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DE 2019

Altera a Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, que
institui o sistema financeiro para aquisição da casa
própria, com a finalidade de dar prioridade à
mulher chefe de família na contratação de
financiamento para compra da moradia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 9º-A:
“Art. 9-A. A mulher chefe de família terá prioridade na
contratação de recursos oriundos do Sistema Financeiro de
Habitação.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias da data de sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
As mulheres são hoje as únicas responsáveis por mais de 40%
dos lares brasileiros, de acordo com dados do IBGE baseados na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015. Junto com a
responsabilidade pelo sustento da casa, não cessaram as tarefas domésticas
e os cuidados com os filhos. Tanto que supera os 26% o índice de mães
solteiras, enquanto os homens que se afirmam pais solteiros não chegam a
4%. As mulheres também são responsáveis pelos filhos em
aproximadamente 70% das decisões de guarda após o divórcio.
Diante desses números, o Poder Público está desafiado a
desenvolver meios de apoiá-las. A oferta de vagas em creches é crucial. A
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Atualmente, o Programa Minha Casa Minha Vida,
regulamentado pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, já estabelece
prioridade na concessão de financiamento para a mulher.
Entretanto, em outras modalidades de contratação, a mesma
garantia não está prevista. E é nessa seara que este projeto se insere.
Queremos firmar a prerrogativa de a mulher ter a devida prioridade no
momento em que busca financiamento para aquisição da casa própria junto
ao Sistema Financeiro de Habitação.
Sabemos que, com medidas assim, contribuiremos para que a
igualdade de fato se estabeleça na sociedade, pois se trata de adotar
diferentes procedimentos para diferentes situações.
Constatada a situação do elevado peso das responsabilidades
familiares sobre a mulher, facilitar seu acesso à casa própria contribuirá para
tornar mais justa as relações sociais de nosso País, o que servirá, temos
convicção, inclusive para trazer mais paz para os lares.
Diante do exposto, contamos com o apoio de todas e todos à
aprovação da matéria.

Sala das Sessões,

Senadora ROSE DE FREITAS
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igualdade na remuneração também. E, ainda, a tranquilidade de que o sonho
da casa própria para o abrigo da família poderá ser realizado.
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