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Constata-se atualmente que, em função de um  conjunto de fatores, que
abordaremos, as prestações dos financiamentos habitacionais do Sistema Financeiro
da Habitação - SFH encontram-se proporcionalmente deprimidas em relação ao
valor teórico dos seus respectivos planos de pagamentos e, em conseqüência, este
Sistema encontra-se administrando  grande quantidade de créditos nos quais o
saldo devedor contábil do financiamento já supera, em muito, o valor de mercado do
imóvel.

É cada vez maior a angústia dos mutuários desses financiamentos, apesar de
protegidos pela eqüivalência salarial, que lhes garante usufruir do imóvel, pagando
prestação que lhes é factível, uma vez que seu valor encontra-se estipulado e atrelado
à sua renda familiar. Esses mutuários têm a consciência de que  o  desequilíbrio
financeiro atual tende a permanecer, ou se agravar no tempo, e que os procedimentos
em vigor, a serem utilizados no final do prazo contratual para solucionar este
descompasso, não garantem que lhes será possível manter em seu poder a sua casa
própria. Pelo contrário, tudo  sinaliza com a possibilidade de virem a perdê-la, após
anos pagando as prestações,  por absoluta incapacidade, no caso, de arcarem com
o montante do desequilíbrio, no futuro.

Esta insegurança nenhum benefício traz ao Sistema Financeiro da Habitação.
Os procedimentos de hoje, portanto, precisam ser revistos, estabelecendo-se novos
que, de forma plausível e pragmática, atendam  aos interesses dos mutuários bem
como dos agentes financeiros  no   equacionamento dos resíduos financeiros  ao
término  do prazo dos  financiamentos habitacionais.

O que pretendemos é uma análise dessa questão, de suas causas, da crise que
dela se anuncia, e dos esforços, com vistas à uma factível solução, que vêm sendo
envidados pela Câmara dos Deputados.

Desde 1986, acima de determinado valor de financiamento, e a partir de 1993,
definitivamente, nenhum contrato do SFH vem sendo formalizado com a cláusula de
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proteção do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, que quita
eventuais saldos devedores remanescentes ao final do prazo contratual.

Dessa forma,  a partir daquelas datas, conforme previsto contratualmente, cabe
aos próprios mutuários pagar os saldos devedores remanescentes no final de seus
contratos, mediante prorrogação do período de pagamento, por novo prazo não
superior à metade do originalmente estabelecido.

Atualmente, e ainda no curso do prazo inicial de seus contratos, os mutuários
vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional - PES/CP,
instituído pelo Decreto - Lei nº 2.164/84 e alterado pela Lei nº 8.004/90, vigente até 24
de abril de 1993, e ao novo Plano de Eqüivalência Salarial – PES, criado pela Lei nº
8.692/93, vêm tendo  suas prestações reajustadas na mesma proporção e freqüência
dos reajustes de seus salários, enquanto os respectivos saldos devedores o são,
mensalmente, pela Taxa Referencial de Juros - TR, o  índice de remuneração básica
aplicado às cadernetas de poupança e ao FGTS.

A Taxa Referencial de Juros foi instituída pela Lei nº 8.177, de 1º de março de
1991, resultante da conversão da Medida Provisória nº 294, que estabeleceu regras
para a desindexação da economia. A TR foi definida, no art. 1º daquela lei, como
“calculada a partir da remuneração mensal, líquida de impostos, dos depósitos a
prazo fixo captados nas agências dos bancos comerciais, bancos de investimento e
bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimentos e/ou títulos públicos
federais, de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional”.

A concepção do Sistema Financeiro da Habitação teve como preceito básico a
manutenção do poder aquisitivo dos depósitos, o que vinha sendo feito com a
utilização de um índice baseado na inflação. A diferença entre as taxas de juros reais
aplicadas nos financiamentos e nos depósitos dos poupadores remunerava os
agentes financeiros.

A instituição da TR rompeu com este princípio, pois se trata de uma taxa de
juros praticada pelo mercado financeiro, na captação de certificados de depósito
bancário, já com as margens de lucro e de expectativa de inflação incluídas. Dessa
forma, quando sobre esta taxa básica são aplicados os juros contratuais do SFH,
temos então a incidência de juros sobre juros.

O advento do Plano Real, em julho de 1994, agravou a situação dos
financiamentos habitacionais do SFH, pois, objetivando controlar a demanda
decorrente da estabilização da moeda, a política econômica do Governo, mediante a
aplicação de depósitos compulsórios, elevou sensivelmente os juros de curto prazo.
O efeito conjuntural desse arrocho monetário, por intermédio da metodologia de
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cálculo da TR, transferiu-se integralmente, e de forma definitiva, para os saldos
devedores desses financiamentos.

O quadro abaixo demonstra a discrepância entre o reajuste monetário baseado
na TR e a inflação medida pelo INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no
período de julho de 1994 a dezembro de 1999.

Como se verifica, no período de julho de 1994 a dezembro de 1999, o reajuste
acumulado com base na TR superou em 21,96% o correspondente ao INPC. Esta
discrepância, calculada mediante a aplicação dos respectivos índices, significa dizer
que, naquele período,  mesmo desconsiderando sua elevação por conta do efeito
das amortizações negativas no período, ainda assim teria que ser aplicado um
desconto de 18% sobre os saldos devedores dos contratos formalizados desde
junho de 1994 e atualizados pela TR (121,96 x 0,82 = 100), para equipará-los a um
reajuste baseado no INPC.

Por outro lado, também contribuíram para a atual situação dos contratos
habitacionais do SFH os efeitos do Plano Real sobre o emprego e os salários.

Assim, a combinação do reajuste dos saldos devedores pela TR com a
responsabilização do mutuário pelo saldo devedor residual, com a equivalência
salarial, ainda garantida na maioria dos contratos habitacionais, com o descompasso
de periodicidade e de índices de reajuste do saldo devedor e das prestações, com as
liminares concedidas pelo Poder Judiciário, impondo redução do valor das
prestações, e com as reduções salariais resultantes da política econômica, configura
um quadro de crise anunciada do Sistema, cujos sintomas já são perceptíveis.

Dados da Caixa Econômica Federal apresentados à Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados revelam que aquela instituição, em novembro

Variação da TR e do INPC no período 07/94 a 12/99

Período / Índice
TR acumulada no

período (A)
INPC acumulado no

período (B)

1994 (a partir de julho)

24,97

19,80

1995
31,62

21,98

1996
9,59

9,12

1997
9,79

4,37

1998
7,79

2,49

1999
5,74

8,43

Total
125,57

84,95

21,96%
(A/B) Calculado mediante aplicação de índices = {[(125,57 + 1) : (84,95 + 1)] - 1}x 100

100 100
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de 1999, possuía 797.213 contratos formalizados sem a cobertura do FCVS, totalizando
um ativo superior a R$ 21,065 bilhões, dos quais 177.042 (22,21%) apresentavam
desequilíbrio financeiro, isto é, as prestações habitacionais destes contratos
desequilibrados  resgatavam  apenas R$ 4,271 bilhões de um saldo devedor de R$
9,524 bilhões, remanescendo, portanto, um resíduo financeiro de R$ 5,253 bilhões.

Estimando para esse conjunto de 177.042 contratos  uma taxa nominal de juros
média ponderada de 9,30% a.a. e o prazo remanescente médio ponderado de 12 anos
a CEF projeta  que o resíduo atual de R$ 5,253 bilhões, não se computando
desequilíbrios  futuros, alcançará, ao término dos respectivos prazos contratuais, o
expressivo montante de R$ 15,549 bilhões.

Cabe destacar que a distribuição desses contratos por planos de reajuste
demonstra, de forma inequívoca, que a formação de resíduos concentra-se naqueles
contratos firmados no PES/CP, porquanto, do saldo total de R$ 9,524 bilhões
referentes aos 177.042 contratos desequilibrados financeiramente, o PES/CP responde
por R$ 8,033 bilhões, ou seja, 84,34%.

Ora, se prestação efetivamente paga não tem como amortizar o saldo devedor
corrente, cuja tendência é tornar-se cada vez maior, e este crescimento extraordinário
do saldo devedor já evidencia a impossibilidade de o mutuário, ao final do prazo
contratual, refinanciar o saldo devedor residual por absoluta  incapacidade de
pagamento, estamos caminhando para o impasse, o mais tardar, ao final do contrato.

Como os prazos de financiamento no SFH chegam a alcançar 25 anos, estimando-
se em 18 anos o prazo médio desses financiamentos e levando-se em conta que a
proteção do FCVS não prevalece, ainda que dentro de limites, a partir de 1986, este
impasse deverá apresentar-se  já a partir do ano de 2004, adquirindo, daí para frente,
aspectos cada vez mais cruciais.

Esta folga temporal, porém, não tem suavizado a angústia daqueles mutuários
que, desde agora, e cada vez em maior número, vêm exigindo, na luta pela preservação
de sua casa própria, que se anuncia perdida, o estabelecimento de medidas que
previnam esta indesejável situação. E, neste contexto, certamente, a preocupação
com a questão é também dos agentes financeiros e do Sistema como um todo.

Nos financiamentos onde ocorre o equilíbrio entre o saldo devedor e o valor de
mercado do imóvel, os agentes financeiros não têm com que se preocupar. Sabem
eles que, nesses casos, ocorrendo a inadimplência, o mutuário  poderá transferir o
imóvel a terceiros, livrando-se, inclusive, da cobrança judicial. E, mesmo quando
esta cobrança ocorrer,  implicando a retomada do imóvel, com a sua  posterior
revenda, os agentes financeiros terão  pequeno ou nenhum prejuízo a assumir.

Contudo, quando os saldos devedores remanescentes forem superiores ao
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valor de mercado dos respectivos imóveis, inviabilizando a sua comercialização,
sabem também os agentes financeiros que restará aos mutuários, mesmo àqueles
bem intencionados que não puderem ou não se interessarem em refinanciar o débito
residual, submeterem-se à execução judicial ou extrajudicial da dívida.

É necessário esclarecer que a dação do imóvel  em pagamento da dívida – uma
“solução” que seria pacífica para a questão – não vem sendo admitida pelos agentes
financeiros. No entendimento da CEF, porque esta medida ensejaria uma indesejável
devolução maciça dos imóveis por parte dos mutuários. Segundo os agentes
privados, porque a sua aceitação, por disposição do Banco Central, os impediria, no
futuro, de apropriar as eventuais perdas decorrentes da revenda desses imóveis
recebidos em dação de pagamento.

Neste cenário, há que se ressaltar um paradoxo: o imóvel retomado, para  despertar
o interesse de terceiros na sua aquisição, obviamente será recolocado à venda pelas
instituições financeiras,  na melhor das hipóteses, pelo seu preço de mercado. E este
valor, ainda assim,  é menor que o do saldo devedor do ex-mutuário. Significa dizer,
os imóveis retomados relativos a financiamentos desequilibrados, quando
revendidos, geram um prejuízo contábil para os agentes financeiros.

Este prejuízo, se convertido em desconto para o ex – mutuário, no final do prazo
contratual, por exemplo, talvez adequasse o imóvel às suas reais condições
financeiras, facilitando-lhe o refinanciamento do saldo remanescente. Desse modo,
seriam evitados os custos com a execução da dívida e, principalmente, o drama
social que significa  a perda da  casa própria.

Portanto, se para os agentes financeiros uma perda já se configura líquida e
certa, devem a eles também interessar  medidas que possam suavizá-la.

Iniciativas parlamentares têm abordado a  questão, procurando resolvê-la por
meio da substituição da TR por outro indexador, como o IGP-M, o INPC, etc. A
eventual substituição  da TR, por outro índice para atualizar os financiamentos
habitacionais, teria que ser considerada sob os aspectos jurídico e financeiro.

Quanto ao aspecto jurídico, a substituição do indexador, necessariamente a ser
promovida por lei, não teria eficácia sobre os contratos de financiamento já existentes,
porquanto o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal  estabelece que a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Os
contratos em vigor, assinados na vigência da atual legislação, constituem atos
jurídicos perfeitos, sendo intangíveis, portanto, para a legislação posterior.
Lembramos que, quando a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, introduziu
modificações na sistemática de atualização dos contratos do SFH, o Supremo Tribunal
Federal acolheu ação declaratória de inconstitucionalidade dos artigos que tratavam
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da matéria baseado justamente no princípio contido naquele dispositivo da
constitucional.

Do ponto de vista financeiro, a substituição da TR teria que levar em conta que
os financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação são lastreados em recursos
onerosos da sociedade. É postulado básico deste Sistema o princípio da equivalência
de índices de atualização monetária entre as fontes e as aplicações dos recursos. A
alteração da forma de reajuste das aplicações terá de ser aplicada também à correção
das fontes, que, no SFH, são o FGTS, poupança compulsória dos trabalhadores, e a
Caderneta de Poupança, que, pela sua simplicidade operacional e segurança, tem
sido o ativo financeiro da preferência popular.

A retirada, portanto, da atualização monetária baseada na TR dos financiamentos
somente se viabilizaria com a retirada concomitante da correção do FGTS e da
caderneta de poupança. E esta é uma grave questão, também pelas suas óbvias
repercussões.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que os financiamentos habitacionais
no SFH são formalizados por prazos longos que chegam a superar os 25 anos;
distorções ao longo desse tempo, podem se corrigir, naturalmente, a favor dos
mutuários como, por exemplo, no caso de eventual valorização da região onde se
situa o imóvel, antes periférica e que, pela expansão da cidade, vier  a ser por ela
incorporada.

Na busca de solução  para o problema exposto, a Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados realizou, em 27 de outubro do ano passado,
Audiência Pública com a presença do Presidente da Caixa Econômica Federal, do
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do  Diretor de Normas e
Organização do Banco Central, e do  Presidente da Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança – ABECIP.

Na oportunidade, decidiu-se pela  criação de um grupo de trabalho integrado
por parlamentares voltados à questão habitacional e por este Consultor Legislativo
da Câmara dos Deputados, além de representantes do Ministério da Fazenda, do
Banco Central do Brasil, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Caixa
Econômica Federal, com a incumbência específica de promover estudos que levassem
ao encaminhamento de soluções relativas ao equacionamento dos saldos devedores
dos contratos da casa própria com cláusula de equivalência salarial, sem a cobertura
do FCVS, como subsídio ao Deputado Max Rosenmann, Relator do Projeto de Lei nº
207/99, alusivo ao assunto.

Este  grupo analisou propostas apresentadas pela CEF e a ABECIP como
sugestão para a solução dos resíduos financeiros dos contratos do SFH.

Os saldos devedores habitacionais: uma crise anunciada no SFH
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Demonstrando que a premência de um equacionamento para a questão é um
entendimento comum já bastante amadurecido, tanto por parte do agente financeiro
público como dos agentes privados,  as propostas apresentadas coincidiram quanto
à necessidade de uma recomposição patrimonial dos devedores, pela restauração
da relação entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do financiamento concedido,
na data da contratação. Assim, se o imóvel foi inicialmente financiado, por exemplo,
em 80% do seu valor, a nova dívida,  com a recomposição, seria equivalente ao valor
atual do imóvel, aplicando-se-lhe o mesmo percentual.

A proposta da CEF, que detém cerca de 90% dos contratos objeto da discussão,
divergiu da proposta apresentada pela ABECIP,  que representa os 10% restantes,
apenas quanto à oportunidade em que o valor do desconto, uma vez concedido aos
mutuários, seria contabilizado como despesa. Para a CEF é conveniente que este
desconto seja apropriado ao final do prazo contratual, enquanto que para a ABECIP
quando da data da sua concessão aos mutuários.

É preciso ressaltar que a posição da CEF nesta questão reflete a sua preocupação
com os impactos negativos desse desconto, pois, independentemente da ocasião
em que  venha a ser apropriado, tendo em vista a sua magnitude, aquela entidade
não teria condições patrimoniais de suportá-lo.

Por outro lado, a CEF e a ABECIP concordaram que alguns parâmetros
necessariamente teriam que ser observados para que a renegociação dos
financiamentos habitacionais do SFH,  sem a cláusula de proteção do FCVS, redunde,
de fato, em uma solução para o problema:

- a renegociação teria que ser mediante acordo, e não compulsória, entre credor
e devedor;

- a renegociação abrangeria contratos celebrados até 31/12/98, pois a TR, a
partir desta data, não apresentou variação superior à dos principais índices de
preços, e seria facultada, em princípio, até 31/12/2000, isto é, um prazo seria
estabelecido para que os mutuários interessados se habilitassem à renegociação de
seus contratos;

- novo sistema de amortização seria pactuado entre as partes, e os seguros
obrigatórios seriam contratados em apólice de mercado;

- novo plano de reajustamento poderia vir a ser adotado para que, após a
negociação, não viesse a ocorrer  novo desequilíbrio, isto é, o PES – Plano de
Equivalência Salarial, não necessariamente, prevaleceria a partir da renegociação ;

- a  taxa de juros seria limitada à do contrato original, admitindo-se em alguns
casos, a sua redução;

- novo prazo contratual poderia ser estabelecido;
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- independentemente das medidas adotadas na correção das distorções dos
saldos devedores do SFH, o passado recomenda que devem ser descartadas aquelas
que pretendam beneficiar, indiscriminadamente, todo o universo dos mutuários,
sem levar em conta as respectivas situações individuais. Em outras palavras, a  real
capacidade de pagamento dos  mutuários deve ser requisito básico para o acesso às
medidas  a serem estabelecidas em seu favor.

Especificamente quanto ao desconto a ser concedido ao mutuário, entende a
ABECIP que o mesmo deva ser recuperado mediante implementação de mecanismos
de ajuste no encaixe obrigatório das instituições junto ao Banco Central, e pela
dedução, como despesa, para fins de apuração do lucro tributável, admitindo-se o
seu diferimento em até 20 semestres.

Como alternativa viável para se solucionar a questão dos saldos devedores do
SFH, que se somaria às demais, foi também considerada a possibilidade de aquisição,
pelos mutuários, de  títulos públicos, inclusive com recursos do FGTS, para liquidar
ou amortizar suas dívidas. Esses títulos poderiam ser utilizados pelos agentes
financeiros para integralização dos compulsórios, tudo isso na linha sugerida  pelo
Projeto de Lei nº 2.172, de 1999, de autoria do Deputado Iberê Ferreira, que trata da
renegociação dos contratos do SFH sem a proteção do FCVS.

As propostas acima foram consideradas positivas pelos  representantes, tanto
do Banco Central como do Ministério da Fazenda, que , inclusive, se comprometeram
a aprofundar sua avaliação.

Em face da  complexidade do problema, sobretudo pelo impacto dos descontos
aos mutuários nas contas do  Tesouro Nacional, pela decorrente redução de
arrecadação do Imposto de Renda, ainda que diferida, entendeu o grupo de trabalho
que a solução factível para o desequilíbrio dos  saldos devedores dos financiamentos
habitacionais dependeria, imprescindivelmente, a partir de então, do  decidido
engajamento do Governo com a questão.

Além disso, outras razões, nitidamente realçadas ao longo dos trabalhos,
corroboraram  a necessidade  imperiosa do envolvimento governamental:

- apesar da inexistência de responsabilidade direta da União nos contratos do
SFH sem cobertura do FCVS, a origem do problema impõe a sua intervenção,
porquanto os principais fatores que concorreram para o desequilíbrio financeiro
desses contratos resultaram de intervenções unilaterais que sofreram, sejam em
função dos diversos planos de estabilização da economia, os quais, à exceção do
Plano Real,  comprimiram o valor das prestações, sejam devido a políticas monetárias
restritivas, cujos juros elevados implicaram reajuste dos saldos devedores com
taxas acima das historicamente praticadas;

Os saldos devedores habitacionais: uma crise anunciada no SFH
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- existem hoje, conforme dados da Caixa Econômica Federal, mais de 650 mil
ações judiciais impactando o SFH, e o referido desequilíbrio presente nesses
contratos sem a cobertura do FCVS por certo demandará posicionamento do Poder
Judiciário a respeito, cuja decisão, imprevisível, poderá colocar o sistema imobiliário
em situação crítica;

- a possibilidade de boicote generalizado do pagamento das prestações,  por
parte dos mutuários, a  exemplo do que ocorreu no início dos anos 80, resultando
inadimplemento explosivo seguido de contestações judiciais em massa; e, ainda,

- a constatação de que quanto mais tardio o equacionamento do problema,
maior será o valor do  desequilíbrio, que cresce de forma exponencial.

Há que se considerar, sobretudo, a pressão dos mutuários, cada vez mais
contundente, na busca de uma solução que desde já os tranqüilize, assegurando-
lhes a casa própria adquirida ao final do prazo contratual. Hoje, essa pressão já se
traduz em inúmeros projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.

O angustiante problema dos saldos devedores dos financiamentos habitacionais
do SFH, formalizados sem a cobertura do FCVS, bem como as conclusões a que
chegou o grupo de trabalho com vistas à sua solução, foram formalmente
encaminhados ao Governo, em maio do corrente ano,  na pessoa do Ministro Chefe
da Casa Civil, pela presidência da Comissão de Finanças e Tributação.

Na oportunidade, foram realçadas tanto a premência de uma solução para o
problema como  a convicção de que ela só se viabilizaria  com a participação do
Governo.

Há algum tempo, vem sendo sinalizado através dos meios de comunicação que
o Governo pretende introduzir  alterações no atual modelo do Sistema Financeiro da
Habitação.

Esperamos que, levando em conta também as conclusões  a que chegou o
grupo de trabalho da Comissão de Finanças e Tributação, entre essas anunciadas
alterações esteja incluído, no mínimo, o encaminhamento de  uma solução para os
saldos devedores habitacionais sem a proteção do FCVS, sob pena de a crise que já
se anuncia no SFH nele se instalar de vez.

Com a palavra, portanto, o Governo.
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