
O Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional da
Habitação (BNH) estffo hoje no centro dos debates sócio-políticos do país.
Milhões de mutuários se vêem afetados pela defasagem entre os índices de
reajuste de suas prestações e os índices de correçâo de seus salários. Por
outro lado, o crescimento do desemprego faz subir os níveis de inadim
plência e pressiona para baixo suas fontes de recursos, como o FGTS.

Mal ou bem, foi este sistem o responsável por tornar acessível a
milhões de famílias a aquisição da casa própria, além de ter gerado um
grande volume de empregos, especialmente na construção civil. A sua crise,
e as alternativas para sua solução, são portanto da maior importância para
a economia e a sociedade brasileiras.

A percepçffo desta importância levou o Conselho de lnformaçâo e
Pesquisa - CINPE a promover, na Assembléia Legislativa, um seminário
com os professores João Henrique Amorim, Lamartine Sacramento Filho,
Márcia Mazina, Sinval de Oliveira Filho, Milton Marques Nascimento Filho
e João Francisco P. Meira, todos da Faculdade de Ciências Administrati-
vas e Contábeis da União de Negócios e Administração - UNA.

O INDICADOR publica a seguir o estudo elaborado e gentilmente
cedido por essa equipe.

BNH/SFH - CRI11CAS E ALTERNATIVAS

O avolumar-se da crise, a partir da impossibilidade de visualiza-
ção de alternativas simples para adaptação do modelo econômico, e as
implicações de ordem social decorrentes, inevitavelmente fizeram recair
sobre o Sistema Financeiro da Habitação conseqüências de ordem con-
juntural extremamente graves.

De fato, os setores de atividade econômica dependentes do sis-
tema já se ressentiam, na evidência das dificuldades de liquidez, há
longo tempo, do prenúncio do mais agudo ponto da crise. Fracassadas
as tentativas de contemporizar a desarticulação da indústria de constru-
ção civil com medidas paliativas, permitidas por obras públicas e opera-
ção discreta do complexo de empréstimos a mutuários, assistiu-se ao
crescimento do volume de unidades vazias, inclusive nas comunidades
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habitacionais de baixa renda, e a sensível redução do mercado compra-
dor tradicional da população de renda média.

Desaparecia o fastígio do crédito fácil, minguado pelo desempre-
go, pela brutal elevação das taxas de juros, pela exorbitância do preço
dos serviços no sistema financeiro tradicional.

Descapitalizada a empresa, comprimidos os salários, concentrada
a renda, o contexto do BNH não conduziu a outro caminho senão o
aparente, de alinhamento aos valores inflacionários, inatingíveis pelos
salários dos mutuários.

O próprio sistema financeiro da habitação, em sua essência mais
pura, com a finalidade social que lhe deu origem, começou a ser dura-
mente questionado.

Transformado de autarquia em empresa pública a partir de 1971,
o BNH permitiu, desde então, uma sofisticação do processo, em extensa
rede de agentes, bem mais alinhados ao sistema financeiro tradicional
que às necessidades de ordem social que lhe deram causa. A 'meca"
da Caderneta de Poupança, das letras imobiliárias deu consistência
ao apanágio de uma era, do lucro abocanhado pelo leão, na produção
de bens e da renda monetária fácil, índice poderoso das poupanças isen-
tas da voracidade de um orçamento fiscal deficitário.

Foi, assim, original e originariamente, dos primeiros indexadores
da economia brasileira, capazes de elevar lucros bancários e de agentes
financeiros a cifras superiores a 500%, suportados por imensa massa
de empresários e mutuários, vivendo das suas angústias e alimentan-
do-se das vãs esperanças, à sombra inexorável de uma correção mone-
tária de "impenetrável coerência".

O presente documento, coerente com as considerações acima,
procura desenvolver um estudo do problema e conseqüente conclusões
de ordem econômico-financeiras e jurídicas; segue na proposição de
alternativas do modelo em vigor e busca traçar o perfil de uma linha de
ação onde a comunidade de mutuários, a sociedade, com seus segmen-
tos, manifestamente fiéis ao mais amplo diálogo, precisa se pronunciar.
Ë, pois, a participação no debate, cujos objetivos visam, antes de tudo,
salvaguardar um sistema útil, válido na sua concepção e essência, e que
pode e deve se tornar uma conquista da sociedade brasileira. Nesta pers-
pectiva, pretende ser uma contribuição ao governo e aos setores respon-
sáveis.
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1 - COMPROMETIMENTO DA RENDA PARA PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES

Quando do financiamento da casa própria, é exigida do compra-
dor a comprovação de uma renda, individual ou familiar, que lhe per-
mita arcar com o valor da prestação fixada, renda esta tomada pelo seu
valor bruto, acrescida de 1/12 correspondentes ao 139 Salário.

Há que se considerar, ainda, o fato de o mutuário não poder com-
prometer sua renda em percentual acima de 30%.

De acordo com estes parâmetros, comprovamos que tal índice,
em diversas faixas de renda, supera em muito o limite.

Dadas as diferenças entre os reajustes salariais e prestações, os
financiamentos realizados até 1979 tinham suas prestações iniciais
acima do limite máximo - situação que se corrigiu, porém, nos anos
posteriores (QUADRO 1)

- QUADRO 1 -
COMPROMETIMENTO DA PRESTAÇÃO NA RENDA LÍQUIDA PARA AS DIVERSAS

FAIXAS SALARIAIS, COM FINANCIAMENTO INICIADO EM 1979,
NOS PERÍODOS DE 1979 A 1983.

NIV

	

- EIS SALARIAIS	
1	Percentuais de Comprometimento da Renda
l--

	

(em salários mínimos)	1 1979	1980	1981	1982	1983

3	 32	27	23	22
7	 37	31	27	27

10	 34	32	27	26
15	 50	43	37	37

Reajuste -
Salarial
(1983)	-

25	22
30	27	£i
29	26
41	36

FONTE: Elaborado pela equipe da UDENIN TER, a partir da tabela de cálculos do BNH
(.) Considerando 130% de reajuste no valor das prestações.

Este fato, contudo, não se verificou nos financiamentos mais
recentes, onde as prestações chegam a comprometer até 57% da renda
líquida do mutuário, como se pode verificar pelo quadro abaixo.
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QUADRO 2
COMPROMETIMENTO DAS PRESTAÇÕES NA RENDA LIQUIDA PARA AS DIVERSAS

FAIXAS SALARIAIS, COM FINANCIAMENTO INICIADO EM 1981,
PARA DIVERSOS PERÍODOS DE 1981 a 1983.

Percentuais de Comprometimento da Renda	Reajuste
NIV EIS SALARIAIS	 Salarial
(em salários mínimos)	1979	1980	1981	1982	1983'	(1983)

3
	

36	35	39	35
7
	

46	45	50	45
10
	

51	50	55	50
15
	

53	52	57	51

FONTE: Elaborado pela equipe da UDENIN TER. a partir da tabela de cálculos do BNH,
(' ) Considerando 130% de reajuste no valor das prestações.

Observa-se que, embora estes percentuais se reflitam diferencial-
mente sobre cada faixa, há um perigoso comprometimento de renda em
todas elas.

2 - OS REAJUSTES DAS PRESTACÕES

Os reajustes tradicionais do sistema são procedidos em três per(o-
dos, respectivamente: a cada trimestre, a cada semestre e anual, com a
aplicação dos acréscimos de Correção Monetária, juros e encargos diver-
sos. As recentes propostas do BNH tem por escopo a adoção do prazo
semestral para o citado reajuste, indistintamente, convocando os mu-
tuários anualistas para a negociação da sua cláusula contratual, passan-
do à adoção da semestralidade. Tal procedimento permitiria a redução
do n(vel de 13O, previsto para valores alternativos de acordo com as
faixas salariais declaradas na assinatura do contrato, até 31 de dezembro
de 1983, para os percentuais de correção dos salários.

Resumindo-se a proposta, teríamos o seguinte quadro:

- QUADRO 3—
REDUÇÃO MENSAL DA PRESTAÇÃO PROPOSTA PELO DECRETO 88.371

REAJUSTE SALARIAL
NÍVEIS SALARIAIS	EM MAIO DE 83	 REDUÇÃO NA PRESTAÇÃO
(em salários mínimos)	(acumulado anual)	 EM RELAÇÃO AOS 130%

3
	

109,3
	 9,0

7
	

108.0
	

9,5
10
	

107,7
	

9,7
15
	

103,7	 .11 .4

FONTE.' Elaborado pela equipe da UDENINTER.
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A proposta da Associação Brasileira das Empresas de Crédito
Imobiliário e Poupança - ABECIP considera os reajustes no período
compreendido entre junho de 82 e junho de 83 (últimos 12 meses).
Todavia, tomamos como melhor referencial maio a maio, por coinci-
dir com o período de reajustamento mais freqüente no universo de mu-
tuários. Extraídos valores médios, encontramos a redução do percen-
tual de 10% no reajuste das prestações quando adotada a semestralida-
de (valor mensal). A questão, desta forma, se prenderia à resposta das
seguintes indagações:
1) E significativa uma redução de 10% no valor mensal da prestação?
2) Como se definiria a situação do mutuário que abdicou a um direito
contratual de reajuste anual, após 31 de dezembro de 1983?
Para responder a estas questões, teríamos que considerar preliminar-
mente o fato de que os decretos exarados pelo executivo não esclare-
cem a situação futura. Devemos considerar que o momento atual tem se
caracterizado por constantes mudanças na política econômica-financei-
ra do País.

A opção do mutuário pela semestralidade gerará um clima de in-
certezas, principalmente pelas constantes declarações de que a econo-
mia será desindexada com conseqüente diminuição dos n(veis salariais
em termos reais. Há que se considerar, ainda, a possibilidade de mudan-
ças na política salarial, com o provável retorno aos reajustes anuais.

Assim, só restaria responder negativamente às indagações propos-
tas. A alternativa oficial apresenta um só caminho: manter os 130% para
assegurar a cláusula original dos contratos de reajuste anual, ainda que
admita 98% de acréscimo em julho, e a diferença de 32%, acumulada nos
meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de
1983, seja paga de janeiro a junho de 1984, o que levaria a prestação a
partir de janeiro de 1984 a ser acumulada com o reajuste inevitável
natural, mais o saldo devedor descrito. A aritmética mais elementar
seria suficiente para inviabilizar um pagamento neste nível, em 1984,
para o mutuário que sequer foi capaz de absorver os 130% iniciais de
1983.

O Decreto em epígrafe, desta forma, transferiria o problema para
1984, mas profundamente agravado; logo, deixa de ser alternativa para
solução.

Como indicação final para desaconselhar a adoção da semestrali-
dade e a perspectiva pouco atrativa de se negociar os reajustes, apon-
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tamos a reversão da relação prestação-salário, a partir de 1983, quando
os reajustes das prestações se tornam maiores que os dos salários, como
a seguir:

- QUADRO 4—
REAJUSTE ANUAL 1%) DAS PRESTAÇÕES E DO SALÁRIO

ANO	SALA RIO	PRESTAÇÃO

REAJUSTE DA PRESTAÇÃO
IGUAL AO REAJUSTE DO
SALÁRIO

REAJUSTE DA PRESTAÇÃO
FOI MENOR QUE O REAJUSTE
DO SALÁRIO

REAJUSTE DA PRESTAÇÃO
FOI MAIOR QUE O REAJUSTE
DO SALÁRIO

FONTE: Elaborado pela equipe da UDENINTEa. com base nos dados da ABEC/P.

3—CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS SOBRE OS CONTRATOS

De plano observamos a diversificação existente em termos de
padrões de contratos de financiamento, impossibilitando a igualdade
de tratamento jurídico entre os mutuários. Um aspecto importante
a salientar é a dificuldade encontrada pelos mutuários para uma análise
comparativa, que lhes permitisse a opção consciente pelo plano mais
adequado à sua situação.

Vale ressaltar, neste sentido, o fato de que os contratos celebra-
dos pelo BNH com mutuários reproduzem situações contidas no campo
do direito obrigacional, onde direitos e obrigações contraídas caracteri-
zam relações de direito privado, pressupondo-se a igualdade de trato
entre os sujeitos: BNH - MUTUÁRIO. Tal circunstância tornou-se ine-
quívoca desde 1971, quando o órgão passou à condição de empresa,
deixando de ser autarquia. Desta forma, no há que se admitir que de-
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cretos, portarias e regulamentos, unilaterais, passem a reger tais rela-
ções, sem o concurso e aqüiescência do mutuário, legítimo e inevitável,
entre sujeitos capazes, como se definem os ora firmados. Pouco legíti-
ma, pois, a tutela do Estado avocando medidas que colidem com o
primário princípio de igualdade das partes em uma relação jurídica es-
tabelecida. A despadronização dos contratos dificulta até mesmo a
eqüanim idade das soluções, sem ferir os princípios de direito pátrio.

4— PROPOSTAS ALTERNATIVAS AO SISTEMA

Com base nas observações e conclusões sumariamente descritas,
junto do estudo do modelo original e das recentes investidas retificado-
ras proporcionadas pelo BNH, permitimo-nos algumas sugestões conse-
qüentes e que não alinham nenhuma contestação ou crítica negativista
ao propósito, repetimos, de preservar d Instituição, mas a fortalecê-la
e adequá-la ao legítimo interesse público.

O elenco que se segue, sumaria a busca de medidas prováveis e
não simplesmente possíveis, tendo em vista, principalmente, o crítico
instante por que atravessa a nação. Procura, contudo, não transigir com
a realidade dos seus cidadãos, que acreditavam no sistema e dele se utili-
zaram.

Um documento com este propósito não comportaria a descrição
das extensas análises e estudos realizados para sua elaboração. Contudo,
a UNA, através de seu Instituto de pesquisas, a UDEN INTER, se coloca
à disposição para o aprofundamento e demonstração de cada vírgula
ou parágrafo aqui sucintamente contidos.

Pela ordem, em conexão com a exposição crítica, relacionam-se
as seguintes propostas alternativas, algumas conjunturais, outras de
natureza estrutural e muitas meramente revitalizadoras de processos já
existentes:

1) Mudança do critério de concessão de financiamentos, que
passariam a basear na renda líquida e não na renda bruta familiar o
valor de referência;

2) maior participação percentual de aplicação do FGTS nos pro-
gramas habitacionais de baixa renda;

3) manutenção dos reajustes com base na correção salarial, res-
tabelecendo-se o Art. 59, no seu § 59. da Lei nP 4.380, de 21/8/64, que
limita, durante a vigência do contrato, a prestação mensal reajustada à
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porcentagem estabelecida no salário-mínimo, ou seja, 30% da renda;
4a) extensão do benefício fiscal do Imposto de Renda, hoje em

12%, para as faixas de financiamento até 3.500 UPCs;
5a) aumento do prazo de validade dos "habite-se", visando à me-

lhoria do mercado e acesso à aquisição de imóveis de menor valor;
6) eliminação do deságio na transferência de financiamentos;
7) fortalecimento dos planos de cooperativas através do próprio

sistema, adequando-se os imóveis a serem construídos às condições eco-
nômico-financeiras dos compradores;

8) redução das taxas de administração cobradas na concessão
de financiamentos;

9a) padronização dos contratos segundo as categorias profissio-
nais, nos seus aspectos jurídicos formais e essenciais, sob direta respon-
sabilidadedo BNH;

10)criação de mecanismos de conexão e controle entre o BNH e
o Banco Central, para fiscalização das aplicações de recursos do Sistema
Brasileiro da Poupança e Empréstimo;

1 1) transformação em lei das determinações do Banco Central
que vedam o acesso de recursos do Sistema Financeiro convencional
ao mercado imobiliário, reduzindo as transações no setor a haveres e
empréstimos imobiliários;

12v) isenção do Imposto de Renda nos aumentos de capital das
empresas de construção civil, executados com aplicação de lucros obti-
dos na produção e comercialização de unidades habitacionais;

13Q) consolidação a nível federal da regulamentação do mercado
imobiliário, inserindo-se os seguintes propósitos:

A - disciplinar a prestação de serviços;
B - impedir a especulação imobiliária, mediante criação de

indicadores-padrão de valorização mobiliária, nas transações com finan-
ciamento do SFH.

5—CONCLUSÃO E PROPOSTA FINAL

A tomada de decisões quanto à política habitacional do estado
brasileiro tem-se mostrado um processo bastante excludente ao longo da
sua história, e o recente decreto sobre a matéria não foge à regra.

Ao instituir uma "comissão interministerial de alto nível" en-
carregada de redefinir os caminhos da Habitação, o Decreto n0 88.731
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designa como representante não-estatal somente a Associação Brasileira
das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP, deixando do
"lado de fora" muitos e vastos segmentos envolvidos.

Para demonstrar a magnitude da exclusão promovida pelo decre-
to, lembramos que o funcionamento da Política Habitacional supõe a
contribuição, às vezes compulsória, de uma parcela muito considerável
da população brasileira. Primeiramente, temos os assalariados regidos
pelo estatuto do FGTS - uma variável profundamente sensível em todo
o processo. Por outro lado, há mais de 4 milhões de mutuários, que so-
frem diretamente as penalizações advindas de qualquer reviravolta no
sistema. Finalmente, temos que citar ainda os setores não-formalmente
representados no processo decisório, como a construção civil e correto-
rasde imóveis.

Consideramos que qualquer redefinição quanto à Política Habita-
cional se refletirá de modo profundamente desigual sobre cada setor.
Portanto, sugerimos que o Governo, mediante alteração no mencionado
diploma legal, modifique a composição da "comissão de alto nível"
para que nela se inclua pelo menos um representante de cada segmento
mencionado. Enfatizamos de modo especial a participação dos mutuá-
rios, através de representantes legitimamente escolhidos.

Acreditamos que tal medida permitirá uma negociação mais
explicitada entre os interessados afetados, para que, se não surgir consen-
so, pelo menos seja assegurada a sobrevivência.

Não queremos ser arautos do desastre, mas parece-nos que a ex-
clusão continuada de tantos atores e interesses legítimos pode contri-
buir decisivamente para uma indesejável ruptura de todo o sistema habi-
tacional.

BELO HORIZONTE, 17 de junho de 1983.

João Henrique Amorim
Lamartine Sacramento Filho
Márcia Mazina
Sinval de Oliveira Filho
Milton Marques Nascimento Filho
João Francisco P. Meira
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SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO:
INFORMAÇÕES BÁSICAS

O Sistema Financeiro da Habitação faz parte do conjunto do Sis-
tema Financeiro Nacional, que, em seu organograma, é encimado pelo
Conselho Monetário Nacional, vindo abaixo o Banco do Brasil, o Banco
Central do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social e o Banco Nacional de Habitação. Mais abaixo se localizam o
Banco de Crédito Cooperativo, instituições auxiliares, bancos comer-
ciais, companhias de seguros, caixas econômicas. O SFH opera com um
conjunto destas instituições, tendo como suporte principal o BNH.

FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS

São duas as fontes de recursos do SFH: o Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo e o próprio BNH. O BNH capta diretamente os
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e, even-
tualmente, de empréstimos externos.

Já o Sistema de Poupança e Empréstimo capta recursos através
dos agentes financeiros que podem ser de três tipos: Sociedades de Cré-
dito Imobiliário, Associações de Poupança e Empréstimo, e as Caixas
Econômicas.

As Sociedades de Crédito Imobiliário obtêm recursos através das
Letras Imobiliárias, com garantia direta do BNH, e as Associações de
Poupança e Empréstimo, através das Cadernetas de Poupança.

No SFH, o Banco Nacional da Habitação funciona como um
banco de segunda linha, não operando diretamente com o público,
apenas repassando seus financiamentos através dos agentes financeiros.

O montante de recursos do SFH é aplicado especialmente em sa-
neamento básico e habitação. Existem também outras aplicações do sis-
tema, como financiamento a empresas, mas de caráter secundário.

As aplicações em moradias dividem-se em três áreas: o programa
para habitação popular, até 500 UPCs (COHABs); o programa das
cooperativas, até 2000 UPCs (INOCOOPs) e o programa habitacional
genérico, até 5000 UPCs.

SISTEMAS DE PAGAMENTO
Os contratos de financiamento do BNH não são padronizados,

existindo uma multiplicidade de modelos. Este é, inclusive, um dos pro-
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blemas sentido pelos mutuários, pois dificulta a unificação de suas rei-
vindicações frente ao Banco. Além disso, nos contratos com o BNH
existe uma particularidade: apesar de serem documentos bilaterais,
podem sofrer futuras alterações decorrentes de decretos, portarias e
normas internas do Banco.

Existem três sistemas de amortização: "tabela Price", SAC (Sis-
tema de Amortização Constante) e SAM (Sistema de Amortização Mis-
to).

Inicialmente todos os contratos do BNH eram feitos com base na
"Tabela Price". Isto levou à primeira crise do sistema, por volta do fi-
nal da década de 60, pois sendo a "Tabela Price" um sistema de amorti-
zação em que o saldo devedor se eleva mais que a própria valorização
do imóvel, a sua adoção amedrontou os mutuários e os compradores
em potencial. Por este sistema, o valor das prestações destina-se, até
quase metade do financiamento, a amortizar sobretudo juros, e, a partir
daí, na sua maior parte, à amortização do capital. Isto torna o saldo de-
vedor muito grande e a dívida praticamente eterna. Por esta razão, o
BNH estabeleceu um número fixo de prestações e criou um fundo de
compensação para liquidar o saldo restante.

Criou-se também o SAC, um outro sistema de amortização, cujas
prestações superam em cerca de 25% as da "Tabela Price", sendo
feitas amortizações constantes do capital desde o início. Os saldos deve-
dores são, portanto, menores que os da "tabela Price", o que facilita
enormemente a comercialização do imóvel antes do final do contrato.

Existe também o SAM, que é um sistema misto, intermediário
entre os dois anteriores, A "Tabela Price" hoje é utilizada basicamen-
te em contratos de pequeno valor.

REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES

Quanto ao reajuste nos valores das prestações também houve alte-
rações. Inicialmente este era feito com base na correção salarial, embora
as captações de recursos do sistema fossem feitas com base na correção
monetária acrescida de uma taxa de juros de 3%. Desta forma, o BNH se
comportava como uma instituição fundamentalmente de caráter social.

Posteriormente, este método foi alterado, passando também os
débitos dos mutuários a serem calculados com base na correção monetá-
ria. Esta alteração ocorreu quase simultaneamente à transformação do
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BNH de autarquia em empresa pública, com prejuízo para o caráter
social da sua política.

A periodicidade das correções também sofreu mudanças. Antes
anual, acabou depois sendo introduzida a alternativa semestral.

Finalmente, quanto às taxas de juros, aplicadas além da corre-
ção das prestações, existem também variações: vão até 10% a.a., depen-
dendo do programa, de seus objetivos sociais. Assim, nas casas do siste-
ma de poupança e empréstimo, a taxa básica é de 10%; a das cooperati-
vas fica em torno dos 6%; e apenas nos demais financiamentos oscila
entre 1 e 3%.

[11.11:
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