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RESUMO 

 

 

Este estudo tematiza a estruturação e gestão do Programa “Minha Casa, Minha Vida” no 

Município de São Gonçalo. O referido programa foi criado pelo Governo Federal em 2009 

objetivando, precipuamente, garantir o acesso à casa própria por famílias de baixa renda 

através da construção de moradias e facilitando a forma de pagamento. O que se pretende é a 

diminuição do déficit habitacional no Brasil e alavancar a econômica do país. O Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” é dividido em faixas que serão demonstradas ao longo deste 

trabalho, mas o foco será a análise da estruturação e gestão do programa na faixa de renda 1 

no Município de São Gonçalo. Para tanto, o estudo se propõe a analisar a forma de 

implementação do programa de modo que seja possível realizar uma avaliação do mesmo de 

forma geral, a fim de apontar seus pontos positivos e pontos negativos que merecem atenção 

do Governo, possibilitando adaptações e correções futuras. O Trabalho indica, então, críticas 

e limitações do Programa “Minha Casa, Minha Vida” através de apurações sobre o 

funcionamento do programa no Município de São Gonçalo realizadas pela lógica indiciária 

através de inquéritos civis públicos instaurados pelo Ministério Público Federal. Por fim, 

apresentará propostas que visam o aprimoramento do programa a fim de possibilitar a redução 

dos impactos identificados e a efetivação do direito à moradia. 

 

 

Palavras-chave: Déficit; Política habitacional; Direito à moradia; Políticas Públicas; 

Financiamento habitacional Vida;  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This study thematizes the structuring and management of the ““Minha Casa, Minha Vida”” 

Program in São Gonçalo city. This program was created by the Federal Government in 2009, 

aiming, in particular, to guarantee access to home of their own by low-income families 

through the house construction of housing and facilited payment method.  

What is intended is the reduction of the housing deficit in Brazil and leverage the country's 

economic. The “Minha Casa, Minha Vida” Program is divided into tracks that will be 

demonstrated throughout this work, but the focus will be the analysis of the structuring and 

management of the program in the track 1 in São Gonçalo city.  

In order to do so, the study proposes to analyze the way the program is implemented so that it 

can be evaluated in a general way, in order to point out strengths and weaknesses that deserve 

the attention of the Government, making possible future adaptations and corrections .  

The present study indicates, therefore, criticisms and limitations of the “Minha Casa, Minha 

Vida” Program through the investigation of the program's functioning in São Gonçalo city 

carried out by the indictment logic through public civil investigations instituted by the Federal 

Public Ministry. Finally, it will present proposals that aim to improve the program in order to 

reduce the identified impacts and the realization of the right to housing. 

 

 

 

Key-words: Housing déficit; Right of housing;  Housing policy; “Minha Casa, Minha Vida” 

Program;  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem por escopo tratar da estruturação e gestão do programa 

habitacional “Minha Casa, Minha Vida” no Município de São Gonçalo. O programa objetiva, 

precipuamente, assegurar o direito fundamental social à moradia através da criação de 

mecanismo de incentivo à produção e compra de unidades habitacionais por famílias com 

baixo poder aquisitivo. 

Nas palavras de Alexandre de Moraes, os direitos sociais:  

 

Caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória 

em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de 

vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, que configura 

um dos fundamentos de nosso Estado Democrático, conforme preleciona o art. 1º, 

IV
1.  

 

O direito à moradia adequada é reconhecido como direito humano desde 1948 com o 

advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estando prevista no artigo 25. 

Além disso, está previsto em vários instrumentos internacionais dos quais o Brasil 

faz parte, tais como: (i) Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 12 do Decreto 

592/1992)2; (ii) Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (art. 5º do Decreto 65.810/ 1969)3; (iii) Convenção sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (art. 14 do Decreto 4.377/2002)4; (iv) 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11 do Decreto 

591/1992)5. A partir disso, vários estados reafirmaram em seu ordenamento jurídico o dever 

de promover e garantir esse direito.  

Conforme preconiza o Comentário Geral n. 04, de 12 de dezembro de 1991, do 

Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas – 

ONU, a moradia adequada não se limita a oferecer um teto, mas integra um padrão de vida 

adequada. De tal forma, a garantia de uma moradia digna compreende localização adequada, 

                                                 
1 MORAES, Alexandre. Direitos Humanos Fundamentais.  p.24. 
2 Planalto. Decreto nº  592, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 13/05/2017 
3 Senado Federal. Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=94836. Acesso em: 13/05/2017 
4 Planalto. Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm. Acesso em: 1305/2017 
5 Planalto. Decreto no 591, de 6 de julho de 1992. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 13/05/2017 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20592-1992?OpenDocument


10 
 

 

 

custo acessível, habitabilidade, condições de salubridade, segurança, instalações sanitárias e 

atendimento dos serviços públicos essenciais como, água, esgoto, energia elétrica, 

pavimentação, transporte público, etc. 

Em plano nacional, desde a promulgação da Constituição o direito à moradia estava 

amparado, implicitamente, na regra de atribuição de competência constante no inciso IX do 

artigo 23 do texto constitucional, a teor do qual configura competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 26/2000, este direito passou a constar 

expressamente no art. 6º da Constituição Federal. Este é o teor do dispositivo na sua redação 

em vigor:  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (grifo 

nosso) 

 

De acordo com Gilmar Ferreira Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional, a 

Constituição brasileira além de elencar a moradia como direito social, indica que esta está 

incluída entre as “necessidades vitais” básicas do trabalhador e de sua família, consoante 

prevê o art. 7º, IV da Constituição Federal. Apontando ainda, a moradia como política pública 

e estabelecendo a competência comum da União, Estados e Municípios para promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico, conforme previsto no art. 23, inciso IX da Constituição Federal.  

Gilmar Mendes e Paulo Branco a este respeito asseveram:  

 

A natureza positiva do direito à moradia apresenta-se, por sua vez, em “prestações 

fáticas e normativas que se traduzem em medidas de proteção de caráter 

organizatório e procedimental.6 

 

 

Nesse contexto, uma das medidas adotadas pelo governo brasileiro no intuito de 

solucionar o déficit habitacional no país e garantir o direito à moradia foi a criação e 

implementação do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”.  

                                                 
6MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, São Paulo: 

Saraiva, 2015. p.658 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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O programa “Minha Casa, Minha Vida”, foi criado em 2009 visando, precipuamente, 

garantir o acesso à casa própria às pessoas de baixa renda. Conforme vem sendo veiculado 

pelos canais de comunicação, o programa tem colaborado de forma significativa para a 

redução do déficit habitacional e a efetivação do direito à moradia. Entretanto, há questões 

que precisam ser consideradas como, por exemplo, o modo de implementação do programa e 

seus desdobramentos no que tange a real eficácia, bem como os impactos socioeconômicos 

causados pelo programa habitacional em questão.  

Para a presente monografia foram levantados os seguintes problemas: (i) Qual a 

importância do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” para assegurar o direito 

constitucional à moradia?; (ii) Qual a contribuição do programa na redução do déficit 

habitacional no Brasil? (iii) Qual a contribuição do programa e seus desdobramentos no 

Munícipio de São Gonçalo?  

Para tanto, a fim de buscar resposta a esses questionamentos, o ideal seria a 

realização de estudos de casos com a realização de visitas aos empreendimentos localizados 

no município de São Gonçalo e a realização de entrevistas com os beneficiários e os gestores 

do programa habitacional. No entanto, a utilização desse método de pesquisa restou 

inviabilizada diante da impossibilidade por questões de segurança nos locais em que foram 

construídos os empreendimentos.  

Ademais, visando a obtenção de respostas que pudessem contribuir para o 

esclarecimento dos problemas levantados foram feitas diversas tentativas de reunião com o 

Secretário de habitação do município de São Gonçalo, o senhor Marlos Luiz de Araújo Costa, 

mas todas elas sem sucesso.  

Diante das dificuldades e empecilhos encontrados, passo seguinte para dar 

continuidade ao presente projeto foi a utilização do método de pesquisa indiciário através dos 

inquéritos civis públicos7 instaurados no âmbito do Ministério Público Federal os quais tive 

acesso durante o período em que realizei estágio profissional junto à Procuradoria da 

República no Município de São Gonçalo. 

De tal modo, principia–se, tratando do direito à moradia no Brasil e o déficit 

habitacional brasileiro de modo a demonstrar como o referido direito vem sendo abordado.  

Em seguida, abordaremos as Políticas Nacionais de Habitação e a implementação do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida”, descrevendo sua estrutura institucional e operacional. 

                                                 
7 Inquérito civil público é um procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público para descobrir se 

um direito coletivo foi violado. Disponível em: <http://www.cnmp.gov.br/direitoscoletivos/index.php/3-o-que-e-

inquerito-civil-publico>. Acesso em: 28/06/2017 
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Por fim, trataremos do referido programa no município de São Gonçalo objetivando 

compreender a importância do programa, sua contribuição para redução do déficit 

habitacional, os seus desdobramentos e impactos por meio da análise dos inquéritos civis 

públicos instaurados no âmbito do Ministério Público Federal de modo a verificar a efetiva 

contribuição do programa para o Município.  

Desta maneira, o presente trabalho levará em consideração a problemática que 

circunda o déficit habitacional no Brasil em contraposição a efetivação do direito 

constitucional à moradia. Sendo certo que a pesquisa tem como parâmetro base de 

investigação o município de São Gonçalo.  

A elaboração do presente estudo motiva-se pela necessidade de verificar a real 

contribuição da implementação do programa para a sociedade por intermédio de sua 

contribuição na redução do déficit habitacional, a efetivação do direito à moradia e os 

impactos socioeconômicos ocasionados. Muito se veicula nos canais de comunicação, mas 

pouco se sabe sobre os desdobramentos e impactos provocados por esse programa 

habitacional que vem sendo considerado como o maior programa habitacional que já existiu.  
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2.  DIREITO À MORADIA 

 

 

Todos os indivíduos possuem direito a um lugar apropriado para viver. Assim sendo, 

é primordial que seja proporcionado às pessoas o direito a uma convivência digna em um 

lugar saudável em que se promova a qualidade de vida de todos que ali residem. A efetivação 

de tal direito relaciona-se de maneira umbilical com outros direitos, tais como a vida, 

educação, emprego e saúde, por exemplo. Entretanto, embora seja um direito tão importante e 

indispensável a garantia de uma vida digna, é violado de maneira recorrente, pois um grande 

número de indivíduos habita em locais precários e em situações irregulares. De maneira 

lamentável, essa situação somente é enfatizada quando da ocorrência de tragédias como, por 

exemplo, a ocorrida em 2010 no Morro do Bumba8, em Niterói.  

Nesse sentido, Lima Lopes leciona (2006, p.85)  

 

a atual perspectiva do direito à moradia funda-se originariamente na ideia de direito 

à vida, isto significa que o direito à vida, para nós significa que ninguém pode dar-se 

o direito de decidir se outro homem vive ou não. Afirma também que o direito à 

vida, para nós, é também hoje em dia direito à vida digna e à integração social. 

Assim, o fundamento do direito à moradia, está na consideração de que é crescente a 

exclusão, a marginalidade econômica, que redunda em marginalização geográfica.9 

 

 

No início, quando foi promulgada a Constituição Federal, o direito à moradia não 

estava elencado entre os direitos sociais do art. 6º, tendo passado a constar no texto 

constitucional com o advento da Emenda Constitucional nº 26 de 14 de fevereiro de 2000. Em 

que pese, a inexistência de previsão expressa o referido direito já era assegurado 

constitucionalmente. 

Na Carta Magna, o direito à moradia é visto como um direito social e exige a ação 

positiva do Estado por intermédio de políticas públicas. No entanto, ainda que esteja previsto 

no ordenamento isso não significa que venha sendo efetivado e concretizado no país. A esse 

respeito, Walber de Moura Agra assevera que  

 

direitos sociais são a espécie de direitos humanos que apresenta, como requisito para 

sua concretização, a exigência da intermediação dos entes estatais, quer na 

realização de uma prestação fática, quer na realização de uma prestação jurídica.10 

                                                 
8 AQUINO, Wilson. A Morte no Lixão. Isto é.  Disponível em: 

<http://istoe.com.br/64153_A+MORTE+NO+LIXAO/> Acesso em: 17/05/2017. 
9 Apud SOBRINHO, 2008. p. 28 
10 AGRA, Walber de Moura.  Tratado de Direito Constitucional. p.588.  
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De tal forma, nota-se que para efetivação do direito social à moradia é necessária a 

participação dos entes estatais de modo que possam oportunizar a concretização do direito. 

Portanto, o Estado deve viabilizar políticas públicas habitacionais para proporcionar a 

efetividade do direito à moradia.  

A resolução dos problemas habitacionais deveria ser reconhecida como um dos 

fatores primordiais para redução das desigualdades e erradicação da pobreza, além de ser um 

dos meios necessários à promoção de outros direitos individuais, sobretudo o direito à 

moradia adequada. Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa sobre a relação entre a 

habitação e a redução da pobreza na tese de Mestrado intitulada “A habitação social como 

instrumento de combate à Pobreza e Exclusão Social: estudo de caso no Bairro Alves Redol”, 

escrita por Joana Simões11.    

Para que unidades habitacionais possam ser consideradas como moradia adequada 

afirmar-se que é necessário atender a determinados critérios, conforme prevê a Cartilha 

elaborada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Comentário nº 

4 do Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais12 define que moradia 

adequada compreende o seguinte: i) segurança da posse de modo que seus ocupantes tenham 

segurança no que se refere a proteção legal contra despejos forçados e outras ameaças; ii) 

disponibilidade de serviços materiais, instalações e infraestrutura, logo, não será adequada a 

moradia se os ocupantes não contarem com saneamento básico, água potável, iluminação, etc; 

iii) economicidade que compreende a capacidade do ocupante exercer o direito à moradia sem 

comprometer o exercício de outros direitos humanos; iv) habitabilidade que diz respeito as 

condições de segurança física e estrutural proporcionando espaço adequado, proteção contra o 

frio, umidade, calor, chuva e ameaças a saúde; v) acessibilidade, pois deve levar em conta as 

necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados; vi) localização uma vez 

que a unidade habitacional não pode ser isolada de oportunidades de emprego, serviços de 

saúde, escolas, creches e outras instalações sociais, bem como não localizar-se em áreas 

poluídas ou perigosas; vii) adequação cultural tendo em vista que deve respeitar e levar em 

conta a expressão da identidade cultural.  

                                                 
11 Joana Isabel de Araújo Freitas Simões, mestre em Política Social pela Universidade Técnica de Lisboa. 
12 O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi instituído em 1985 pelo Conselho Econômico e 

social das Nações Unidas objetivando controlar a aplicação, pelos Estados Partes, das disposições do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O Comitê dispõe de competência para auxiliar os Estados Parte 

a tornar efetiva as disposições do Pacto e ainda, para formular comentários gerais relativos a artigos ou 

disposições do Pacto, bem como organizar debates temáticos sobre matérias cobertas pelo mesmo. 
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Dessa forma, compreendemos que o direito à moradia não deve ser encarado de 

maneira restritiva, mas sim considerado como o direito de habitar em um local seguro que 

garanta paz e o exercício da dignidade. 

Feitos os esclarecimentos iniciais, é preciso desfazer entendimentos equivocados de 

modo a deixar claro que o direito à moradia adequada não se satisfaz com a obrigatoriedade 

do Estado de prover habitação para toda a população.  

É imperioso destacar que o direito à moradia deve ser implementado por meio da 

viabilização e não somente provimento. De tal modo, não basta que o Estado forneça moradia 

aos indivíduos, sendo necessário que torne viável a habitação. No entanto, o que se observa é 

que embora o Poder Público garanta meios para aquisição e estimule a compra da casa própria 

isso não é realizado de modo a tornar efetivo o direito à moradia visto que estão ausentes os 

pressupostos necessários à configuração de uma moradia digna. Logo, embora esteja 

provendo o acesso não está viabilizando o direito.  

De tal modo, vemos que existem várias medidas necessárias a fim de garantir o 

direito a moradia adequada e estas obrigam o governo a agir em determinas situações e abster-

se em outras. Sendo certo que a implementação de tais medidas demanda uma atuação 

conjunta das esferas de governo em vários níveis. Assim, em casos específicos, como por 

exemplo, o de indivíduos afetados por desastres naturais, o Estado deverá promover uma 

atuação direta provendo a habitação ou subsídios necessários para que seja possível efetivar o 

direito e garantir que eles sejam viabilizados. 

Além disso, é preciso esclarecer que o direito à moradia adequada não demanda 

apenas obrigações a longo prazo. Isto é, os Estados devem empenhar todos os esforços 

possíveis, considerando os recursos que estejam à disposição, para efetuar a adoção das 

medidas necessárias a garantia do direito à moradia adequada. 

Ademais, o direito à moradia não se confunde com o direito de propriedade visto que 

o direito à moradia é mais amplo por abordar direitos não relacionados à propriedade como, 

por exemplo, lugar seguro e com condições de habitabilidade. É possível que o direito de 

propriedade viole o direito à moradia adequada na medida em que se torna possível a remoção 

forçada. Por outro lado, proteger o direito de propriedade é fundamental para garantir o direito 

à moradia adequada. 

Diante do exposto, o Estado possui três tipos de obrigação relacionas ao direito à 

moradias adequadas e são elas: i) obrigação de se abster de atos que ofendam tal direito; ii) 



16 
 

 

 

proteção à moradia contra a intervenção de terceiros; iii) atuar de modo a garantir a 

realização. 

 

 

2.1. DIREITO À MORADIA NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

De acordo com os dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio13, 

do IBGE, em 2013, em relação ao número de domicílios particulares14 permanentes foi de 

65,3 milhões sendo que, destes, 55,9 milhões estavam localizados em áreas urbanas indicando 

que o padrão de urbanização foi mantido nos últimos anos.  

No Brasil, registrou-se15 o número médio de 3,1 moradores por domicílio, 

destacando-se a Região Norte onde havia 3,6 pessoas por domicílio enquanto que no Rio 

Grande do Sul e no Rio de Janeiro foi registrado 2,8 habitantes por domicílio. Por sua vez, o 

número médio de moradores por dormitório no Brasil foi de 1,7. Verifica-se que o 

adensamento maior ocorre nas áreas de domicílios rurais que alcança o patamar de 3,3 

moradores por domicílio. Vejamos na tabela a seguir: 

 

 

                                                 
13 IBGE. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. p.171 
14Domicílio destinado à habitação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento é ditado por 

laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência. IBGE. Síntese dos indicadores sociais: 

uma análise das condições de vida da população brasileira.p.200 
15IBGE. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. p.172  
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De acordo com os dados apontados é possível verificar que na Região Norte em 

comparação com o estado do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul existem mais pessoas 

residindo no mesmo domicílio, mas não é informação capaz de indicar de maneira 

peremptória que decorre da carência habitacional uma vez que poderia vir a ser justificada por 

fatores como renda, estrutura familiar e cultura local.  

Ademais, impende ressaltar que o número total de domicílios está se expandindo em 

ritmo superior ao crescimento populacional16. A população brasileira entre 2004 e 2013 

cresceu 9,8%, ao passo que o número total de domicílios particulares cresceu 25,1% neste 

período.  Esses dados indicam a ocorrência de mudanças demográficas da população e a 

influência de fatores econômicos que podem ser justificados pela criação do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” no ano de 2009 que além de fomentar a economia por meio da 

geração de empregos forneceu condições de aquisição de casas próprias pela população. 

Além disso, fator a ser levado em consideração quando da análise dos dados 

quantitativos habitacionais é a condição de ocupação, isto é, verificação do quantitativo de 

domicílios próprios alugados ou cedidos.  

 

 

 

 

Observando o gráfico percebe-se que houve estabilidade na proporção de domicílios 

próprios e o número de domicílios alugados aumentou. Quanto aos domicílios cedidos ou em 

outra condição verificamos que houve uma redução. Dessa forma, é possível concluir que está 

                                                 
16 IBGE. Síntese dos indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira. p. 172 
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sendo possível alcançar autonomia em relação a moradia, visto que tem reduzido o número de 

pessoas habitando em domicilio cedidos e aumentando o número dos alugados e houve 

estabilidade em relação aos domicílios próprios. É possível que essa alteração decorra do 

aumento na oferta de domicílios por conta da implementação do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida” que além da construção de unidades habitacionais garante meios facilitados para 

aquisição da casa própria. 

Dentre os critérios utilizados para avaliação da situação dos moradores dos 

domicílios alugados, tem-se a razão entre o valor do aluguel mensal do domicílio e a renda 

mensal dos moradores. Quando o valor do aluguel corresponde a uma parcela elevada do 

rendimento domiciliar indica uma situação de vulnerabilidade uma vez que comprometerá a 

renda disponível para satisfazer outras necessidades. Para efetuar essa avaliação utiliza-se 

como parâmetro o patamar de 30% do rendimento domiciliar mensal e classifica-se os 

domicílios alugados cujo valor ultrapassa esse patamar na categoria de ônus excessivo com 

aluguel.  

Diante do exposto, considerando a análise realizada dos dados apontados referente a 

condição da situação habitacional no Brasil é possível observar alguns avanços no que se 

refere ao acesso a moradia visto que ficou evidenciada a ocorrência de mudanças no cenário 

habitacional brasileiro, restando verificar se essas mudanças contribuem de maneira efetiva 

para a redução da carência habitacional. 

 

 

2.2. DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL 

 

De modo a facilitar a compreensão do presente estudo torna-se necessário 

demonstrar o déficit habitacional brasileiro, pois as políticas direcionadas a habitação tomam 

por base a noção da carência habitacional.  

Sendo assim, mensurar os indicadores habitacionais são de suma relevância para 

formular e implementar as políticas públicas que visam solucionar a questão habitacional no 

país. Portanto, para que se possa estabelecer as políticas públicas adequadas é preciso 

conhecer o déficit habitacional. 

O estudo do déficit habitacional no Brasil vem sendo calculado de acordo com a 

metodologia apresentada pela Fundação João Pinheiro que se trata de uma instituição de 

ensino e pesquisa vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas 
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Gerais, criada em 1969. A fundação é fonte de conhecimento e informações para o 

desenvolvimento do estado e do país, tendo como característica a contínua inovação na 

produção de estatísticas e na criação de indicadores econômicos, financeiros, demográficos e 

sociais e ainda, é referência nacional em seu campo de atuação17.  

A metodologia utilizada por eles foi desenvolvida no primeiro estudo realizado e 

mantem-se orientando as demais pesquisas relacionadas ao déficit habitacional no país. De 

acordo com a Nota Técnica18 elaborada em 2015, a metodologia trabalha basicamente com 

dois segmentos diferentes: déficit habitacional e a inadequação de moradias. Entende-se por 

déficit habitacional a noção imediata e intuitiva da necessidade de construção de novas 

moradias para resolver problemas sociais e específicos de habitação que foram identificados 

em dado momento. Já a inadequação de moradias reverbera problemas na qualidade de vida 

dos moradores não se relacionando com a quantidade de moradias em si, mas as suas 

especificidades internas. Considerando esses segmentos o déficit habitacional é calculado por 

meio da soma de quatro componentes: i) domicílios precários; ii) coabitação familiar; iii) 

ônus excessivo com aluguel urbano; e iv) adensamento excessivo de domicílios alugados. O 

modo como é realizado o cálculo garante que não haja dupla contagem de domicílios, salvo 

pela coexistência de algum dos critérios e uma ou mais famílias conviventes que desejem 

constituir novo domicílio. 

De acordo com a Fundação João Pinheiro o déficit habitacional está intrinsicamente 

ligado às deficiências do estoque de moradia. Isto é, pode-se conceituar o déficit habitacional 

como moradias sem possibilidades de serem habitadas por conta da debilidade das 

construções ou ainda, do desgaste da estrutura física. Soma-se a isso, a necessidade de 

incremento do estoque, em razão da coabitação familiar forçada (famílias que tem a pretensão 

de constituir domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa renda que possuem dificuldade 

com o pagamento de aluguel e os que vivem em casas e apartamentos alugados com grande 

densidade. Nessa conceituação, é possível incluir ainda a moradia em imóveis e locais que 

não possuem fins residenciais. 

 Esclarecida a conceituação passemos a observar o déficit habitacional do ano 2008, 

2009, 2010, 2011/2012 e 2013/2014. 

                                                 
17FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Disponível em: < http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/apresentacao> Acesso 

em: 05/06/2017. 
18FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Nota Técnica. Disponível em: 

<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/596-nota-tecnica-deficit-habitacional-

2013normalizadarevisada/file>. Acesso em: 05/06/2017 
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No ano de 2008, o déficit habitacional estimado correspondeu a 5,546 milhões de 

domicílios, dos quais 4,629 milhões (83,5%) localizados nas áreas urbanas. No que tange ao 

estoque de domicílios particulares permanentes do país, o déficit corresponde a 9,6% sendo 

9,4% em áreas urbanas e 11% nas áreas rurais. Da totalidade do déficit habitacional, 36,9% 

(2,046 milhões de unidades) localiza-se na região Sudeste. A região Nordeste representa 

35,1% (1,946 milhão de unidades) do total. As nove áreas metropolitanas do país possuem 

1,537 milhão de domicílios classificados como déficit, representando 27,7% da carência 

habitacional do país. 

No ano de 2009, o déficit habitacional estimado correspondeu a 5,998 milhões de 

domicílios, dos quais 5,089 milhões de unidades (84,8%) localizados nas áreas urbanas. No 

que se refere ao estoque de domicílios particulares permanentes do pais, o déficit corresponde 

a 10,2% nas áreas urbanas e 10,8% nas rurais. Do déficit total habitacional, 37,7% (2,217 

milhões de unidades) localiza-se na região Sudeste. Por sua vez, a região Nordeste representa 

34,2% (2,050 milhões de unidades). As nove áreas metropolitanas do país possuem 1,696 

milhões de domicílios classificados como déficit, o que representa 28,3% das carências 

habitacionais do país.  

 Realizando uma comparação entre o ano de 2008 e o ano de 2009 é possível 

verificar que houve uma pequena queda no déficit habitacional na área rural, passando de 

11% em 2009 para 10,8% em2009. Em contrapartida, na área urbana é possível observar que 

houve um aumento, tendo passado de 9,4 em 2008 para 10,2% em 2009. 

No ano de 2010, foi apontado um déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades 

habitacionais o que corresponde a 12,1% dos domicílios do país. A região Sudeste concentra 

38% (2,674 unidades) do déficit habitacional dos quais mais da metade em São Paulo (1,495 

milhões de unidades). A região Nordeste concentra 30% do déficit, destacando-se os estados 

do Maranhão (421 mil unidades) e da Bahia (512 mil unidades). Por fim, a região Centro-

Oeste apresenta o menor déficit habitacional, aproximadamente 560 mil unidades. 

No ano de 2011, foi estimado o déficit habitacional correspondente a 5.581 milhões 

de domicílios dos quais 4.689 milhões esta localizados nas áreas urbanas e 892.563 mil nas 

áreas rurais.  

Já em 2012, estimou-se o déficit habitacional em 5,430 milhões, dos quais 4,664 

milhões (85,9%) localizados nas áreas urbanas. No que tange ao estoque de domicílios 

particulares permanentes e improvisados, o déficit corresponde a 8,5%. Considerando o total 

do déficit habitacional em 2010, 38,8% (2,108 milhões de unidades) localiza-se na região 
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Sudeste e 32,7% (1,777 milhão de moradias) na região Nordeste. Das nove áreas 

metropolitanas do Brasil, 1,556 milhão de domicílios foram classificados como déficit 

habitacional, representando 28,7% da carência habitacional brasileira. 

Comparando os anos de 2012 e 2011 verificou-se uma pequena redução no 

percentual de unidades habitacionais consideradas em déficit na área urbana, tendo passado de 

8,7% em 2011, para 8,5% em 2012. Já na área rural houve uma redução maior passando de 

10,7% em 2011 para 8,8% em 2012. 

No ano de 2013, o déficit habitacional foi estimado em 5,846 milhões de domicílios 

dos quais 5,010 milhões (85,7%) localizados nas áreas urbanas. Já na área rural o déficit 

correspondeu a 835 mil unidades. No que se refere ao estoque de domicílios particulares 

permanentes e improvisados no Brasil, o déficit correspondeu a 9,0%. Tendo em vista o 

déficit total, 38,4% (2,246 milhões de unidades) localiza-se na região Sudeste e 31,5% (1,844 

milhões de moradias) na região Nordeste. As nove áreas metropolitanas do possuem 1,637 

milhão de domicílios classificados como déficit, representando 28% das carências 

habitacionais do país. 

No ano de 2014, notou-se um aumento no déficit habitacional, totalizando 6,068 

milhões de unidades. Mas, com relação ao estoque de domicílios particulares permanentes e 

improvisados no Brasil não houver alteração. O déficit urbano foi de 87,6% e o rural foi de 

752 unidades. Quanto ao déficit total a região Sudeste representa a maior parcela do déficit 

habitacional com 40% (2,425 milhões de unidades). A concentração do déficit nas regiões 

metropolitanas aumentou passando a corresponder a 1,715 milhão de unidades (28,3% do 

déficit habitacional do país). 

Nos anos de 2013 e 2014 houve redução do déficit habitacional nas regiões Norte e 

Centro-Oeste do Brasil.  

Como foi possível depreender com a exposição do quantitativo do déficit 

habitacional no Brasil ocorre uma oscilação e até o momento considerando o todo não houve 

uma redução significativa. 
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3. POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO 

 

 

O caminho da política habitacional no Brasil é delineado pelas alterações na 

concepção e modelo de intervenção realizado pelo poder público no setor de habitação que 

ainda não obteve sucesso, principalmente no que tange a problemática da moradia para a 

população de baixa renda. 

A primeira política nacional de habitação foi a Fundação da Casa Popular, criada em 

1946, mas não foi eficaz visto que encontrou óbices na falta de recursos e nas regras 

estabelecidas para financiamento que acabou por dificultar o desempenho no atendimento da 

demanda que se restringiu a apenas alguns estados e uma produção de unidades habitacionais 

pouco significativas. 

Em 1964 foi implementado um novo modelo de política habitacional pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH). Esse modelo possui características que marcaram a estrutura 

institucional, bem como a concepção de política habitacional que seguiria. Dentre essas 

características tem-se a criação de um sistema de financiamento que possibilitou a captação de 

recursos específicos e subsidiados, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e o 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A segunda característica a ser 

apontada foi a criação e operacionalização de diversos programas que estabeleceram diretrizes 

que deveriam ser seguidas de maneira descentralizada e ainda, a criação de uma agenda de 

redistribuição de recursos. Por fim, a criação de uma rede de agências que teriam por objetivo 

operar diretamente as políticas conforme os critérios previamente estabelecidos pelo órgão 

central. 

O Banco Nacional de Habitação enfrentou diversos óbices ao longo de sua existência 

não tendo sido bem-sucedido. Ele foi extinto em decorrência da crise no Sistema Financeiro 

de Habitação. 

A atuação do Banco Nacional sofreu diversas críticas, sendo a principal delas o fato 

de não atender a população de baixa renda que era o motivo pelo qual havia sido criado. Uma 

outra questão levantada no que se refere a essa política habitacional relaciona-se com as 

unidades habitacionais que eram construídas em locais ermos e com baixa infraestrutura no 

intuito de baratear o custo das moradias.  
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Com a extinção do Banco Nacional de Habitação em 1986, suas atribuições foram 

transferidas para a Caixa Econômica Federal, no entanto a área de habitação continuou 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU) que no ano 

seguinte foi transformado em Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente enquanto 

a Caixa estava vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Com o advento da Constituição de 1988 e a reforma do Estado, houve um rearranjo 

na gestão política visando se adequar ao modelo proposto pela Carta Maior que tem a 

descentralização como um dos pontos principais.  

Já em 1994, o Governou Federal adotou como prioridade finalizar as obras iniciadas 

na gestão anterior e lançou os programas Habitar Brasil e Morar Município que utilizavam 

recursos provenientes do Orçamento Geral da União e do Imposto Provisório sobre 

Movimentações Financeiras. Entretanto, em razão do contingenciamento de despesas por 

conta do Plano Real o resultado não foi o que se esperava. 

No ano seguinte, em 1995 foi realizada reforma no setor da política habitacional 

extinguindo o Ministério do Bem-Estar Social que era responsável pela pasta habitacional e 

criando a Secretaria de Política Urbana, mas essa alteração não trouxe mudanças 

significativas para o setor habitacional que permaneceu sem contar com recursos expressivos. 

Nos períodos seguintes foram criadas linhas de financiamento novas, mas sem muito 

sucesso. Em contrapartida, ampliaram-se as condições de autonomia e iniciativa estaduais e 

municipais, na definição de agendas e implementação de políticas. 

Diante disso, verifica-se que ocorreu uma descentralização no setor habitacional sem 

que houvesse uma repartição nítida de competência e responsabilidades e sem que fosse 

ofertado aos estados e municípios condições básicas para o oferecimento de programas 

habitacionais capazes de solucionar a problemática da moradia no país. 

Em razão da necessidade de reduzir o déficit habitacional e a desarticulação na 

execução de políticas habitacionais, o Governo Federal resolveu reiniciar o processo de 

planejamento no setor habitacional traçando uma Política Nacional de Habitação.  

A Política Nacional de Habitação (PNH) segue princípios e diretrizes que objetivam 

garantir à população, sobretudo, a de baixa renda, a aquisição de uma moradia digna, 

assegurando o direto social. Para tanto, considera-se essencial para lograr êxito nesse intento 

que ocorra uma integração entre a política habitacional e a política nacional de 

desenvolvimento urbano. 
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No primeiro mandato do governo Lula institui-se um novo paradigma de política 

habitacional no Brasil. Pela primeira vez, essa demanda social foi inserida na pauta de 

maneira definitiva como uma política de Estado e estimava-se que dessa forma fosse possível 

que os brasileiros se tornassem capazes de ter acesso a moradias adequadas. 

Na linha do tempo abaixo podemos visualizar a cronologia da criação das 

instituições e regulamentações que integram a Nova Política Habitacional do Brasil. Vejamos:  

 

 

Fonte: Cartilha Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

 

A Aprovação do Estatuto da Cidade se coaduna com a proposta da política 

habitacional, pois traz a função social da propriedade que se alinha com as diretrizes a serem 

formuladas. Estabelecer a política fundiária é de suma importância para viabilizar a 

implementação de programas habitacionais, pois fornece os instrumentos necessários a 

organização do solo para tornar viável o estabelecimento de programas que visam a 

construção moradias. 

Nesse diapasão, visando a estruturação dessa Política Nacional de Habitação 

implementou-se mecanismos institucionais. Em 2003, primeiro ano do governo Lula, foi 

criado o Ministério das Cidades que representou um marco na rearticulação da política 

habitacional e infraestrutura urbana no país. 

A proposta tinha por objetivo ampliar o mercado privado que se concentrava em 

empreendimentos destinados às classes de renda mais elevada. O que se pretendia era 

priorizar o atendimento a famílias com renda inferior a cinco salários mínimos mensais por 

meio da utilização de recursos federais, incentivos fiscais e subsídios. 

Elaborada pelo Ministério das Cidades em 2004, a nova Política Nacional de 

Habitação trata-se de um planejamento que possui um conjunto de instrumentos a serem 

desenvolvidos objetivando viabilizar a sua implementação e são eles: o Sistema Nacional de 
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Habitação, o Desenvolvimento Institucional, o Sistema de Informação, Avaliação e 

Monitoramento da Habitação e o Plano Nacional de Habitação. 

Essa política tem como objetivo primordial a mobilização de recursos que ocorreria 

pela estruturação do Sistema Nacional de Habitação de modo a assegurar a cooperação entre 

todos os entes federativos para confrontar o déficit habitacional brasileiro, articulando 

recursos (dos fundos), planos, programas e ações. A ideia seria ampliar a destinação de 

recursos não onerosos e perenes por parte de todos os entes federativos a serem orientados 

para o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e fundos habitacionais dos 

outros níveis de governo de modo a garantir subsídios para a habitação de interesse social.  

O Sistema Nacional de Habitação é o principal instrumento da Política Nacional de 

Habitação e foi instituído pela Lei 11.124 de 2005, que também instituiu o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Conselho Gestor do FNHIS. 

De acordo com o art. 2º da Lei 11.124/2005, o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social tem como objetivo: viabilizar para a população de menor renda o acesso à 

terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; implementar políticas e programas de 

investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à 

população de menor renda; e articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das 

instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 

Por sua vez, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social tem natureza 

contábil e objetiva centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas 

estruturados no Sistema Nacional de Habitação por Interesse Social, destinados 

exclusivamente a subsidiar a população de baixa renda. Conta com recursos oriundos  do 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social; outros fundos ou programas que vierem a ser 

incorporados ao FNHIS; dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de 

habitação; recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de 

habitação; contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de 

cooperações nacionais ou internacionais; receitas operacionais e patrimoniais de operações 

realizadas com recursos do FNHIS; receitas decorrentes da alienação dos imóveis da União 

que lhe vierem a ser destinadas; e outros recursos que lhe vierem a ser destinados, conforme 

prevê o art. 8º da Lei 11.124 de 2005.  

A aplicação desses recursos ocorre de forma descentralizada pelos Estados, 

Municípios e Distrito Federal em ações vinculadas aos programas de habitação de interesse 

social, segundo previsão expressa do art. 12 da 11.124 de 2005. 
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Segundo previsão do art. 24 da referida lei, é facultado ao Ministério das Cidades a 

aplicação direta de recursos do FNHIS até que ocorra o cumprimento das condições previstas.  

A Medida Provisória nº 387 de 2017 tratava da transferência obrigatória de recursos 

financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, e sobre a forma de operacionalização do 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH nos exercícios de 2007 e 2008. 

Ela foi convertida na Lei 11.578 de 2007 e a partir da promulgação passaram a ser 

consideradas transferências obrigatórias os repasses dos recursos do FNHIS para operações 

incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Essas transferências são 

formalizadas por meio de Termo de Compromisso (TC) celebrado entre a União e o ente 

recebedor dos recursos. Nos contratos de repassa ou termos de compromissos está previsto o 

aporte de contrapartida dos Estados, Municípios e Distrito Federal.  

Nesse contexto, em 2007 foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse 

programa impulsionou a retomada do planejamento e execução de grandes obras de 

infraestrutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu 

desenvolvimento acelerado e sustentável19.  

O Programa de Aceleração do Crescimento foi pensado como uma estratégia para 

resgatar o planejamento e retomar os investimentos no país. Não obstante, contribuiu de 

maneira significativa na ordem econômica elevando a oferta de emprego, gerando renda e 

aumentando o investimento público e privado. Dessa maneira, foi primordial durante a crise 

financeira mundial entre 2008 e 2009, pois foi capaz de amenizar seus impactos. No ano de 

2011, o programa entrou em sua segunda fase mantendo a mesma lógica e aprimorando as 

estratégias com base na experiencia adquirida na fase anterior.  

Nos anos subsequentes a elaboração da nova política habitacional, foram ampliados 

significativamente os recursos orçamentários para subsidiar operações de financiamento 

habitacional de interesse social com aporte para o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social e para o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social e redirecionamento dos 

recursos do Fundo de Desenvolvimento Social para financiar unidades habitacionais aos 

movimentos sociais de luta pela moradia. 

A criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SHNIS) e do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), pela Lei 11.124 de 2005 foi de suma 

                                                 
19 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/perguntas-

respostas>. Acesso em: 23/05/2017 
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importância para o planejamento habitacional no país visto que integraram todos os 

programas destinados à habitação de interesse social em todas as esferas de governo. 

O programa SNHIS abrange ações de urbanização integrada de assentamentos 

precários, provisão habitacional, assistência técnica e apoio à elaboração de planos de 

habitação. Utiliza como fonte de recursos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), o Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR), o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Orçamento Geral da 

União (OGU). 

Por sua vez, o Sistema Nacional de Habitação (SNH) abrange o Sistema de 

Habitação de Mercado (SHM) que objetiva o atendimento da população com renda elevada, 

em especial entre cinco e dez salários mínimos por intermédio de construtoras e 

incorporadoras que operam como agentes promotores. O Sistema de Habitação de Mercado 

pode atender a camada da população de baixa renda, mas sem contrapartida do poder público. 

Para viabilizar o financiamento nesse sistema o Governo oportuniza a utilização de recursos 

originários da captação das Cadernetas de Poupança, Consórcios Habitacionais, Certificados 

Recebíveis Imobiliário, dentre outros investimentos. 

No ano de 2008, o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) estipulou as diretrizes da 

política habitacional e modo de integração com a política urbana trazendo renovação com 

relação à política destinadas às famílias de baixa renda. No mesmo, houve uma elevação no 

número de unidades habitacionais financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação. 

Nesse cenário, observou-se uma recuperação da política habitacional que passou a 

contar com maior participação do Estado e disposição do setor privado que considerou que 

seria rentável investir no setor habitacional.  Soma-se a isso, o fato da atividade imobiliária 

passar a ser vista como essencial para fomentar o ciclo de crescimento econômico e elevar o 

número de empregos no país no cenário de crise.  

Nessa conjuntura, no ano de 2009, surge o Programa “Minha Casa, Minha Vida” que 

além de visar a eliminação da precariedade habitacional e a coabitação proporcionando à 

população de baixa renda condições de uma moradia digna o programa também reflete de 

maneira significativa na economia do país ao gerar empregos direitos e indiretos, bem como 

pela estimulação do mercado da construção civil. 
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4. O PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” 

 

 

Este capítulo tem por objetivo delinear de forma sucinta o contexto de criação do 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” e demonstrar do que se trata o programa habitacional. 

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” foi instituído por meio da Lei 11.977, em 

julho de 2009. O Programa foi criado pelo Governo Federal, é gerido pelo Ministério das 

Cidades e operado pela Caixa Econômica Federal tendo por escopo possibilitar que famílias 

de baixa renda tenham acesso a imóveis próprios, por meio de financiamentos com condições 

especiais. Ademais, o principal objetivo é reduzir o grande déficit habitacional brasileiro, em 

especial, o existente nas famílias com faixa de renda mensal de até seis salários mínimos. 

Em discurso realizado durante a inauguração simultânea de habitações do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida” em Salvador, no ano de 2010, o Ex-Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva afirmou o seguinte:  

 

Eu tinha a convicção de que era preciso terminar o meu mandato fazendo o maior 

número de contratos já feitos na história deste país para habitação, financiados pela 

Caixa Econômica Federal e subsidiados pelo governo da República... 1 milhão e 300 

mil casas contratadas (em 2010) ... E nós fizemos para dizer a aqueles que 

duvidavam que nunca mais ousem duvidar da capacidade de construção de casas dos 

trabalhadores brasileiros, da Caixa Econômica Federal e do governo brasileiro que 

está determinado a resolver o problema de um déficit habitacional crônico neste 

país20. 

 

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PCMV) está inserido no âmbito da Política 

Nacional de Habitação e trata-se de uma iniciativa do Governo Federal que visa oferecer 

condições atrativas para o financiamento de moradias em áreas urbanas para as famílias 

consideradas de baixa renda. No entanto, mais do que um programa habitacional é tido como 

uma estratégia que objetiva a recuperação do passivo social relativo ao déficit habitacional 

acumulado e à demanda futura estimada até 2023. 

Inicialmente, o Programa foi estabelecido em duas fases. Na primeira a proposta foi a 

contratação de um milhão de moradias para famílias com renda de até dez salários mínimos. 

Os recursos previstos, precipuamente, a serem utilizados eram de R$ 34 bilhões, que seriam 

repartidos em programas de subsídios (R$ 28 bilhões), de infraestrutura (R$ 5 bilhões) e 

direcionados para a cadeia produtiva (R$ 1 bilhão). 

                                                 
20INSTITUTO LULA. Disponível em: <http://www.brasildamudanca.com.br/minha-casa-minha-vida/minha-

casa-minha-vida>. Acesso em: 18/06/2017   
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A distribuição dos recursos do Programa “Minha Casa, Minha Vida” teve por base a 

estimativas aproximadas do déficit habitacional nas regiões. A distribuição foi realizada da 

seguinte forma: 39% para o Sudeste; 30% para o Nordeste; 11% para o Sul; 12% para o 

Norte; e 8% para o Centro-Oeste. 

Visando compatibilizar a prestação da casa própria com a capacidade de pagamento 

da família, o programa estabeleceu como diretrizes o pagamento da primeira prestação 

somente na entrega do imóvel; no caso de financiamento o pagamento de entrada é opcional; 

barateamento do seguro; desoneração fiscal e de custos cartorais; e ainda, redução do risco do 

financiamento com o Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor tem aporte de recursos da União 

e trata-se de uma garantia de refinanciamento de parte das prestações caso ocorra perda da 

renda pelo beneficiário. 

Em sua segunda fase, o Programa “Minha Casa, Minha Vida” ajustou os valores das 

faixas de renda, ampliou as metas e escopos e ainda aumento o atendimento da faixa 1 

melhorando as especificações das unidades habitacionais. 

A concessão dos benefícios utilizada como um dos critérios a divisão em faixas de 

renda que o ocorre da maneira demonstrada na tabela abaixo que foi atualizada em março de 

201621. 

 

 

Fonte: Ministério das Cidades.  

 

Quando se tratar de agricultores familiares e trabalhadores rurais, a renda anual da 

família deve ser de até R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).  

                                                 
21MINISTÉRIO DAS CIDADES. Disponível em: <http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-

cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv>. Acesso em: 21/04/2017 
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O Programa conta com as seguintes modalidades:  “Minha Casa, Minha Vida” Faixa 

1 – Entidades; “Minha Casa, Minha Vida” Rural; “Minha Casa, Minha Vida” Urbano Faixa 1; 

“Minha Casa, Minha Vida” – Cidades até 50 mil habitantes; “Minha Casa, Minha Vida” 

Financiamento.  

A modalidade “Minha Casa, Minha Vida” Financiamento tem por escopo tornar a 

moradia acessível por meio de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), fornecendo subsídios e redução das taxas de juros em relação às 

praticadas pelo mercado imobiliário. A participação nesta modalidade requerer, além do 

atendimento ao limite de renda compatível, que o candidato a beneficiário não tenha recebido 

nenhum benefício do Poder Público como, por exemplo, parte de pagamento do imóvel ou 

redução da taxa de juros. Sendo certo que a verificação dos requisitos será realizada antes da 

efetivação do financiamento.  

Esta modalidade visa atender as famílias que possuem renda bruta mensal de até 

3.600,00 (Faixa 2) objetivando reduzir o valor das prestações, com subsídio para abater o 

valor a ser financiado de até R$ 27.500,00 e taxa de juros que variam entre 5 e 7% ao ano. 

Ressalte-se que, esta modalidade também atende as famílias com renda acima de 3.600,00 e 

até R$ 6.500,00 (faixa 3), com condições especiais de taxas de juros até 8,6% ao ano. 

Impende salientar que existem limites de valores para os imóveis a serem financiados de 

acordo com a sua localização, podendo ser verificados nas disposições normativas e no 

momento da simulação. 

Aqueles que se encaixam nas faixas 1,5, 2 e 3 são atendidos por essa modalidade, 

devendo realizar simulação para apurar o valor do subsídio que será concedido e dirigir-se à 

Caixa Econômica ou Banco do Brasil para solicitar um financiamento. Nessas faixas, a 

instituição bancária atuará somente como agente financeiro e o financiamento somente será 

concedido após análise de crédito na instituição financiadora. Nestes casos, deve ser realizada 

uma simulação para verificar o valor do subsídio a que tem direito para dirigir-se à Caixa 

Econômica Federal ou Banco do Brasil para solicitar o financiamento. O subsídio oferecido 

destina-se a reduzir o valor da prestação do financiamento.  

A modalidade “Minha Casa, Minha Vida” faixa 1 – cidades até 50 mil habitantes 

objetiva a produção de unidades habitacionais em empreendimentos ou unidades isoladas 

visando atender beneficiários com renda bruta familiar de até R$ 1.800,00 em áreas urbanas 

de municípios que possuam até 50 mil habitantes.  Isso ocorre por meio de produção de 

empreendimentos habitacionais compostos por múltiplas unidades e produção ou reposição de 
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unidades habitacionais isoladas. Em qualquer dos casos, a infraestrutura básica deverá ser 

atendida pelo poder público local e o terreno poderá ser público ou do beneficiário. A seleção 

ocorre por meio do Sistema Nacional de Cadastro Habitacional obedecendo a critérios 

nacionais e locais. 

O “Minha Casa, Minha Vida” Rural tem por finalidade oferecer subsídio a famílias 

para produção ou reforma de imóveis residências que se localizam em áreas rurais. Nessa 

modalidade participam agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades 

tradicionais como as de quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e 

indígenas que contam com renda familiar bruta anual de até R$ 78.000,00 que deve ser 

comprovada por meio de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

No entanto, há uma divisão: para as famílias que possuem renda de até R$ 17.000,00 

anual é possível perceber o subsidio máximo de R$36.000,00, pagando 4% do valor 

contratado em até 4 parcelas anuais; aqueles que possuem renda anual bruta entre 

R$17.000,00 e R$ 33.000,00, são atendidos pelo programa com financiamento do FGTS e 

subsídios de até 9.500,00 ou 50% do valor financiado, o que for menor. Havendo ainda, o 

subsidio de taxa de risco de R$4.500,00. Por sua vez, os beneficiários com renda familiar 

bruta anual entre R$ 33.000,00 e R$ 78.000,00 são atendidos com financiamento do FGTS e 

tem subsidiada a sua taxa de risco de R$ 4.500,00.  

Nesta modalidade está prevista, ainda, a participação de entes públicos e entidades 

privadas que não tenham fins lucrativos devidamente habilitadas que atuaram como 

proponentes das operações, na condição de Entidades Organizadoras, responsabilizando-se 

por mobilizar as famílias e apresentar os projetos para posterior analise e aprovação junto ao 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.  

O “Minha Casa, Minha Vida” Entidades - Faixa 1 possibilita que famílias 

organizadas de forma associativa, por uma Entidade Organizadora (associações, cooperativas 

ou outros), devidamente habilitada produzam unidades habitacionais. Nesta modalidade, as 

famílias que possuem renda mensal bruta de até R$1.800,00 tem 90% do imóvel custeado 

pelo programa e o restante do valor dividido em 120 meses (10 anos), com parcelas variando 

entre R$ 80,00 e R$ 270,00.  Aqueles que possuem perfil para esta faixa podem realizar 

cadastro em sua cidade, desde que atendam aos demais critérios exigidos e aguardem o sorteio 

para um empreendimento. A seleção é realizada por meio do Sistema Nacional de Cadastro 

Habitacional obedecendo a critérios nacionais e locais.  Os critérios nacionais são: i) famílias 

residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; ii) famílias com 
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mulheres responsáveis pela unidade familiar; e iii) famílias de que façam parte pessoa(s) com 

necessidades especiais.  

Os empreendimentos desta modalidade são construídos por empresas de construção 

civil que apresentam os projetos à Caixa e ao Banco do Brasil.  As propostas de 

empreendimentos são submetidas a um processo de pré-qualificação realizado pelo Ministério 

das Cidades e são abertos ciclos para apresentação das propostas que vão ser pontuadas e 

classificadas de acordo com critérios estabelecidos em edital próprio. Sendo certo que todas 

as propostas deverão atender às especificações e normas técnicas estabelecidas, referindo-se 

aos padrões mínimos de mobilidade, acessibilidade, diversidade funcional e espaço livre 

dentre outras especificações que são exigidas e contemplam os padrões mínimos que se 

exigem para construção. 

Outrossim, além de observar os limites de renda para participar do Programa é 

necessário não ser dono ou não ter financiado um imóvel residencial, não ter recebido 

benefício de outro programa habitacional do Governo, estar cadastrado no Sistema Integrado 

de Administração de Carteiras Imobiliárias (SIACI) E/OU Cadastro Nacional de Mutuários 

(CADMUT) e ainda, não ter débitos com o Governo Federal. 

Quanto aos objetivos sociais do programa podemos citar questões relacionadas a 

infraestrutura e saneamento básico das residências existentes, a regularização da questão 

fundiária das moradias em terrenos invadidos ou em áreas públicas, pela diminuição do valor 

de custas/emolumentos cartorários ou da exigência de legalização de matrículas no cartório de 

registro de imóveis, com a preferência pelo registro do imóvel no nome da mulher. 

Desta forma, é possível depreender que o programa é voltado para as famílias de 

baixa renda que esbarrariam no mercado imobiliário quando da tentativa de aquisição da casa 

própria em razão da sua baixa renda e dos juros aplicados no mercado. O Programa estimula a 

aquisição da moradia através de mecanismos facilitadores de financiamento e do oferecimento 

de subsídios por intermédio das suas várias modalidades.   

 

 

4.1. NOVAS REGRAS E AMPLIAÇÃO DAS FAIXAS DE RENDA 

 

No início de 2017 o Governo Federal anunciou a mudança de algumas regras 

relacionadas ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Segundo o veiculado nos canais de 

comunicação as alterações visam tornar as regras do programa mais flexíveis visando ampliar 
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o acesso dos brasileiros ao programa. Ocorreu uma alteração das faixas de renda e do limite 

de financiamento sob o argumento de ampliar o número de residências custeadas. 

Como já visto, para financiar uma unidade habitacional pelo programa é necessário 

que o beneficiário cumpra uma série de requisitos, dentre os quais a renda familiar. A partir 

dessa renda define-se os juros do financiamento, o prazo de pagamento e o tipo de imóvel. 

Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal temos a alteração nas faixas de 

renda 1,5, 2 e 3. O enquadramento na faixa 1,5 é para as famílias com renda de até R$ 2,6 mil. 

Na Faixa 2 o valor passou para até R$ 4.000,00 e na faixa 3 o valor atual é R$ 9.000,00. Essas 

alterações representam um reajuste de 7,69%22. Afirma-se que as mudanças permitirão que 

um número maior de unidades habitacionais possa se enquadrar no programa. 

Além disso, de acordo com o Ministério das Cidades a taxa de juros da faixa será 

mantida em 5% ao ano. Na faixa 2, continuaram variando entre 5,5% a 7% ao ano. Na faixa 3 

a taxa cobrada será mantida em 8,16% para a renda entre R$ 4.000,00 e R$ 7.000,00. Mas, 

aqueles que tiverem renda familiar entre R$7.000,00 e R$ 9.000,00 contaram com a taxa de 

juros de 9,16% ao ano. Os referidos reajustes foram feitos tendo por base o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC) que foi de 7,69% entre outubro de 2015 e dezembro de 

2016.Vejamos a tabela abaixo:  

 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal 

                                                 
22 PALÁCIO DO PLANALTO. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-

planalto/noticias/2017/02/entenda-as-novas-regras-do-minha-casa-minha-vida>. Acesso em: 21/04/2017 
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No que se refere ao subsídio na faixa 1,5 aumentou de R$ 45.000,00 para 

47.500,000. Na faixa 2 os valores foram de R$ 27.500,00 para R$ 29.000,00. 

Ademais, também foi elevado o valor do teto dos imóveis que podem ser financiados 

pelo Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito 

Federal o valor passou a ser de R$ 240 mil, anteriormente era R$ 225 mil. Já nas capitais do 

Norte e Nordeste, o teto passará de R$ 170 mil pra R$180 mil. O aumento do teto teve por 

base o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) que foi de 6,67% entre outubro de 2015 e 

dezembro de 2016. Vejamos como ficará o teto na tabela a seguir: 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal 
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Além das alterações citadas a meta do programa passou de 380 mil contratações em 

2016 para 610 mil em 2010. Para faixa 1 estão previstas 170 mil moradias. Já para a faixa 1,5 

são 40 mil e para as faixas 2 e 3 400 mil moradias. Dessas 170 mil moradias da faixa 100 mil 

unidades serão contratadas em áreas urbanas com recursos oriundos do Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR) e as 70 mil restantes serão contratadas por meio do “Minha 

Casa, Minha Vida” Entidades sendo 35 mil na versão rural e 35 mil na modalidade urbana, 

com recursos do Orçamento Geral da União e do Fundo de Desenvolvimento Social FDS). 

A justificativa apresentada quando do anúncio das novas medidas foi a promessa de 

que elas vão impulsionar o setor da construção civil, impactar a economia, gerar emprego e 

incluir novas famílias brasileiras ao programa contribuindo para a redução do déficit 

habitacional. 

Ocorre que, embora seja necessário que se façam reajustes para que as faixas de 

renda não fiquem congeladas e possam acompanhar as alterações salariais a elevação poderá 

gerar prejuízos aos menos abastados. Assim sendo, pois, a classe mais carente da sociedade 

vai perdendo espaço na medida em que a atenção e os recursos vão se voltando para as faixas 

que possuem renda mais elevada. Exemplo disso é a contratação de unidades habitacionais 

ocorrer em número maior nas faixas que possuem maior renda.  

Diante desse cenário podemos questionar sobre a efetiva contribuição do programa 

para a redução do déficit habitacional que se concentra em maior número nas camadas sociais 

que se enquadram na faixa 1 do programa.  
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5. A EXECUÇÃO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”  

 

 

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” como já visto, é uma iniciativa de acesso à 

casa própria destinada a atender famílias de baixa renda que necessitam de moradia. Neste 

capítulo nos deteremos a demonstrar a estruturação do programa. 

 

 

5.1. PARTICIPANTES DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”  

 

A implementação do programa conta com diversos participantes dentre os quais, o 

Ministério das Cidades que tem a responsabilidade de estabelecer diretrizes, fixar regras e 

condições, definir a distribuição de recursos entre as Unidades da Federação, além de 

acompanhar e avaliar o desempenho do programa. 

Em conjunto com o Ministério das Cidades, o Ministério da Fazenda e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão tem a função de rever anualmente os limites de renda 

familiar dos beneficiários e, ainda, fixar a remuneração da Caixa Econômica Federal em razão 

das atividades exercidas no âmbito do programa. 

Por sua vez, a Caixa Econômica Federal atua como instituição financeira responsável 

pela definição dos critérios e expedição dos atos necessários à operacionalização do programa 

e definição dos critérios técnicos. 

Também participam do programa, o Distrito Federal, Estados e Municípios ou 

respectivos órgãos das administrações direta ou indireta, que aderirem ao programa. A 

participação destes é estabelecida por meio da assinatura de Termo de Adesão com a Caixa 

Econômica e visa assegurar a sua colaboração nas ações em prol do desenvolvimento de 

fatores facilitadores à implementação dos projetos, destacando-se a indicação de áreas 

priorizadas para implantação dos projetos, isenção de tributos, aporte de recursos, indicação 

da demanda, indicação de solicitantes para a venda dos empreendimentos e execução do 

trabalho técnico social junto aos beneficiários dos empreendimentos implantados, conforme 

estabelecido na Lei 11.977/2009. 

Por fim, participam as empresas do setor de construção civil apresentando propostas 

e executando os projetos aprovados para aquisição de unidades habitacionais na forma 
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estabelecida pelas normas do programa e realizando a guarda dos imóveis pelo prazo de 60 

dias após a conclusão e legalização das unidades habitacionais. 

 

 

5.2. A QUEM SE DESTINA O PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”  

 

As concessões dos benefícios pelo Programa são realizadas de acordo com a faixa de 

renda. Até o ano de 2016 era realizado da seguinte forma:  

 

 

Fonte: Ministério das Cidades 

 

Em 2017 foi realizado um ajuste em algumas das faixas de renda e com exceção da 

faixa 1, atualmente o programa é dividido da seguinte forma:  

 

Fonte: Caixa Econômica Federal 
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5.3. ORÇAMENTO  

 

A construção das unidades habitacionais é viabilizada pelos recursos do Fundo de 

Arrendamento Residencial que foram transferidos pelo Orçamento Geral da União. Tal 

medida foi adotada para que se pudesse atender ao déficit habitacional urbano para as famílias 

que possuíam renda de até R$ 1.600,00 tendo em vista a estimativa apresentada na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios em 2008. 

No que se refere ao financiamento do programa, além dos recursos do Orçamento 

Geral da União (OGU), aportados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao Fundo 

de Desenvolvimento Social (FDS), o programa também conta com dinheiro proveniente do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Ressalte-se que, a utilização de recursos do 

Orçamento Geral da União, apesar de já realizados anteriormente durante o governo Itamar 

Franco e Fernando Henrique Cardoso, foi retomada no Programa “Minha Casa, Minha Vida”, 

com valores bem acima do já despendido na área. 

A Lei 11.977/2009 dispõe que, para a implementação do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, a União, observando sua disponibilidade orçamentária e financeira, concederá 

subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento 

habitacional, participará do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) mediante 

integralização de cotas, transferindo recursos ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), 

realizará oferta pública de recursos destinados à subvenção econômica ao beneficiário pessoa 

física de operações em Municípios com populações de até 50.000 habitantes, participará do 

Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) e concederá subvenção econômica por meio 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a modalidade de 

equalização de taxas e juros e outros encargos financeiros, especificamente nas operações de 

financiamento de linha especial para infraestrutura em projetos de habitação popular. 

A distribuição orçamentária do Programa é feita nas 27 Unidades Federativas do 

Brasil, de acordo com a meta física das unidades habitacionais de cada uma delas.  

Visando a contratação selecionam-se, preferencialmente, em cada unidade da 

federação, projetos que possuem maior contrapartida do setor público local promovendo 

ações que facilitem a execução de projetos, na forma disposta no art. 4º do Decreto nº 7.499 

de 16 de junho de 2011 e estendendo sua participação no programa, sob a forma de aportes 

financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, necessários à realização das 

obras e serviços do empreendimento. Além disso, menor valor de aquisição das unidades 
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habitacionais, existência prévia de infraestrutura como, por exemplo, água, esgoto e energia e, 

ainda, existência prévia de equipamentos sociais, compatíveis com a demanda do projeto. Por 

fim, implantação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº 10.257/2001, voltados ao 

controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade e implantados em municípios 

integrantes de territórios da cidadania, nos casos de municípios com população entre 20 e 100 

mil habitantes. 

Em consonância com as normas do programa, serão priorizados, independentemente 

de sua localização ou porte populacional dos municípios, projetos destinados a atender 

demanda habitacional decorrente de crescimento demográfico resultante do impacto de 

grandes empreendimentos e situações de emergência ou calamidade pública declarada por 

Decreto Municipal e reconhecida por Decreto Estadual e Portaria da Secretaria Nacional de 

Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.  

A Lei Orçamentária Anual de 2016 (Lei nº 13.255/2016) previu dotação 

orçamentária do Programa “Minha Casa, Minha Vida” no montante de R$ 4,3 bilhões. 

Resolução publicada no dia 26 de fevereiro de 2016, no Diário Oficial da União, 

estabelecendo o plano de metas e as diretrizes gerais para a aplicação dos recursos do Fundo 

de Desenvolvimento Social, destinados ao Programa, segundo o qual, poderá ser usado o 

montante de até R$ 970 milhões em 2016, dos quais R$ 613,8 milhões para o pagamento de 

obras em curso e R$ 338 milhões para contratação de novas operações de crédito. 

Na tabela abaixo, é possível verificar os valores de subsídio dispendidos pela União 

para o Programa “Minha Casa, Minha Vida”, nos meses de janeiro a abril de 2016: 
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Elaboração própria com informações do Ministério das Cidades 

 

 

5.4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”  

 

As diretrizes gerais para adquirir e alienar imóveis são definidas na Portaria 

Ministério das Cidades nº 168, de 2013 e Portaria Ministério das Cidades nº 363, de 2013.  

O Programa “Minha Casa, Minha Vida” passou a ser implementado com a aprovação 

da Medida Provisória nº 459 e, com investimentos da ordem de R$ 34 bilhões, sendo R$ 25,5 

bilhões do Orçamento Geral da União, R$ 7,5 bilhões do FGTS e R$ 1 bilhão do BNDES. O 

Programa previa a construção de um milhão de moradias no prazo de dois anos.  

Em suas duas primeiras fases, o Programa contratou 4,25 milhões de moradias em 

5.330 Municípios, das quais 2,66 milhões foram entregues aos beneficiários. Os 

ÓRGÃO 

SUPERIOR 

AÇÃO DO GOVERNO JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016 ABR/2016 

Ministério 

das Cidades 

Subvenção econômica 

destinada à 

implementação de 

projetos de interesse 

social em áreas urbanas 

(Lei  11.977/2009) 

R$76.119.402,98 R$149.253.731,34 R$99.502.487,56 R$69.651.741,29 

Ministério 

das Cidades 

Subvenção econômica 

destinada à 

implementação de 

projetos de interesse 

social em áreas rurais 

(Lei 11.977/2009) 

R$43.000.000,00 R$50.000.000,00 R$65.000.000,00 R$70.000.000,00 

Ministério 

das Cidades 

Transferências ao fundo 

de desenvolvimento 

social – FDS (Lei 

11.977/2009) 

R$13.500.000,00 R$31.500.000,00 R$45.000.000,00 R$57.400.000,00 

Ministério 

das Cidades 

Subvenção econômica 

destinada a habitação de 

interesse social em 

cidades com menos de 

50.000 habitantes (Lei 

11.977/2009) 

R$46.644.300,00 R$55.736.400,00 R$12.585.000,00 R$188.700,00 

TOTAL  R$179.263.702,98 R$286.490.131,34 R$222.087.487,56 R$197.240.441,29 
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investimentos, desde o ano de criação do programa já ultrapassa o montante de R$ 298 

bilhões em suas várias modalidades. 

Em março de 2016, foi lançada a terceira etapa do programa, que prevê a contratação 

de mais de dois milhões de unidades habitacionais em todo o país, no prazo de dois anos. O 

investimento total do programa será de R$ 2010,6 bilhões, dos quais R$ 41,2 bilhões são do 

Orçamento Geral da União. 

Em maio de 2016, a presidenta Dilma Rousseff pactuou para a construção de 255 mil 

unidades habitacionais, tendo sido os projetos aprovados pela Secretaria Nacional de 

Habitação entre dezembro de 2015 e abril de 2016, objetivando fazer com que movimentos 

sociais sejam parceiros na implementação do programa.  

No que se refere a implementação, nas fases iniciais do Programa, o Governo 

Estadual ou Municipal assina um termo de adesão com a Caixa Econômica Federal que 

passará a receber propostas de compra de terreno e produção ou requalificação de 

empreendimentos para avaliação. 

Após a avaliação, a Caixa Econômica contrata a operação e acompanha a execução 

das obras pela construtora. O Poder Público é responsável por indicar e selecionar os 

beneficiários e apresentar à Caixa em até oito meses contados da contratação do 

empreendimento, conforme os critérios nacionais definidos na Portaria nº 412 do Ministério 

das Cidades, de 06/08/2015.  

O Poder Público é responsável pela indicação e seleção dos beneficiários. A lista de 

beneficiários selecionado deve ser apresentada à Caixa Econômica em até oito meses 

contados da contratação do empreendimento, consoante critérios nacionais e adicionais de 

priorização, definidos na Portaria nº 412 do Ministério das Cidades de 2015. 

A avaliação dos imóveis é necessária para enquadrar nos programa habitacionais, 

verificar a garantia e o valor de venda nos casos em que há financiamento. A avaliação leva 

em conta o terreno do empreendimento, a unidade habitacional e as outras garantias 

imobiliárias, se for o caso. 

A aprovação do projeto pelo Poder Público Municipal e o licenciamento ambiental 

são componentes de referência na análise de engenharia da Caixa Econômica Federal. Por não 

haver um padrão de exigência por parte dos estados e municípios, a Caixa Econômica utiliza 

parâmetros de projeto e localização considerados fundamentais para a aprovação do 

empreendimento, observando critérios estabelecidos pela legislação local e pelo Ministério 

das Cidades. 
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Dito isso, vejamos de forma mais detalhada como ocorre a implementação do 

programa de acordo com a faixas de renda. 

  

Famílias com renda até R$ 1.800,00  

 

Essa modalidade é destinada as famílias que possuem renda bruta mensal de até 

R$1.800,00 que não possuam ou não estejam adquirindo outro imóvel.  

O maior aporte de investimentos da União previsto para esta modalidade é o Fundo 

de Arrendamento Residencial. Inicialmente a União disponibiliza recursos por áreas do 

território nacional tomando por base os dados do estudo do déficit habitacional no país. 

Os Estados e municípios realizam de forma gratuita o cadastramento das famílias que 

atendem aos requisitos exigidos e indicam as famílias para a Caixa Econômica Federal que irá 

promover  a validação usando as informações do Cadastro Único e outros cadastros. 

Para a construção de unidades habitacionais nessa modalidade a construtora 

apresenta projeto às Superintendências Regionais da Caixa Econômica Federal e, após feita a 

análise ela contrata a operação e acompanhará a execução da obra pela construtora liberando 

recursos de acordo com o cronograma de obra aprovado. Após a conclusão do 

empreendimento, a Caixa Econômica atuará como agente financeiro para as famílias 

selecionadas pelo Poder Público. 
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Fonte: Cartilha “Minha Casa, Minha Vida” 
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Fonte: Cartilha “Minha Casa, Minha Vida” 

 

Famílias com renda até 5.000  

 

As famílias que possuem renda até R$3.100,00 são beneficiadas com subsídio nos 

financiamentos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já as famílias que 

possuem renda até R$ 5.000,00 tem acesso ao Fundo Garantidor de Habitação.  
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Há financiamento às empresas da construção civil do mercado imobiliário para 

produzir unidade habitacionais objetivando atender famílias com renda até R$ 5.000,00.  

A União e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço alocam recursos e as 

construtoras/incorporadoras apresentam projetos de empreendimentos às Superintendências 

Regionais da Caixa Econômica Federal.  

A Caixa Econômica é responsável por realizar uma pré-análise e autorizará o 

lançamento e comercialização. Após essa etapa, e comprovação da comercialização mínima 

exigida será assinado o Contrato de Financiamento à Produção. 

Ao longo da execução da obra a Caixa Econômica financia o mutuário pessoa física 

e o montante é abatido da dívida da construtora/incorporada. Os recursos serão liberados de 

acordo com o cronograma e após a realização das vistorias realizadas pela Caixa Econômica. 

Por fim, concluída a obra do empreendimento a construtora/incorporadora entrega as 

unidades aos mutuários. 

Ressalte-se que, a partir do lançamento do empreendimento, o beneficiário poderá 

procurar a construtora/incorporadora para aquisição do imóvel ou procurar agência da Caixa 

Econômica e obter Carta de Crédito para adquirir um imóvel novo no âmbito do Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”. 
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Fonte: Cartilha “Minha Casa, Minha Vida” 
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5.5. EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” 

 

A construção das unidades habitacionais é realizada por construtora contratada pela 

Caixa Econômica Federal que fica responsável pela entrega dos imóveis após a conclusão da 

obra e legalização. Os imóveis contratados serão de responsabilidade exclusiva do Fundo de 

Arrendamento Residencial e integrarão seu patrimônio até que ocorra a alienação.  

 

 

5.6. CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA “MINHA 

CASA, MINHA VIDA”  

 

Os empreendimentos no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida” devem se 

encaixar em um padrão que exige algumas características. O número de unidades 

habitacionais por empreendimento é estabelecido em função da área e do projeto.  

Além disso, os empreendimentos podem apresentar tipologia de casas térreas ou 

apartamentos e na forma de condomínio devem ser segmentados em número máximo de 300 

unidades habitacionais por condomínio. Devendo, ainda, apresentar a seguinte tipologia 

mínima para casa térrea: 2 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, transição 

com área útil mínima de 32m2 (não computada a área de serviço) e acessibilidade com área 

útil mínima de 36m2 (não computada a área de serviço). Tratando-se de apartamento a 

tipologia mínima é a seguinte: 2 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, 

transição com área útil mínima de 37m2 e acessibilidade com área útil mínima de 39m2. 
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6. O PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” NO MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO: ANÁLISE DOS INQUÉRITOS CIVIS PÚBLICOS 

INSTAURADOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

6.1. O PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” EM SÃO GONÇALO 

 

 

De acordo com pesquisa veiculada na rede mundial de computadores (internet), o 

déficit habitacional em São Gonçalo no ano de 2010 era de 32.195 habitações23.  

Visando atender a esse déficit habitacional foi implementado no Município o 

Programa “Minha Casa, Minha Vida” que consoante dados do sítio oficial do Governo 

Federal, até dezembro de 2015, foram contratados pelo PMCMV, no Rio de Janeiro, 218.122 

unidades com recursos de mais de R$ 16 bilhões. Desse montante total, R$ 1,2 bilhão foi 

direcionado para contratação de 15.719 moradias no município de São Gonçalo24. 

No Município de São Gonçalo, para se tornar um beneficiário do programa é 

necessário realizar um cadastro online pela internet, no sítio eletrônico25 da Prefeitura do 

município de São Gonçalo. Para efetuar o cadastro, o interessado tem de preencher um 

formulário informando diversos dados que serão confirmados posteriormente. Feito isso, 

deverá aguardar a realização de sorteios.  

Entretanto, para que seja possível efetuar o referido cadastro é necessário preencher os 

seguintes requisitos: ser brasileiro; ter residência fixa ou emprego no Município de São 

Gonçalo há no mínimo dois anos; renda familiar igual ou inferior a 10 salários mínimos; não 

ter sido contemplado por programas habitacionais anteriormente; não possuir imóvel em 

qualquer lugar do Brasil; ser maior de 18 anos; e possuir CPF próprio e válido. O valor 

ofertado para subsídio varia de acordo com a renda familiar.  

                                                 
23INDICADORES DA CIDADANIA. Disponível em: <http://incid.org.br/2015/04/23/deficit-habitacional-e-um-

dos-grandes-conflitos-territorio/>. Acesso em: 28/06/2017r3 
24 PORTAL BRASIL. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/12/minha-casa-minha-vida-

entrega-10962-moradias-em-6-estados>. Acesso em: 28/06/2017 
25SÃO GONÇALO (RJ). Prefeitura. 2017. Disponível em: 

<http://www.saogoncalo.rj.gov.br/habita/projeto_index.php>. Acesso em: 28 de junho de 2017. 
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Segundo veiculado na imprensa local26, através da rede mundial de computadores 

(internet), em março de 2016 foram entregues 300 (trezentos) imóveis do Programa “Minha 

Casa, Minha Vida” no Município. 

O Município de São Gonçalo conta com aproximadamente 13 empreendimentos e já 

beneficiou pouco mais de 3 (três) mil famílias.  Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, 

no ano de 2014 foram entregues 1. 663 unidades habitacionais e no ano de 2015 foram 

entregues 1.193 unidades habitacionais destinadas às famílias da faixa 1 do programa (renda 

de até R$ 1,6 mil). Vejamos a tabela abaixo: 

 

Elaboração própria com dados coletados no sítio eletrônico da prefeitura municipal de São 

Gonçalo.  

                                                 
26O SÃO GONÇALO. Disponível em: <http://www.osaogoncalo.com.br/politica/13183/sao-goncalo-entrega-

300-imoveis-do-minha-casa-minha-vida> Acesso em: 28 de junho de 2017 

 

 

Nome do Empreendimento Localização (Bairro) Unidades 

Habitacionais 

Ano de Inauguração 

Condomínio Residencial 

Aruba 

Jóquei 240 2015 

Condomínio Residencial 

Cozumel II 

Jóquei 280 2015 

Condomínio Residencial 

Cozumel I 

Jóquei 240 2015 

Residencial Parque das 

Araras 

Jóquei 499 2015 

Residencial Parque dos Bem-

Te-Vis 

Jóquei 499 2015 

Condomínio Residencial 

Galo Branco 

Galo Branco 300 2015 

Condomínio Residencial 

Vista Alegre I e II 

Guarani 720 2014 

Condomínio Cozumel III Jóquei 200 2014 

Condomínio Residencial 

Parque dos Sabiás 

Jóquei 310 2014 

Condomínio Residencial 

Parque das Gaivotas 

Jóquei 433 2014 

Condomínio Residencial 

Bela Vida I e II 

Arsenal 404 2012 
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O Município de São Gonçalo possui 91 bairros oficiais e existem mais 18 bairros 

reconhecidos pela população. Dentre esses, quatro bairros foram escolhidos para construção 

dos empreendimentos do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Vejamos no mapa abaixo a 

localização geográfica da dos empreendimentos.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Disponível em: 

<http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php>. Acesso em: 28 de junho de 2017. 

 

Os pontos menores representam as unidades habitacionais e o ponto maior destaca a 

localização do local onde se concentra em maior densidade a atividade financeira, comercial e 

abriga a sede administrativa do Município. Assim, pode-se concluir que a escolha dos locais 

ocorreu, principalmente, em locais afastados do Centro onde se localiza a sede administrativa 

inviabilizando de certa maneira o acesso dos beneficiários ao Poder Público Local em razão 

da distância. 
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6.2. ANÁLISE DOS INQUÉRITOS CIVIS INSTAURADOS NO ÂMBITO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

De acordo com o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a atribuição para 

apurar eventuais irregularidades relacionadas ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” é do 

Ministério Público Federal, ainda que sejam cometidas por autoridades estaduais ou 

municipais. Tal entendimento está lastreando no fato de tratar-se de um programa habitacional 

federal que é custeado por verbais federais, sendo que os entes federados municipais e 

estaduais atuam tão somente como meros executores. Portanto, seria indiscutível o interesse 

da União27. 

Nesse diapasão foram instaurados no Ministério Público Federal inquéritos civis que 

buscam apurar, precipuamente, manifestações referentes a existência de vícios estruturais nos 

imóveis e irregularidades na seleção dos beneficiários.   

Atualmente, tramitam seis procedimentos relacionados a empreendimentos 

construídos no Município de São Gonçalo. Vejamos a tabela abaixo:  

 

INQUÉRITO 

CIVIL 

388/2013-49 071/2015-74 028/2015-

17 

152/2015-74  329/2014-40 382/2013-71 

MANIFESTANTE Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário Beneficiário 

DATA DA 

MANIFESTAÇÃO 

04/11/2015 05/02/2015 27/01/2015 12/05/2015 30/01/2013 01/08/2013 

CONDOMÍNIO Novas Cores Gaivotas Cozumel III Bela Vida I e 

II 

Bela Vida I Bela Vida I e 

II, Vista 

Alegre I e II e 

Cozumel III 

LOCAL Neves Jóquei Clube Jóquei 

Clube 

Arsenal Arsenal Jóquei, 

Arsenal e 

Vista Alegre 

CONSTRUTORA PDG MRV Cury 

Construtora 

e 

Incorporado

ra S/A 

RARO 

Engenharia 

Ltda. 

RARO 

Engenharia 

Ltda. 

Cury 

Construtora, 

RARO 

Engenharia. 

PROBLEMÁTICA Cobrança de 

Taxa 

Ausência de 

condições 

técnicas para 

instalação da 

rede elétrica 

Vícios 

estruturais 

Vícios 

estruturais 

Irregularidade 

na escolha 

dos 

beneficiários 

Irregularidade 

na escolha dos 

beneficiários e 

outros ilícitos 

SITUAÇÃO  Tramitando  Tramitando  Tramitando  Tramitando  Tramitando  Tramitando  

Elaboração própria com dados coletados no Ministério Público Federal. 
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Inquérito Civil nº 1.30.020.000388/2013-49 

 

Destina-se a apurar possível irregularidade na cobrança de “taxa de obra” relacionada 

ao financiamento do Programa Minha Casa Minha Visa no Condomínio Novas Cores que fica 

localizado em Neves. Foi instaurado a partir de manifestação formulada pelo proprietário de 

um dos imóveis em novembro de 2013.  

A taxa de obra é cobrada nos financiamentos na modalidade crédito associativo para 

aquisição de imóveis na planta, nos quais o agente financeiro também se responsabiliza pelo 

financiamento da obra28. 

De acordo com a Caixa Econômica a taxa de evolução de obra deve ser cobrada da 

construtora e não do mutuário, e tem por objetivo remunerar o banco pela mediação da obra. 

Entretanto, ao mutuário caberia pagar os juros durante a fase de construção, tratando-se de um 

encargo previsto contratualmente, que se destina à remuneração do agente financeiro pelo 

recurso desembolsado. 

Ocorre que, mesmo o referido empreendimento não se enquadrando na faixa 1 está 

inserto do Programa que tem por objetivo facilitar à aquisição da moradia, não sendo devida a 

imposição de óbices ao cumprimento do contrato razão pela qual a cobrança da taxa de 

evolução de obra vai de encontro a lógica do Programa.  

 

Inquérito Civil nº 1.30.020.000071/2015-74 

 

Esse procedimento objetiva apurar denúncia de problemas na construção de imóveis 

financiados pela Caixa Econômica Federal através do Programa “Minha Casa, Minha Vida” 

no bairro Jóquei em São Gonçalo, no Condomínio das Gaivotas. 

As unidades habitacionais foram construídas pela Construtora MRV, e segundo o 

relatado pelo manifestante foram entregues sem condições técnicas para a instalação da rede 

elétrica. Sendo assim, os moradores passaram a viver em seus apartamentos sem que lhes 

fosse fornecido o serviço de energia elétrica. 

                                                                                                                                                         
27 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Notícias. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=285715>. Acesso em: 28/06/2017 
28 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS DA HABITAÇÃO. Disponível em: 

<http://www.abmh.com.br/taxa-de-evolucao-de-obra-lidera-ranking-de-reclamacoes/>. Acesso em: 28/06/2017 
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De tal forma, conclui-se que houve a entrega das unidades habitacionais pelo Poder 

Público Municipal sem condições mínimas de habitabilidade pelos beneficiários, fazendo com 

que se viole as regras estabelecidas para o Programa que prevê a fiscalização da construção.  

 

Inquérito Civil nº 1.30.020.0000028/2015-17 

 

Visa apurar denúncia de irregularidades em imóveis financiados pela Caixa 

Econômica Federal, por meio do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, no Município de São 

Gonçalo, no condomínio Cozumel III que fica localizado no bairro Jóquei.  

O empreendimento foi realizado pela Cury Construtora e Incorporadora S/A em 

2014. No entanto, no ano de 2015 foi instaurado o presente procedimento que tem por 

objetivo verificar os problemas que foram relatados pelo proprietário de uma das unidades 

habitacionais. 

De acordo com o relatado as chaves foram entregues sem que fosse emitido o habite-

se o que impediria os moradores de registrar a Convenção do condomínio e obter CNPJ para 

registrar os funcionários, ou seja, dificulta a realização da administração do empreendimento. 

Ademais, relatou-se que faltaria iluminação pública na rua próxima ao condomínio, faltaria 

iluminação nas partes comuns do condomínio, a rede elétrica estaria coberta de água e a 

tampa sem cadeado o que permitia livre acesso até mesmo das crianças, a tampa do esgoto 

também estaria sem cadeado, não teria sido feito muro no condomínio, não teria sido colocada 

janela na área de serviço, o valão próximo ao condomínio estaria cheio com restos da obra, os 

telhados estariam com emendas, a portaria não possuiria condições de uso, o parque infantil 

ficaria próximo a tubulação que é exposta e as lixeiras teriam sido feitas sem porta e sem 

telhado. 

Instada a se manifestar a Caixa Econômica solicitou que a construtora responsável 

realizasse os reparados necessários. No entanto, a construtora alegou que a construção foi 

realizada de acordo com o projeto aprovado na Prefeitura. 

A problemática apresentada pelo morador indica que as unidades habitacionais foram 

entregues com mínimas condições de habitabilidade e apresentando problemas que colocam 

em risco a segurança dos beneficiários. 
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Inquérito Civil nº 1.30.020.0000152/2015-74 

 

 

O presente apuratório tem por objetivo verificar denúncia de possíveis problemas 

estruturais e de acabamentos nos empreendimentos do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, 

no bairro Arsenal, em São Gonçalo, no condomínio Bela Vida I e Bela Vida II. 

Os referidos condomínios foram destinados aos sobreviventes da tragédia de 

alagamento e desabamento ocorrida em 2010 no município e a moradores de áreas de risco.  

Construídas pela RARO Engenharia Ltda, as unidades habitacionais apresentam 

vícios estruturais e de acabamento. O procedimento conta com dez manifestações de 

moradores que alegam que desde a entrega do empreendimento foram verificados diversos 

problemas estruturais por erro de projeto da empresa e vícios construtivos que dificultam e em 

alguns casos impossibilitam o exercício da moradia.  

Dentre os problemas apresentados citamos: i) falta do sistema preventivo de para-

raios, salientando já tendo ocorrido queda de raios em 2012 e 2015 ocasionando prejuízo aos 

moradores; ii) sistema de mangueiras incompletos; iii) falta de extintores de incêndio; iv) 

estação de tratamento de esgoto com vazamento e com bombas e compressores com defeitos 

fazendo com que o esgoto seja lançado na rua que beira o condomínio; v) cisternas que estão 

rachadas e foram mal dimensionadas fazendo com que não atenda às necessidades de todos os 

moradores; vi) apartamentos com defeitos na parte elétrica, sem piso ou com piso oco, com 

rachadura na parede, infiltração e alagamento no primeiro andar dos blocos; vii) telhas que 

foram levadas pela ventania; viii) atendimento de saúde e escolas distantes. 

Diante desses problemas, a Caixa Econômica Federal foi acionada e contatou a 

construtora, mas não obteve retorno. Ato contínuo a ausência de resposta incluiu a construtora 

RARO no CONRES em 2013 e ajuizou a ação 01497186320144025117 que tramita da 3ª 

Vara Federal de São Gonçalo. Ressalte-se, que, também foram ajuizadas ações individuais por 

moradores dos Condomínios.  

Devido as rachaduras presentes no muro a Caixa Econômica Federal contratou uma 

empresa que seria responsável pela realização de obras de reparação e, por duas vezes, houve 

queda do muro de contenção.  

No ano de 2014 quatro casas que eram destinadas aos portadores de necessidades 

especiais foram derrubadas, pois apresentavam risco de desabamento. A Caixa Econômica 

informou que não realizaria a reconstrução das casas e os moradores seriam realocados em 

outros empreendimentos. 
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Em razão do risco de desabamento apontado a Defesa Civil interditou-se uma área do 

condomínio o que gerou insegurança aos moradores que já haviam sofrido com um 

desabamento em 2010, no qual perderam bens materiais e seus familiares.  

A partir da interdição promovida pela Defesa Civil foram realizados estudos que não 

apontaram danos aos apartamentos. Em 2015 os blocos apresentavam instabilidade razão pela 

qual a Caixa Econômica determinou a realização de reparos no muro. Durante a execução dos 

reparos, em 2016, o muro caiu tendo levado um homem a óbito, conforme noticiado na 

imprensa29.  Posteriormente, a Defesa Civil interditou o trecho em que estava sendo realizada 

a obra e quatro blocos próximos deixando diversas pessoas desalojadas. Vejamos a fala de 

uma das moradoras afetadas pela tragédia em entrevista para um canal de comunicação: 

 

Não tinha pra onde ir com os meus filhos, como todos aqui que ficaram conosco também 

não tinham pra onde ir. O jeito foi cada um dar o seu jeitinho aqui, dormir e esperar 

providências porque até agora ninguém veio falar nada, ninguém veio tomar atitude. 

Estamos aqui totalmente abandonados30(moradora do condomínio). 

 

Conforme explicitado é possível concluir que o nível de vistoria realizado nos 

imóveis é aquém do que deveria ser levando a danos irreparáveis.  

 

Inquérito Civil nº 1.30.005.0000329/2014-40 

 

 

O procedimento cuida da apuração de possível distribuição irregular de imóveis 

provenientes do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, em favor dos cidadãos de São 

Gonçalo. 

A manifestante, beneficiária do programa, relatou que no condomínio Bela Vida I, 

supostamente, houve uma manipulação de cadastros, pois existiriam pessoas morando no 

condomínio que não se enquadram nas condições necessárias para ser beneficiário e 

apartamentos que foram alugados. 

Dessa forma, verifica-se que, supostamente, estão sendo violadas as normas e 

critérios estipulados para a escolha dos beneficiários do programa desvirtuando a real 

intenção da implementação do programa. 

 

 

                                                 
29 GLOBO.COM. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/apos-queda-de-muro-em-

condominio-do-rj-moradores-estao-desalojados.html>. Acesso em: 28/06/2017  
30 GLOBO.COM. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/apos-queda-de-muro-em-

condominio-do-rj-moradores-estao-desalojados.html>. Acesso em: 28/06/2017  
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Inquérito Civil nº 1.30.020.0000 382/2013-71 

 

 

Propõe-se a apurar possível irregularidade na distribuição de imóveis provenientes 

do Programa “Minha Casa, Minha Vida” nos condomínios Bela Vida I e Bela Vida II, 

condomínio Vista Alegre I e Vista Alegre II e condomínio Cozumel III.  

Conforme o relatado nos referidos condomínios, supostamente, a escolha dos 

beneficiários foi realizada de maneira irregular de modo que existem moradores que não se 

adequam a condição de beneficiários. Ademais, os moradores enfrentam problemas 

relacionados ao tráfico de drogas e prostituição que ocorrem dentro do condomínio. 

De tal modo, é possível concluir que está ocorrendo violação das normas 

estabelecidas para a execução do programa.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo do projeto a intenção foi traçar o caminho percorrido pelo direito à 

moradia, demonstrando o esforço realizado pelo Poder Público na tentativa de dar efetividade 

a esse direito social.  

O objetivo principal foi delinear a estruturação e gestão do programa habitacional 

“Minha Casa, Minha Vida” que é tido como um marco na tentativa de redução do déficit 

habitacional e a efetivação do direito à moradia. Para tanto, utilizou-se como parâmetro a 

estruturação e a gestão do programa no município de São Gonçalo, tendo por base os 

inquéritos civis instaurados no âmbito do Ministério Público Federal por meio da análise 

indiciária. 

Nesse momento, passaremos a verificação dos questionamentos que motivaram a 

realização da pesquisa. Primeiramente, questionou-se a respeito da importância do programa 

habitacional “Minha Casa, Minha Vida” para assegurar o direito constitucional à moradia. No 

que se refere a esse ponto é preciso reconhecer que o programa representa uma evolução na 

política habitacional desenvolvida no país, no entanto, não é possível afirmar que foi capaz de 

assegurar o direito constitucional à moradia porque como visto dar efetividade ao direito à 

moradia vai além de garantir uma casa para morar, sendo necessário que se garanta condições 

de habitabilidade e segurança, por exemplo.  

Quanto a contribuição do programa para a redução do déficit habitacional vimos que 

o Poder Público tem fomentado o programa por meio dos investimentos realizados pelo 

Governo Federal e as regras permitem o acesso a casa própria, embora seja possível 

questionar a aquisição de moradias pelas pessoas com menor poder aquisitivo diante das 

alterações recentes do programa. No entanto, considerando o conceito de déficit habitacional 

apontado pela Fundação João Pinheiro o déficit habitacional persiste-se, pois, as unidades 

habitacionais fornecidas pelo Poder Público, não possuem condições de serem habitadas por 

conta da debilidade das construções e desgaste da estrutura física. 

Por fim, no que tange a contribuição do programa e seus desdobramentos no 

Município de São Gonçalo temos que é inegável que o Poder Público Municipal envida 

esforços a fim de implementar o programa habitacional no município e, em certa medida, já 

beneficiou milhares de famílias, inclusive, as vitimadas por desastres naturais ocorridos no 

Município. Entretanto, constatação levada a cabo em nossa pesquisa, por meio da análise dos 



59 
 

 

 

inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público Federal foi o fato dos empreendimentos 

destinados a faixa 1 do Programa “Minha Casa, Minha Vida” estarem localizados em locais 

afastados do centro da cidade, onde há problemas de infraestrutura, baixa oferta de serviços 

básicos e rede de transporte público deficiente. Os locais escolhidos para a construção dos 

empreendimentos carecem de infraestrutura e segurança, além de dificultar o acesso dos 

moradores ao ente público para solicitar a adoção de providências.   

Ademais, conforme visto nos inquéritos civis as construções são entregues sem que 

haja uma vistoria rigorosa pelos agentes responsáveis, consequência disso é o elevado número 

de unidades habitacionais que padecem com vícios estruturais desde a entrega do imóvel. 

Outrossim, apontou-se a existência de irregularidades no que se refere a seleção dos 

beneficiários e a realização de locação de alguns dos imóveis. Todos os pontos relatados vão 

de encontro as normas estabelecidas pelo programa e dificultam que ele seja implementado de 

maneira satisfatória 

Dessa forma, verifica-se que há indícios de graves falhas na estruturação e gestão do 

programa no município de São Gonçalo de modo que não se torna possível efetivar o direito à 

moradia. Sendo, portanto, necessário adotar medidas que visem garantir maior transparência 

na escolha dos beneficiários pela Prefeitura Municipal, bem como meios de viabilizar o 

controle a ser exercido pela população.  

Grande entrave a elaboração do presente projeto foi obter acesso a informações 

referentes ao programa, principalmente no município. Não há um canal em que se possa 

conseguir informações detalhadas sobre a estruturação e a gestão do programa e os gestores 

não são acessíveis.  

Por fim, ressalta-se que o projeto não teve como objetivo esgotar todo o tema 

relacionado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, mas demonstrar a sua estruturação a 

partir de uma visão micro que nos permitiu chegar à conclusão de que existe um mecanismo 

de suma importância para garantir o direito à moradia, porém ele não vem sendo utilizado de 

maneira satisfatória. 
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