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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei objetiva estabelecer no âmbito da Secretaria Municipal de 
Habitação, o Programa de Refinanciamento dos saldos devedores decorrentes dos 
contratos de compra e venda de imóveis de propriedade da Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo – Cohab, empreendimentos denominados Renda Média e a 
Comissão de Negociação Permanente da Casa Própria com funções consultiva e 
propositiva. 
 
A taxa de inadimplência da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo chega a 
70% dos cerca de cento e três mil mutuários ativos. Realizar o sonho da aquisição da casa 
própria através das linhas convencionais de financiamento imobiliário tornou-se missão 
impossível para a maioria dos mutuários da Cohab, empresa de cunho social que foi 
criada para oferecer melhores condições de aquisição da casa própria. Nos conjuntos 
habitacionais denominados empreendimentos de Renda Média, a situação não é 
alarmante. Há contratos onde não existe a cobertura do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais e a responsabilidade pelos saldos existentes, é atribuída pela Cohab 
aos mutuários. O saldo devedor destes contratos em muito exorbita os valores de mercado 
dos imóveis. 
 
Os contratos celebrados pela Cohab obrigam o devedor, na maior parte dos casos, a pagar 
uma dívida sem fim. Há milhares de exemplos em que a parcela mensal referente à 
prestação do contrato compromete a totalidade dos ganhos salariais do mutuário, assim 
como o saldo devedor, já que ao assinar o contrato, o mutuário confessa uma dívida três 
vezes superior ao valor de crédito contratado. O valor de mercado do imóvel, por sua vez 
se distancia do valor total do financiamento. 
 
Os dados da situação geral do Sistema Financeiro da Habitação do País não diferem da 
situação de São Paulo. Existem 7,5 milhões de mutuários no Brasil e o inadimplemento 
contratual atinge 62% dos financiamentos existentes. São 4,65 milhões de mutuários 
desesperados por não poderem cumprir com as prestações do financiamento da casa 
própria. 
 
Em matéria publicada na grande imprensa, O Ministro das Cidades Olívio Dutra noticiou 
propostas de mudanças no Sistema Financeiro da Habitação, entre as quais o perdão das 
dívidas dos mutuários junto à Caixa Econômica Federal de saldos considerados 
irrelevantes. A idéia do ministro é regularizar a vida de milhares de mutuários, 
perdoando-lhes as dívidas afim de desobstruir caminhos e reduzir custos. 
 
Há mudanças em gestão no Sistema Financeiro, e a Cohab de São Paulo não poderá ficar 
alheia a este processo, já que as linhas de financiamento dos conjuntos habitacionais 
construídos consiste nos empréstimos tomados da Caixa Economia Federal que gerencia 
os recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS. Ou seja, o valor que o 



mutuário deve, é o mesmo que a Companhia Habitacional deve à Caixa Econômica 
Federal. 
 
É premente, portanto, a criação de um Programa de Refinanciamento e revisão dos saldos 
devedores e das prestações da Casa Própria dos conjuntos denominados Renda Média 
construídos e financiados pela Cohab, fundamentado em critérios de preço de mercado do 
imóvel e apuração de saldo devedor real, com prestações justas. Este programa deverá 
guardar consonância com as mudanças operadas no Sistema Financeira de Habitação. 
Para viabilizar este programa, proponho a formação de uma Comissão de negociação da 
Casa própria, integrada por representantes dos mutuários, da Caixa Econômica Federal e 
Cohab com a atribuição de estudar e propor critérios para revisão dos contratos. 
 
Diante do exposto, solicito a colaboração desta edilidade para que a presente propositura 
seja aprovada vez que revestida de interesse público e que beneficiará a coletividade de 
mutuários dos empreendimentos denominados Renda Média da Cohab de São Paulo. 


