cumclho tôo ~r:t:io 
remuneradas. sendo. consicic::~da~. por(·ru. como clr ~crvr\<> 
público reicv;~m::. 

!i 3." - O nr:wd:uo dos mc:nuro~ Ju Cumcih•) ~c:;i t;~ ? 
{dois) anu~. 

Ani~;o 13 - Em ··:ui;. Munirípio <io En;;;Jo deve;: A r 
criado um Conselho Municipal Ja l·bbit::(j,u wm :1 fiu:.dicia.ic 
Jc :~pwv:u os proieto~ h:~bita::iou::.is c supcrvisiouar a :zplica\:.o 
dos recursos do respectivo Fundo Muuicip;d 1.b J!~!Ji;.:.u,.lo. . .. 

§ L 0 -·O Consdho se-ri cormiiUído pelo~ sc,;umLcs 
menrhrus: 

L Prdeiro Municipal, que .seri se-:..: Presideme: 
2.1 (um} Gerente de A;:êncÍõl. da CEESP- C:~ixa Econv

mic:~ do .Est:~do de São Paulo S.A . .nu Município; 
3.1 (um) .l!:prcsem:tme credenciado pcl2 Sene:aria ci~ 

fi:ÚJÍt:l\ãO: 
4. (dois) reprc~cmames da wmuniJJdc. t:Kollridos pci" 

Prdeitu, emrc os diri~emcs de emid:uics sociais Ju mu
nicípio 

§ ::. 0 
- As fun~õcs úc membro do Conselho u;iio !>t:r.lo 

remuucu.l:zs. sendo .comidcr:rd:~~. puré::m. como Jc scrvi\o 
púulit o rcicvamc. 

:. 

~ § .3." - O m::zndaro dos mcmbws do Conselho Jcvc~~ 
\ ser .!e 2 (dois} :mos. 

Anil!o 14- Cabcr.:í. 20 Prcfcim de ca•b municit•iu Ju E~
\ t::zôu, ouvido o Conselho Municip:tl da lbhir:zç:io. pruccdcT à 
Jl· J:t:lolio d:z conr:z Fundo Municipal da l·bbit:~ção, mantida na 

/uê:nci:a da CE.ESP- C:ti:.::~ 'EwnÜIUÍca do Esr:u.lo de São P:~u- . , ', 
. lo .S.A. d:a rcspcniv:tiocaliJaJc; __, , í\J.?Y>. -::~,,..:.}. - ~~~- i.,._) 
I ' _,.$._) •..J ....c..;~ '~....,Õ ~\_v.;,-./, 

~ -- r 

Ani~u 1 ~ - A premiação equivalerá .a: 
j - 70% lsncur:~ por ccmu) da renda bruu de caJa !.UI· 

tciu da lmcria ,b llabir:r~;jo, 'ob :a forma ele exuar~o ror bi
lhnc~. ;~ iuduidu! roJos os iml>ostos c cuc:~r~os Jc-vidn~: 

lí - 4 5% (qu:ucm:~ c ciu,·o ror ccnro) d:~ rcnd~ brur·2 
cias Jcm:us mudalicbJcs Ja Lmcna d:1 lhbitadio. i.í. induid"s 
toou~ oo; uupu~lu~ c cnca/1(05 ,ic\'iJos; 

An iJ.:u 1(, - Cahct;Í :i CEE.SP - C .. iu E1 ou\m1ic:~ do E:-
t~cio de: :,;;;u PJulo S.A. a riruio Jc t:ox:t t.ic- ~dmiuisrr:rt:w 

l- 1•;:, iur'·~ pnru·muJ .i:1 rcnc!:.t bnn:.t cic- c:~da ~onciu d;; 
! LocCH:I J~ I l:rlllt:l~:lo. s<>b lu1111~ ,!r cxll .. \:iu J.>Uf hiliu::1o·. 

!! --· ~'~i: \l·iuu> pus ,-rntuJ d:.t rcnJ:J hruta d:ts Jctnaí~ 
mo.l:tiid.ulc-' J:1 Lotcri:~ d~ l·i:Jhir"~:lo. 

AnÍJ!o li -Para u~ c-fc-iw' Jo, :llti/.:US l) c lC. dc-<~r de
creto ~on.\H.ic-ra-;c Icucb.bnua o p:odutu da ancc:H.la~:iu tk c~· 
da u;n~ <i:~~ mu.laiiJa.Jcs da LutcrÍ:a th 1-iahita~âu. ,!t-J uzida ;; 
!:t~:~ lÍC IC'VCIIJ;I 

.'I.~< r;: v l}; - Novas mod:ilid:.Hlcs. J,:>l:uws c SISit:m~~ cir 
~uuciu> ;>uJcJ:i.o 5Cf propostos pcl:~lotcri:t da 1-íabítat,âo" 

.-\11 i~:o 2. '' - Este dccrcro cnuar~ em vigor na dar• J~ 
):.J2 pubiic:r~·;io. 

P:d:ít·iu dos naucicii:lillC"S. 13 (h~ uoveJllbi\1 ,.ic- 1 ')t;;. 

OH ESTES QU(l\Clh 
){1~:- f+i:Jtil:uJo Jr C.3rnpuj Filin.1. Sco\i:t;H~ cL Í:J/.~Ini.. 

.:L.:;j;.;;~u AJur;.~c-J.B:·:.:.a. u. ~C't·,e;~rio ciJ 1 J..lhit.l,.âu 

.'Íiu 'lJitJ (.~.uius ldc~·iuit.:.·· Sr'--·rc-:~z"j' du ,""";,ovc-tur; 

P:...:J:H--j\-, n:.. Sr-::ct•'i'"* Jr E~.~.~Jv Gv {.; __ n c:;;o. ;;t· • .tS 
... 
! ... ':-· 

~ J ~.:>r -- ·.).._ '1'4 ~ i'_'i ·, 
.,-.._ -· J- _r-..... . • .--._ •... t• F-;. 



LEI N9 E .• 556, DE 30 DE NOV'E11~3RO DE 1989 

PUBLICADA NO DOE,DE 01 DE DEZEHBRO DE 1989 

lEI N. 0 6.556, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1989 
Dispõ~ sobre :J.Jíquoczs do Imposto sobre 
Opcnç&s Rc:hci1•2.S 2 Cirrul~ç~o de: Mé:r· 
c:zdoâz c: sobre: Prc:sr:zçõc:s. de: St:n'iças de: 
.Tnnsporrc: Inccrc:sr:zdual c: lncc:rmuniápal 
c: de Comunir.zç:o - ICMS c d2 ouriz 
pnovidtnci:zs · ' 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Asscmbléio: Legislativa decreta e cu pro

mulgo a scguime lei: 
Ani;ro 1 . ., - Fic:a :u:rescenudo ao § 1. c do anigo 34 da 

Lei n. o 6374. àc I. c de março de 1989 o irem 6, :Lherando-s~ 
o irem j: 

";. 12% nas operações com arroz. feijão. pão. s:z.i c pro
duros comestíveis rc:sulunres do 2barc- de aYc. coelho. ou de 
gado. em esuào n:uunl. n:sfriuios ou congeb.dos c fo.rinha à~ 
manàiQCZ.; 

......... -............. -........................ --- .................. - ...... - ........ . 
6. 12% ozs opcraç~ com aves, co-.Jhos e gado bovino. 

suíno. aprino c ovino. vivos. 

Ani,!ro 2.• - FlGUD acrescentados ao § 5. 0 do artigo 34 
da Lei n. • 6374. de I. 0 de março de 1989. os se!!Uintc:s itens: 

"10. rrirundol'l:S àom~...icos de lixo. classificado na posi
. ç2o 8509.30; ' 

1 L aparelhos de uuna détricos. classificado no cód.ígo 
8~16.79.0800; 

12. aoa.rc:Ihos r:r.uNnissorcs e r:a:c:prorcs (v.-:ill:ic:r ulicic). 
clzssificui~ no códi~o 85.25.20.01M~ 

13. binóculos. dzssttLCados 112 posiçio 9005 .lO; 
l<t. iogos dc:crôaicos de vídeo (vidro-jogo). classificados 

no código 9504.10.0100; 
15. bolas e acos de bilh2r. chssifJCados no código 

9)04.20.0202; 
16. c:m:as para ~2t. cl2ssifJCadas na posiçio 9504.40: 

, 17. confac:s c scrpc::ntin.u. dassif1e2dos no códiFo 
!-9so5.-oo.otoo: - - - --

18. DQUctt:S de tênis.. dzssifJCllOOS Da posição 9506.51: 
19. bolas de tênis. dassifacados na posíçio 9506.61; 
20. esquis aquáticos; tla.ss"ificados no código 

95.06.29.0200: . • 
- 21. a.cos para golfe. classificados na posição 95.06.31: 

22. boias pat':l golfe. d2ssiflc:adas 02. posição 9506 .32; 
:z,;. cachimbos. cl::.ssificados na posíçã.o 9614.20; 
24. piteiras. ciassifiodas na posiçio 9615. 90. • · 
An:igo 3 ... - Aré 31 de dezembro de 1990. 2. a.iíquor:~. àc 

17% (dcz=re por cento). pr~.s::a no inciso I à o :ucigo 34 d:. 
Lei n. c 6.374. de 1." de m:uço de 1989. fie:~. c:k••à• em 1 
{umj ponto pcrcemu:ú. pass:z.nào ~ 18% (àc:zoiw pol' cc:n· 
to). 

llnigo 4.." - Fica =bcia:iàa. corno direuiz: :z. ser ob.scr· 
nd:.. àunme :. execução orç:unc:nciri2. para o exercício d~ 
1990. que seno ai:>cn:os créditos suplcmenta.rc:s. destinados a 
2.umcnro cie capit:al da úixa Econômica do E.st2ào de Sio 
P:mlo S.A .. em v:aJor nunc2. inferior i rcccit2 rcsulunr~ da elc
~-:zção à2 :Uiquor::1. rdcrià:a no :urigo 3." desta ic:i. 

An:igo 5. • - Os recursos íin:mcciros que vierem '"- .se~ 
:uribuiàos 2 Caix:~ Econômic:• do E..suào de São P:~ulo S.l ... 
p:an o fim indicado oc:st2 lei. s.crii.o destinados obrigatori:.
mc:me ao fin2nCi2menro dc·progr.unas h:obitacion:z.is de intc· 
r= d2 popul:~çio do Esuào 

Pa.rágr:z.fo único - O!, progr.unas b:z.biü~.cÍon:z.is rdcriàos 
ncsr.t. an:igo !;Crão descnvoividos c oecur:adm ~!2 Companrli• 
cic Dc.scnvolvi.rnemo Habir:u-iow do Esu.àc. - CDH. 

Arrigo 6. < - N• mcdià~ em que rcrorn2.rcm ii:. Ú:.x:; 

&:onómic:• do Esrado de- São P:o.ulo S.A .. os rccui'SO' de que 
tnr:;. o :m:igo :z.nrcrior .s.crão rc;;.piic:z.dos em progn.mz.< de àc · 
sem'oh·imcnw h2biracional. urbano c rural. c_om as mesm:zõ 
C:l.r.ilrrcristic~ 

Anigo 7. e - Os programas habincioru.is scrio dcsrírut· 
d05 para hmili2S de baixa n!nck, priorizando 25 que possuem 

' renda b.mil.W até o limite de ~ {cini:o) S:J..Iários mínimos. cujas 
prestações nio poderio ultnp25Sar 20% {vinte por cento) da 
referida renda. · 

Pari~rafo único- Os 2dquittmes a que se refere este :u
tigo tcrio prcst:lÇôc:s subsu.ncialmcnte subsidi:od2S. n2· form2 

. que dispuser o reyul.a.mcmo. 

Arrigo 8." - O acompanh:uDemo e 2 fi.scalizaç.ãci do 
:umprirncnro do disposro nos a.rrigos 5. c c 6. c se~o rupcrvi. 
;ionaàos por um Consdho de Oricnuçw. integrado pelos se· 
guimc:s mc:mbr~. sob 2 prc:sidéncia do primeiro: 

I - Secrccirio d:;. F:uend::.: 
U - Se:rc:rário àa Habitaçic e Descnvolvimc:nto Urb2· 

no; 
III - um rc:prsenunrc da Fc:dera.ção d2S Indústrias doEs

tado de São P2ulo: 
·-: : IV.- um n!pt=m:znrc: d2 Federaçio do Cométtio do .E.s-
ado de Sio Paulo: l 

V - um rcprcscn::anrc do· Sindiczm das Empr= à: 
Çompra., Vc:nck.. Lo..~çio e Adm~ de Imóveis - SP 
- Secovi; .. ·- .. - ~ . . 

VI - dóis represeni::ulces dc:.·livre· ~olha do.Govemador 
do Esc:ado; · . ' ~ ' · :·. 

· vn - um repr=cwtc: do Instinito de: Engenh:uU: e 
vm - dois n!prc:scnca.ntc:s cU: livre c:Scolha do' Governa· 

dor do Estado. qua.lifJCados c habili~os per.mrc: o CREA de 
Silo Paulo. 

Alrigo 9 ... - A Comp~-dc: Descnvo~ento Ha.bi
C2cional do Estado - CDH poderi cclcbtu convénios pua :a 
execuçio de projetos habiacioi12Ís de interesse d:a populaçiio 
dos M••nicípi~ do E..~. ~·õ~ü ~o com =r;;os à2 
quot2·parrc d2 arrcc.dação do lmposw sobre Operat-ôes Rch
riv2s à Circuhção de Meradori2s e sobre Presações de Sem· 
ços ck Tr.msponc lntcrc:sadual e lntc:nnunicipal c de Comu-

-~o - ICMS. resu.itaDte da elev2Çào ch alíquota prevista 
no arrigo 3. o desn lei. 

"Anigo 10- Os débitos do"lmposro de Cin:ul2çio de 
Mercadorias - JCM reb.civos :a operações ocorrid2S ué 30 de: 
junho de: -1989. corrigidos moac:tari.:uncnrc:. podmo ser pa
gos: 

I - imegralmcnre ::ué o dia 31 de dezembro de 1989. 
com dispensa de multas, ;wos e acréscimos; 

n - em 2ré 3 (crés) parcelas mens2is e sucessiV2S com 
abarimenro de 75% (.sctcnr_a e_ cinco por ccnro) de mult2. ju. 
ros c acréscimos; _ 

IIl - em :tté 6 (seis) i)arcdzs mc:=is c sucessivas. com 
ab:uimcnro àc 50% (cinqüenr.~ por cc:nro) de: mul=.,juros c 

~;2créscim0!": ,, : 
---~· J\' - em arf 9 (nove) pa.rcc:l~ me!'~ e sucessivzs. com 

1 :~::F.2i:imcnto de ;n% ivíÍuc c cinco por ce~to) àe mulm. jurO!· 
L _c;IITéscimO> 
!".:.,...:.; § l . ., - SOmente gozarão do bcndít:ío previsto nc:src ;u. 

tf~Ío!!'o os concribuimes que comprovem o rccolhimcn~o ou o 
i parcelamc:nro àa totalidade do criburo ded:u:ido ou apurado 
: pd.o íisco. conc:sponàcnte 20 exercício de 1989. 

§ 2. c - Os parcelamentos de que cr.uam os incisos Il ; 
IV .serão requeridos pelos contribuintes à,.Sccrerari:~. da F:ucn· 
d:;.. devendo a primeira parecia ser recolhida 2.rf o ài:a 29 dr 
dezembro de 1989. 

§ 3." - A aprcsemação do requerimento implic-:> confis-· 
s3o irreu:zcivc:i do débitO fiscal c expressa renúncia a qualquer 
defesa ou rcrurso aàminísrrarivo. bem como desisr~nci:a à~ i~ 
imewosros 

.§ 4 •- ....,. O não p:a;;amcnw na d:n;; ;;,prazad:t. àc qual· 
aucr da< o:uccias ou do imnosw devido pcl:v. operaçõe!. ocorn· 
cla.\ nm. ~xcrcírim à, J 9S9. ou 1990. ararrcrar~ :< rc:soluç:io do 
:acoràc 

(; S ' - Am acordos de parcc-lamcmo anrc:riormcnre fH· 
m;.d~, 2piJC2·sc o àispos10 neste 2.n:igo. no que couber. em rc· 
l;,;:;w ao s:ddo deve-dor n2 dar~ ci2 publioçfio dc:sr2 lei 



Artigo 11 - Ficam cancebdos os débitos fiscais. rcl:uivos 
ao Imposto de Circulação de Mercadorias e respectivas multas 
de qualquer narurea. de valor ori~ínirio igual ou inferior a 
NCz$ O.SO (einqüenr:; cemavos). bem como os rcspccúvm 
acréscimos e ;uros. que se enquadrem em um:~. das sc~uimes 
hipóres..--s. sei:a qual for a fase de cobranç2. inscritos ou n2o co
mo Dívid:o A Úv-:a do Esr2do. aíuiz:~dos ou não :1 ré 30-6-1988: 

1 - débiros dcclar2dos em Gui:<.S de lnformaç?'ro c Apur:~
ção do IÇM. inclusive os ~riras por inici.:l.riva. fi.s2zi. desci~ 
que correspondentes a opct'2ç~ rr::z.iiz:zdas até: o diz 30 de jv
nho de 1988; · -= 

11 - débíros àeco.rremes de p=h mens.2l àc:vid:~ por 
rootn"buint:=s submetidos :unt~gür~ ck cs::imarin. desde que 
vencidos atE o diz 30 de junho de 1982: -- ;. 

-. m - dEbiros erigidos em A.ums de .loÍriçio e 'lm~ 
de Muh:zs lavndcx: até: o em 50 de junho de i988: 

IV - débttos compt=<fiàos nos incisos an::erion:s, obje-
to de acordo par:a p:l.g'W)ento parcelado. ·· .· -- · 

.§ 1.'" - O disposro n= artigo. nio se apüo c:m pen
dénci2 de dc:cis2.o :uiministra.t.~ ou judicial que: puder cvc:n
m:Umentc:, rcst:lbelc:cer a exigênci2. de: valor superior 20 incli
c:u:io no • • aput". 

§ 2. o - Será considc:ndo nior origin2rio do débito r~ 

. 1 -o valor ào imposm indiado c:m C2th Gui2 de: Infor
mapo do ICM. rdc:rentc: á contribuintes sujeitos 20 regime de 
ap~mensal; 

2- .o_valor do imposu> devido mensalmente: por comri
-buinte submc:ódo-ao regime de~ 

. '3 -·O valor da difcn:np de: .imposto indic:uio em c:ad.ê 
guia àe laformaçi.o e .Apuraçio do ICM. rderentc: a contri
buinte submc:ódo ao regime: de: estimatin..: 

4 - ~ SODlll. dos V2.lores do imposto e da multa exigidos 
cm.ad:t Auto de lnf.r2Çio e Imposição de: Mula; 

) - os saldos ri:man=cnu:s do imposro e da multa de 
qu2lquer oarurc:n. nas hipóteses do inciso JV deste artigo. 

§ 3:"- As disposições deste artigo não :mrorizam a resti· 
tuiçio de imporr.áncia j2. recolhi à.!. . 

.Artigo 12 - Esc. lei enLI"2ri em Yigor 0:1 dao de sua pu-
büoçio. 

Pilicio dos Bandeirancc::s. 30 de novembro de 1989. 

ORES'IE QlJERCIA 
jasé M:u:hado de C:zmpos Filho. Sa:rc-..á.rio da Fazc:nd~ 
Fn:dc:rico M:zrbi2s M;;,zzucchc:lli. 

Secrc:cirio àc: Economia c Planc:j:unemc. 
Luiz C;Wos dos S2.nros. 

S=cirio da Habiução c: Descnvolvimemo Urbano 
Robcrro V;Jlc: .Rollc:mbc:rg. 5t:"Crc:tário do Governo 
Publicada na Assessoria Técnico-Leg:isl:~civa. aos 30 d~ 

novembro de 1989. 
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HARlT/1ÇÀO - bfc.nr.õti-..ro de I\tu;o.liz.Jçeo co S. F.H. 

RESOLUÇÃO NQ 1 612 

r ::n:r.o CEi:IT!ü. DO TIP-.ASIL, :1::1 fori"n àc .:::tig.o 9~ d;;;. L·d ~~~ ~.~~·:. -1.: 

:.61;, tc~r;.:: p!bl:fcc q1w n. Preside~1té? J,:1 c;;t1SEI.ilG ~íOI·iET,~P.TO !~/I.CJ0!;.f:T,. :·'iT ·~·~· 
~:."'6.<":9, ~"'" h.:ts= n~ :Jr~i30 2Q ~o De"1'?.tr n~ 94 303. ck OLn:; .. ~"(i,":::' 1-r>.f"?;-_,r .. ~· 
1~!.'? Cc~~=-~J""'~- t~r·dn c .. "rT: ... JiSt& ~s di5r,:>si~0pt~ rr-c .... ..,...ij"'("':' '?~ ,,.l., f;,~ ...... -n.~n .... "".l.··~·i 

• • -· _..__ • ~- ... -l •• --: .... -· ...... _ ,. .... ·f.J'•..:J .... _, -·"- --· • .:..- ........ &. 

), ~·~ 21.ll.U•. L1S' C.f· D~::Ietc·-1-:::i r:~ 261. de: 2ê.G2.fi7, i.S ~= 4f: :3;; Lei~.·;·".,_. 

'.07. 17 <:· ?f' .~.1 Decr~'·:o-lci n0 2 2CW. de 23.07.86, .:::om il. ~cdz.r;.~n quf! J~•!:: ~--< 
:lc. D"":r::tc>··l.:!i nQ 2 383, d!;. 17.12.87, 

C: S O L V E U : 

.i ... 

I - 1\lt~~a;:- o it~m I ds T:c:;o1ução !'.2 l 362, -:le 30.07.~7, m:--:,:lf:i.c:-·~•! p:.r;: 

l 579(!), de 10.02.89, que passa a vigorar com~ ~~8~int: r~da~io· r. o ,_ 

"I - 0.:; r~r.:uraas g.:r~;nt:tdores das r~senras das enticad~::; f"'c:l.'ldas cj::.- f'!.<:"i~·.;r: 
cia priv~da. constituÍdas de acordo com os critérios fi~~aclo3 p~lc Cc!!~~lho cl.t 
Prcvid~ncia Complementar e destinadas ~ cobertura de risc~s eYpi~~dcs e r~o e: 
pirad~s, de beneficios concedid~s e a c~nceder. bem como os Te~ursos rn]·r~5DG; 
dentes ;, demni.s resr::nras. fundos e provisÕ~s, serão a:)l ic::.=los <:c,n:fnr7:',e ::1s !ii 
rct:.ríz.eE ·:i2r-;ta R~!;O}!!Çào nos lim:it:cs abaixo estabelecido::: 

l - cntic;;dcs o.ue t.c:.1hmn por pattoc:in::uloras empresa:;;; pÚr11~ ::;::.::, <::='cll::.:.:,' "': 
cconomi~ ruis~~. f~dcr~is ou estaduais. autaraulas, ~nclusi~~ ~~ d~ ~3t;u·c~~ 
pcc:ial e fundaç;es inst.ltuidas pelo ·poder PÚblico .. 

a) 25: (vint~ e cinco por cento): nn ü~i!'dto::>, em: 

1 - obric::~çÕes do 'F!l:ldo .Nacional d.; Desenvolvimento 1n~t1t!IÍ·5:: ~~lc 
-lei nQ 2 2G8, de 23.07. 86, com rn=zo de 10 (dez) anoB, elO!..\ tf.t!..!lc>r: 
são do TIGDCG tincional de Deseüvolvlmentc EcnnÔmj co e Sodal rsnDE3!' 
o rnÍdn;!.::• do:: 15% {qui :1:-:e por cento); 

··~ - ' -.. 

l- cehê-~~rn::es n;w C<:mvers:f.veis em :1çÔe'- d~ emlB$20 dn f.l~:_;:.I"")t:, Jl·:,,-:~.~!')~;:1 
- J.. ('Cjj}-n--Ác) "c--i •" - ti"' - ~ tl .- d ·- . ;-, ... _ ,, . t-""'{ .J _"'e'- e r·. , enran •. a., pe:.1.:J n~ao, e cueatur.·:s .:-.;n1•:: ;:-:;·1v~ -...s 
en: açoe.s cl.·.:> emis:.no de empr~sas !!St~tais. (lbf'F..rvadas n:; má;d.;ncs o~ !Ol ~ de? 

oor centn) no todo e 4% (quatro por csnto) por emiRGor; 

b) 25% (~i~~e e cincQ por cento), no mfnjrnG, 
t:a~- , ob:c-:r··.-.>.d'> ::;u!:' po;;: lo menos 7 5% (se tente e 

çÕcs riev~r~o est3r rcpresent~dos por titulas 
~ontTnlad~s por capitais privados nncionais; 

d~ P.missâo ri e cL""Pf'nhia-; .;J f-.e-:-tas 

c) Sí.: (cinco por c:ento), no minimo, em letra-s hipotec3rüu; de ernir.s;o <l;J ('11;:.• 

Fco1JÕntic2 Feôcr:>.l; com pr:1zo minimo de 2 {doi.s) anos:., at:u.::liz<::ç;D eq".JivAi'.:'Pte 
2. doE dcFé:;itos d'= poupança e rendim-:mto, mínimo de 6,5·7.. a.a. (seis inteir:--s 2 

cj r:cc· décü:oE per centc- ao ano); 

d) 17/; (rie~"-''.;.'"ete por cento), no máximo, em empréstiwos e/ou financicr.>.~nt"f' 
BC'E f-Rlt lc.ip;::ntes·, a custos não inferiores ao mÍnimo previsto nos respec:t:fvot: 
pla;1cs at112ri;:;is, ohservado o máximo de 7% (sete po:r cento) em s~ tr.·vt<m~'o c1t· 
empt estimo!: c/ ou finrmciawcntos simpi.e.s; 

-~ ......... , ..... ~ \. • .c:-: 



BABITAÇ~O - Infon:;,.1tbo de fltt;:1l i;:~<;;n co S. f.!!. 

Cantinu3çâo - Resolução nQ 1 612/89 

nos que não sejam de uso próprio 2/ou subscriçêo de quot~s d~ so~leclad~~ P.~ 
conta de partidpação cujo objetivo seja a realização de emprzendimentcs i::-:c!:-i 
liários, desd~ a construção até a comercialização respectiva. No caso dP. ter 
renos que se de~tin~m à produção de unidades habitacionais, a aplica-:;?o ::;om~u 
te FH!rá permi tid.'l F; e o em pmcndimento for i niciodo no prazo máximo de 21, ( v :i~ 
t: e quRtro) meses, com recursos prÓprio~ ou do Sistema Financeiro d~ llr!bitã 
çao; 

f) os recursos remanescentes, quando houver, deverão estn~ ãplicado~. ~s~la~~ 
ou cu;;;ulativamente, em: 

1 - Letras do 1escuro Nacional, ·Le.tras Financeiras do Tesouro "' T:it:;lc:.; 
vide P~blica Estadual; 

2 - Titules da DÍvida PÚblica dos Mu2icÍpios, ObrigaçÕes à2 EletroLrás ~ 
los da DÍvida Agrária; 

ci ?. 

3 - ~epÓsitos a prazo, com ou s~m emissão de certificado, debêntures, letres ~ 
cimbio de aceite de sociedades de cridito~ financiamento e investi~ento,b3ncos 
comerciais e instituiçÕes organizadas sob a form3 múltiplõ, ~édulas pignorati 
cias de debentures, cidulas hipotecárias, letras imobiliárias e letras hipot! 
cárias; 

~ - quotas de fundos mÚtuos de investi~ento; 
5 - operaçÕes definidas na Resolução nQ ·1. 088, de 30.01.86; 
6 - outras modalidades de investimento autorizadr-s pelo Banco Centr31 cu pel~ 

Co~issão ãe Valores Mobiliários,- nas respectivas ár€3S áe ccrr.petência, err 
conjunto com a Secretária de Previúência Complcm~nt<::.:r do Hinistério da Pre 
vidência e Assistência Social; 

i disponibilidades. 

2 - demais entidades! . 
a) 25Z (1."inr:e ~ -cinr.(\ por c·ento), n~ mÍnimo~ :isolada m.:. cumulót:l.van;,;nt:::!, ?tr ··c 
brigaçÕes do Fundo Nacional-de Desenvolvimento institu:ÍriP pelo Dec.r~to-le! :1~ 
2 288, de 23.07.36, com pr~zo de 10 (dez) anos, Letrns do Tesouro Nacional, Le 
tras Financeiras do 1~souro, T!tuloG da Divida P~blic~ EPtadual. titul0s de 
emissão do BRnco Nacional _àe Desenvolvimento EconÔmico c Social {BNDES) ~ à~ 
demais bancos àe desenvolvimento, 1Ítulos da Díyida Agrnria, cédulas hipotec~ 
rias e letras hipotecárias; 

b) 25% (vinte e cinco por cen~o), no míniwo, em açoes d~ corn?2nhias ab~-::--tas.o~ 
. • 75"i ( . t "\ eoc ........ ,.._ .. -i,..-~--c ~ servnoo qu!? pcio menos '" setentct e c1nco por cen DJ a .... ,..,""' apl~~u~;yq:::... ·_Je-ve 

rão estar representados por títulos de emissão de ciar .. abertas con~Tolê!•Í-'ls pJr 

capitais privados nacionais; 

c) 5% (cinco por cento), no minirnc, em le:ras hio0tec~ri~s ó~ emiss~0 d~ Caixa 
EconÔmica Federal, com prazo mínimo de 2 ( ão is) ano~;, :1 tualízaçac ef}ui Vã ·L<:::. te 
ã dos depÓsitos de poupança e rendimento mínimo õe 6,5;'(: a.s. (seis int~iro!" .:: 
cinco décimos por cento ao ano); 

d) 17% (de7.essete por cento), ao má:~imc, em emprestimos e/ou financiamentos :r.~ 
participantes, n custos não inferiores ao mÍnimo previsto nos respec~ivos p1~ 
nos atuariais, observado o m~xDno de 7% (sete por cento) em se tratando de e~ 
prestimos e/.ou financiornent:on simples_; 

e) 20% (vinte po~ cento), no máximo, em imóveis de use pro?~io, imÓveis 

nos quE nic seja~ óe uso prÓprio e/ou suhscriç~c de quot~s de sociedade~ 
conta de participaç;o cujo objetivo seja a renlizaç~o rle empreendirn~ntos 

liários, desde a construç~o at~ a co~crcjalizaç~o resrectiv~. No caso de 

renas que se dsstinem à pnoàuçâo de unidades habjtacionais, ~ aplic3ç;c 

te ser~ perrnirjda se o empreendimento for iniciado nG praz0 m~ximn d~ 24 

te e quatro) meses, com recursos próprios ou do Sistem?. Finunccirc rl~ 

u:::-b.: 

-
~-;:11} :. ) 

ter 

sornC'n 

( vj r. 



BAFITAÇÃO- Infon.1<1tiv:· de Atualização de S.F.H. 

Continuação - Resoluçno nQ 1 612/89 

-çao; 

f) os recursos remanescentes, quando houver, deverão estar aplicados. isolada 
ou cumulativamente, em: 

. 
1 Tftulos da Dfvida P~blico dos Munic!pios e Obrigaç~es d~ Eletrohr~s; 

2 - dep~sitos a prazo, com ou sem ewiss;o de certificado, deb;ntures,letras de 
câmbio de aceite de sociedades de credito, financia1!1ento e investimento ,bm 
cos comerciais e instituiç~es organizadas sob a forma múltipla.cédulas piE 
norat!cias de deb;ntures e letras imobili~rias; . 

3 - quotas_de fundos mútuos de investimento; 
4 operaçoes definidas da Resolução nQ 1 088, de 30.01.86; 
5 - outras modalidades de investimento autorizadils pelo Banco Central ou pela. 

Comissão de Valores Mobiliários, nas respectivas ~noas de competÊncia, em 
conjunto com a Secretaria de Previãência Comple!nentar ào Hinistério da Pre 
vidência e Assistência Social. 

6 - Disponibilidades." 
~ 

II - Alterar as alÍneas "a" dos itens II e III e· o subi tem 2 da alínea "d" 
do ite~ li da Resolução nQ 1 363, de 30.07.87, que passam a vigorar co~ a seguinte 
redação: 

\ 
' \ 

"a)_SO~ (cinquenta por cento), no máximo, isolada ou cumulativamente, ern obri 
gaçoes do Fundo Nacional de Desenvolvimento instituÍdo pelo Decreto-lei nr 
2 288, de 23.07.86, Letras do Tesouro Nacional, Letras Financeiras de Tesouro. 
Titulas da Divida PÚblica Estadual e lt=:tras hiporec~rias, 0bservaào c mír.imc• 
de 5% (cinco por cento) em letras hipotecárias de emiRs3o da Caixa EconÔmica .!!:: 
deral, com prazo nrinimo de 1 (um) ano, ~tualização equivalente à àos depÓsitos 
de poupança e rendimento mÍnimo de 6,5% a.a. (seis inteiros e cinco décimos p::>r 
cento ao ano);" 

nd) ·-··········-··-·--·-····--··············································· 
2 - depósitos a pr:tzo, com ou .sem emissão de certificado, clebêntures,letras de 
câmbio de aceite de sociedades de crédito, financiamento e investimento, c~õu 
las pignoratícias de debêntures, cédulas hipotecárias e letras imobiliárias;" 

"' 

III - Determinar que os recursos captados pela Caixa EconÕmic~ F<!àer<~1 
1ediante a emissão de l~tras hipotec~rias nas condiç~es prevista~ nest2 Pesolu~;o~ 
,am obrigatoriamente destinatlos a financiamf>n tos hahi tacionais. 

IV - A adaptação ao percentual mintmo estabelecido cara aplicaç~o em lc 
.ras hipotecárias àe emissão da Caixa EconÕmi~a Federal àeverà ser feita coP.J a ut_! 
ização prioritária dos recursos líqui.àos i'::lg.ressaàcs e daquele!; provenientes de re.:2_ 
ate ou liquidação de titules integrantes àas carteira~ respe=tivas. 

V - O Bnnco Central, a Secretaria de Prt:Yiáencia Complementar cic 
~s~~rio da Previd~ncia e As~j.st~ncia Social e a Sunerintenri~ncia de Seguros 
·os (SUSEP), cada qual dentro d~ sua esf~ra de cornp~tênci;-,, poderão adotar as 
as e baixar as normas que se fizerem necessárias à execução do dispr·,to nesta 
uçac. 

Priv;:; 
medi 
,,·· -
Reso 

VI - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
evogada a Resolução nQ 1 579, de 10.02.89. 

ficando 

Brasilia (DF), 23 de junho de 1989 

HADI CO ~-JALDI.F BUCCH I 
Presidente lnt~rjnc 
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Dumiciirar dr I'IH-1'~ "r•npuia<'áu r!"l'idrntr no bt:uln clr Sion buln rr:; 
dr .\1 114 3~11 lr:thiramc-:.. z~,im d"uihuídrr .:!P. 2tiJ u(."i (•JO.f>l'lr' 
na• i!Jt·:~~ whan:u r.:! 'J22 ]!i; ('J.3'J'ivi n:t> árt~' 11rrar.. 
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hrtarán mailo dr ., milhôt'!> dr laahll:l('OC~. c r>rlo SsJooc·m~ rinan. rifO Q[ 

S~nC'~mrnto mai.< dr ;\()()(J municÍpim para ~ lffipi;~nta(~n C~ lot51Cin2.' 
dr ahastecimrnro dr áru~. 2 simacãn àc-rc-rÍOJOU·M' cnnunr·rnc-mt· rm 
hrr à~ urhanizaf~O "' ekr2da da popui2càn 

Oh);('rV;;>·M· <JUr larorn óivc-rM>~. tai5 •·nmo o rn:·màc-!•nmrmn ch 
in! i:.ção. 2 t>OiÍIÍr-a ri; •·onrrn'>2o sabria L o 2umrmo dr cusro.\ da tc-rr: .. 
urh:ulÍz:.d~. tlmad:. dr inir2·C'Strutura. r: o aumrnw do cusrn àr inm· 
mn~ r>ara:. c·nn~rnrdin. dcnurrnr~ !ollhrcruào dos anmrmo< ào oorr.· 
pnnr-nr r cnl:'rl!i:-1 i,·o n2 prodnrão r no rran,pnnc. tornaram :~nudrs rr · 
curso~ n1à2 vez mais insufn·icm~ paD frnanriar O!' inve"'rimcnrn!- m
' rruu"' na :ire:.~ do dr.;envoh•imr-nr n h:>hrr~,·innal r nrhanc. 

Pm •lUtlo laào. :l enorme- r2!Con<l~ tlll21ltirarl\-:. c qualiíaran~-a à~ 
h:ahnaçâo no E.~sadu dr Silo P:~ulu \T'ffi ànc'rmm:tndo rápido n;sc•
rrlt'nro do númr~<~ dr Íamílrz~ •·i•·cndo t"ffi cortiços c f:n·rw: ao mr,. 
mo rt·mpo. o<. :alncuéi~ de>·adO!o c a caré-ncia t:ir hahiracõ~ paD bn
~;.o J'l"l-triram em anmrnrn d:u rrn>ÕC!> MK·i:rr.>. <lUC' st" maniicstam M>!-
iurlll2 dr criminal idade. 10\'a.SÓn.. c onua. •·nmponamcntrn. SO<'a:
mc-ntc nrr;:arivo.. 

1 mdo nn ...C.n a rnn:tSré-nri:a cir pr.i:sprnn-:u p:ua nhrcncãn à~ 
ir112nciammu~ viundo il oromncáo On< •11••'!.-stimmtO> nn:nsários. ~ 
nmo prazo. de-ve o·Est:~do .tlll!l4'2t nm':!' ·.,,ma.< de:" Írn:ln<l.:liTimro. li!Y 
5C'U tonuok •• :nrnàcndn :an disposirí''l" "" ,STnuánn.ai que arrihu• :ao-
1:..-•adus r MunicípiOl> cnmp!"téncia C"Omum para promover prot!I2m2• 

dr n>nsrru{io dr- mor::rdi:u ·r ::a mdhnna cb, rondicõr-s h2hicrnonais r 
dr sam-amtTirn -hár.ttn. mof\iliz:anól' rt'l,tf!in!' pràpoO!' c mumcrp:~~ 
f"=lD rnlrt'llrzr .os llOYOS C'IIC'Z!JtOS Para o arinl!rmrino d~ ohimvo. 
!'>rn>f a proposinrr:r 'CJ~ o fundo possa c:aprzr n-nrnns finàncriros me-· 
di2nrr t·nlocarão dr QtJOta.~ ou rrnifirados ck paniápacão. r~ C'!o· 
:sn. 2 5t'rt'm rc-prC"SC'Iltadns por ó~ita.< em dinheiro prmrnimrr-s Oll 

"\o à2 urilizar;io do Fundó ck Gar:rnri:l por T t-mpo dr SM'Viçr>- ·a~ 
o mnnhmmrnro -do Fundo a 5C'f lTi:rào como hl!mtr do Sisrrrr.a f.J. 

I nann-iro cb 1-bhir:Jl;-io: nhsc-n-:ad. a ic.l!isbcio lroc:ral .....,.. ou nn hem. J·' N hr,.,.·nçv. dr lhr srrrm :zloc-:~dn< imóvris p:zta n Ó('S("O\'Oh·immro 
; •Juc a..'\Srm pl(tt·cdC"t'Cm. ~2m físit~ 011 Jur i0sl"2S.. ptihirl;.t!. ntt n2o. se·· 
j rão invr,.ri'dorc:-s c. m"'-"' nn.:~lid:làc. •rr>rMoC'Tlrad~ no Lnnsdho àc 
1 Orir·ma•:i•• J., hmdu 
1 ~:lu c~'-C'"~·- S.r·nho1 Fr~idrnlt:. O'- tllOll\.t~ <nrc· me ir-1·;~m:. 20H · 

~ru:~; "' f\ill~rtn ;~nt·Ko. núo ohiC"'&i\•n i· so~n· hJn.u t-r.- Junhlcnu:~ :u·uu;• 
:l'""••u;t~lu. u"'\·t~lrndn-~·. 2:"otrr.tm. ;1 nl• c\u.b ·dt- uat·c.:.,..r! 111lt~tt·~~· lli; 

· :. '! 1l;HCI:\. \ unr··~:~ 1 !·' 

it"1l:l.•. ':·t:ll•" 

; l"t,l:l~õ\..• 'hl j; .... ~.·~-



t :r~ ... t· i ;;H"'{ .• J- l "'"'I ... J:.nt: "''·; 1n-..·r·~tu:· :JI··r.;u" tt iJ~:· :-'\(, 

.:~:.:;·:~·,z i i;*,::at r• •:-171 !" t !r h211o ,. di- uuu:z: !-.Ir• -jr1•1 11 

~~t~ .-i' ~ ... :;~Ôn O -~f" J·:llÜ(l 
. !\-.t·nlhk,_ \r···~i2U\';t cin 1r1• r ru p,umillro í 

),rruunt •n 
hUrJ~O 1 .. -: t·u:. '1.~àn o i·uudu de f·•n2nt12mrntn t lnvM.l•· 

mrntu p~r~ u Dnru•·nkimrniCI lhhnallun:~l c- llrh~no do l:<r~do ó: 
SiuP;ruln 

Ani)!n ::!. ~ - Compc:rr 20 Fui1do Í111anc 1:11 r an•·C"sru em poc>rrtc: 
àr -:a~rmamr·mo humam• dc-srinado-, a J!C';açiot• or· umd11Ó!' dr •·ià; 
adr•JUadz~;, POJlulat i. o dr àiir1rn1r~ nÍ•'M' dr rrnd~ ,-iohil11.anàn" 
.-tn~J:. ls2hn•t.ifu c ~t·rvt{O).urh:..nu:. 

llflle!l • •· - O Fundn ~C'I~ diripido I"" um C.un.rhou cir Unrr. 
10•1iu. toffiP<MO po: ! I"''C') rm·mllur. .. ~ ~ahc-r· li :'o"~ rnarH• ó. li• I .. 
,.,;.,.r ÜnrnvoivrmrnH> llrnanu nur o u:r~ici:r:i:: um '"fl"''"""nt' 
d:; ;,tTt:c-t::ttl2 ci2 ;: .. ,.ruri~: um ~e·nrC"'...c:·rn2n1r d:l ( .. umpzniti.tt dr- Úr!oorh 

\'uh.·;mrn1n ;.;,;11141! znn::~t dn E~t:fÔll d~ !>;.o fozuhL UOl scr.u·<»rnl.ií.nr~ 
• d2 úix~ Úonóm"~ Õn i:~rado à~· 52o l'2ulo S.l •. : r IIOIC'ptc-vm2lr 

tn uavn-1 iàurr .. 
!; 1 · - Ú; ICPir-!>C'tlt201C'• cb~ ~r, rrr:oll~' ck Est~du r cL Gn:; 

r.•nufJml:,- ci!• Lst:;.Ôrlcic· ~ãn p;~utc ~.}, ~r:.c, d~·-..t_cn:.Õ!.~ pt"1u l,u\T!· 
r.2Óu: 

J,.: •·- ÍJ pumt·u,l m~no:ou<J O.r toOu!- o> ntrmhrm dr• \ .,uJ,z lit! 

~ni dr um :r no. t ono .. do d:- ~u' Ó~!.rn;,~cãr. 
~ ~ •· - }--.;tt; :l!.!.('.rur;zt cununu.iõ .. cit c:ir oucnt4i\ ~o. C}!. JC"pH·Y:r· 

t:znt~ O r sn~·rs1 i à~::-~ lrt2o trJanó:uc~. dr um ar r:.. c f'IOdJ ::rntt·. 
~· ~ ~ - .r.-.. iuJ~Í!:"!> Óc;.. rnr-n10r~ ... ón Cont..r"iiao r.2o ~n~u u-mv 

n:r-.ci%1 m2~. tnr:~ià:-r;.~C.:•• )':''r\•tto púhiau, Jctr\·#nt! 
An1eo t, • - .'-s ~ri'"·icildc-s arcnac2!. ào Fundu. hem turr•c):.. c-1;.-· 

h.:J:::zr2o. ;, •r.iir'~ r;; ÍÍ5-raÍi;:2(;.o •c.btrv:t 20!- 2..S.tlM'"le» àu:. prcljr-tm Y-· 

r ;r~ =rrih:JÍ~::.. !OI C....O:-nn4ln0ir~ d·=- D~tn:nh·inu·-nio H2tuo~n ion:..} drJ E c. 

•~ô" d: !>irn F:..u1..,_ ó::-:." 6 !.C't r r. :ui:. ci: ri:.nna,:.o c ú:-t.!"m-oi,··· 
mc:·mo Urn:rnc. . 

.Aru)!l> ~ • -r. r.:-~uão Ítrunr·C':r:l cio runão •ompnr;, G·~· tH• 
nómit-, ôo ht:rÔo dr !'.ão F:rulo S./ ... :::sp:m;i.•-cl pc-b :zniiiK" r c(lr,. 
trok !t:-üll{T!Jrr ÓZ! :ztividacn 00 rondo C' prla (ihcr:zçào Ór Jr~lll'10; 

1\fJJf!'nf - (..n!'!~tnuu;.,, U"'fl!I)I .... dn f.undr 
~ - dnr;.r (,~ 01, :zntrnt3nz!- CJU[·Ihr- inJc·m arriht•ió:e~ 
J:- trJ.l:uii"UM·,r:- r o., ... ir.~ C! ['tf'"'-'U· s,uióit;r ... J:· ..OucJ•u f"l; 

j,i"-Ut"'fJl'!\":3G' 

11: - ,,,r,nu ,r:.,.,. o r~· ~ .. iif· n:c.t1\t-.t'h•• ... tntt1':-.;.. .... "'-'·· 
r. - .1 ,11'1....,,.. i::l3n"l U•- tfn.fJ('o•.., ru:·Ôuntr·· Jt t•tla..,.._ ........ !: .,,-.. 

J~"••u•rntih::..~ ... dr.Jl:lnuas •• u:rr· 
\" ·- erninr-t\. cn' ilf_,...-. d-:-- Jl10flttr··ti20r· ri~ .:\ornt:'lt~tl=a.;.~ .. "...rutt .. ,~. 

"~u, tMI lir-vrn:-t2ii7.Ul:1 -..~aciu:ti r,uu l'nnnu io2l rurr (j!- rtlt.:.::Ta;. 

'"c:anc..ÍrrWr" ~J:J1:Jo ~~·c umn, •tnrrn•• a:-·"'.u., .. ii:Uhd.:.a~·· 
\!"i - trn~ Or OHJf"J:rtrci~::' Dn\.~ci-. Ôr r:n-· .. L.· ll .k:, ... u: 

IIUid"-2' .. .run· ·lirt· "l:rnn:ur."" ...... -r ·u::nt~ÍMÍÕ!,..,. nu:~ c.t-. ..,,.,!~ ... .,,,,.,..,, ... (...' 
nt•nr•• ... àt· :-•·v-ncarnrnstr. uum-;~J, ~ 

''}i- JM"'li!V-' "Ína.itfliMtl- pl~J"'LrtlU"1tl\ .Ô~ .. ·nh.:UT'l~lt~ ~·· ... ;,t,: :. 
·i:.~.arin t .).iun~~.lr-"'"'"· .df"tin..lo- .... ..,. ~,.; u,;., .. :::Jr .n~.· •:: .1. : ...... 
t""C'ntttn .. "t"'~unu~rn~tU"'- ::Jnh:nw""' r .. nmnnttãn.,... ór .... n;~ Jr-!•.,: ... ·.l:-..it·-
~: . ' 

VII!-- .rn 111--htUna ~tno~ 'f'II'O\'C"rUMJTr"> dr ::ori•nurr:1r- r.,;···<T" 

x-wm t!!-ar v.u d~nn dto f"rid'• ckC.:n:ann:z pnr Jrmr-• ilo- .:.'<·r·•••· 
I nmn f':IUJ:U.n. 2 UU Jl2rlr .de ~r;,ammtn dr }uot~a, i.t'l f'JÍit'lll.l ittt_h, :.ar· 

~·: ' 

1}; - JrtlO:r• ;>Jl1'\Tnft:'ntr" 6.: :lflll<a<;.o àr- ..-tfl.lntr. ... ~ · ~ 
'}; - mta•"IMM l11ttr2~ •rnda~ n'Mlrtl:lt'. 
Anil!<•- • -O Poón Í:xt'l'UI~•· à ..... ipinur~. nn lrrtÚ;rmrn•o" 

... -.-rrtrãu;" no ·oraz•' ck .," tr11n:-al à•:.- .-nm:aà"" d> n•·•-n.·u ó~u 
ir ... 2~ 21Í1-id2àr-~ tiu i'undt~ r, .. 2trihtn,if!-... do [ .. .nn...r.-l~•o d~;, hrrn1~ 

.\mt-tl ~· · ·- t) ( un...rlh.-, cif' ()Jn·nt.:a.;.~,-, N\:.""2nlinh.:t:~.· :&nu:..~ 
mente. a•· 1 nhtn1;rl d!"' C on:_:t .. ôn f,u;Ó.; ÕrtnflO~U.;A'-~:-. ..::J. tn ru~ · 

1 • \ . • •• 

~;. 0~~ CJn t"'Xt:1c I' lO 2tltC"Hr.:. 2-IUOJ_D:t:Uil;AO:i ()f'h ll':tJ"lr .. ttu• .. •tltT·· 

OIU~;,&ntr"' 
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