PARECER Nº

, DE 2019

Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA,
em decisão
terminativa, sobre o Projeto de Lei nº 2.902, de 2019, da
Senadora Rose de Freitas, que 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.

Relator: Senador PAULO PAIM

I – RELATÓRIO
Vem ao exame desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, para decisão terminativa, o Projeto de Lei nº 2.902, de 2019, de
autoria da Senadora Rose de Freitas, que busca alterar 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.
Para tanto, a proposição acrescenta o art. 9-A à lei mencionada,
determinando que, na aquisição de imóvel custeado pelo Sistema Financeiro de
Habitação, a mulher que seja responsável pela unidade familiar tenha a prioridade.
Em suas razões, a autora esclarece que cerca de 40 % dos lares
brasileiros são de responsabilidade de mulheres, que encaram sozinhas a dura
tarefa de educar filhos. Portanto, diz a autora, nada mais razoável que facilitar a
essas mulheres a aquisição de casa própria.
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A matéria foi distribuída para apreciação exclusiva da CDH, que
sobre ela decidirá terminativamente. Não foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa é
competente para opinar sobre matéria referente aos direitos das mulheres,
conforme o texto do inciso IV do art. 102-E do Regimento Interno desta Casa
Legislativa.
Não se enxergam problemas de constitucionalidade, formal ou
material, na proposição. Tampouco a proposição fere princípio geral de direito, é
redundante ou colide com lei vigente. A bem dizer, a proposição traz para a lei
que busca alterar o espírito de legislação mais moderna e mais conforme os
consensos que se formaram na sociedade, nos últimos trinta anos, quanto à
necessidade de se promover ativamente a igualdade entre homens e mulheres.
Temos em mente as Leis nº 11.977, de 7 de julho de 2009 (Lei do Programa Minha
Casa, Minha Vida), e nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 (Lei do Programa Bolsa
Família), que, em seus arts. 3º, inciso IV, e 2º, § 14º, respectivamente, já tratam
da preferência devida à mulher responsável pela unidade familiar.
A nosso ver, a proposição traz avanço, ordem e sentido de
continuidade às transformações sociais que têm ocorrido entre nós. Ela prossegue
e amplia os processos materiais e institucionais de apoio às mulheres em sua luta
pela conquista da igualdade de direitos e de um lugar digno na vida social.
Sugeriremos tão-somente uma emenda, que em nada altera o sentido,
o objeto ou o alcance da proposição, para alinhar a terminologia usada pela
proposição à terminologia presente nas leis citadas no parágrafo anterior.
III – VOTO
Pelas razões expostas, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.902, de 2019, com a seguinte emenda:
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EMENDA Nº -CDH

PROJETO DE LEI Nº 2.902, 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
responsável pela unidade familiar 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 responsável pela unidade familiar terá
prioridade na contratação de recursos oriundos do Sistema Financeiro de
Habitação.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias da data
de sua publicação.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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