
Minha Casa Minha Vida
Uma aberração, em 6 atos...
Ratinho, Luciano Hulk, Gugu, que bom se vocês ajudassem... 

Neuza morava num barraco 2 x 2, com seus três 
fi lhos, rodeada de esgoto a céu aberto. Ganhou 
um lote do Governo do Distrito Federal, lá no 
Varjão, favela que se tornou cidade, encravada nos 
arredores de um bairro nobre de Brasília.

Sem dinheiro, com difi culdade, ajudamos Neuza 
a construir um cômodo de alvenaria. Com a chegada 
de um neto, construiu um barraco. 

O Programa “Habitar Brasil” lhe daria uma 
casinha simples, com a ajuda do BID. 

Os vizinhos de Neuza, por sua vez, parece que 
adivinharam que as casas não viriam. E construíram 
por conta própria. Quando surgiu o programa 
MINHA CASA MINHA VIDA, resolvemos ajudar 
Neuza de novo. Projeto aprovado, pagamos as 
taxas, obtivemos o alvará de construção. Uma 
casa de 84,50 m², que proporciona morar com 
dignidade. A família de Neuza agora tem quatro 
adultos e duas crianças. Cumprimos todas as 
exigências que o MINHA CASA MINHA VIDA listou.
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Minha Casa Minha Vida
Uma aberração, em 6 atos...
Ratinho, Luciano Hulk, Gugu, que bom se vocês ajudassem... 

Existe benefi ciário que vende seu lote e invade 
outro local. Quer tirar vantagem. Assim, facilitar 
a venda, infl acionar, tudo prejudica os programas 
habitacionais. Mas Neuza nunca quis vender. Queria 
apenas morar. 

Na escritura de 3.11.2014 constou R$ 8.700,00 
como valor do terreno. A especulação imobiliária não 
interessa ao Governo. Daí as cláusulas que restringem 
o livre comércio dos imóveis doados.  

A construção da casinha de Neuza custa R$ 90 mil, 
diz o orçamento. Mas a CAIXA nos trouxe a triste 
notícia — o lote que Neuza ganhou hoje vale R$ 210 
mil, o que a deixa fora da faixa de fi nanciamento do 
MINHA CASA MINHA VIDA. É que a CAIXA soma o 
valor do fi nanciamento da construção com o valor do 
lote!... Absurdo!

Ou seja, a especulação prevalece — são lotes 
doados e comercializados sem o aval do Governo, 
elevando o seu valor venal. A CAIXA, então, por 
métodos questionáveis, coloca quem não tem 
condição de construir num falso status de “classe 
média”. Seu lote “vale muito” e isso não permite obter 
o fi nanciamento! Sem dinheiro para construir, só lhe 
resta vender... Ou morar num barraco.
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Minha Casa Minha Vida
Uma aberração, em 6 atos...
Ratinho, Luciano Hulk, Gugu, que bom se vocês ajudassem... 

Vender o lote é ir na contramão do programa 
social do Estado, auferir lucro com uma concessão 
do Governo feita de forma gratuita, fomentar a 
especulação imobiliária. E mais, dando mau exemplo 
a sua vizinhança, que pode entender tal fato como 
um incentivo a novas invasões. Outros benefi ciários, 
como a Neuza (que morava num barraco de 2 x 2 m, 
com esgoto a céu aberto), podem concluir que um 
lote tão valorizado, melhor vendê-lo.

Temos, em resumo, uma pessoa declaradamente 
pobre, que juntou seu salário ao do fi lho para pleitear 
R$ 90 mil fi nanciados em 30 anos pelo MINHA CASA 
MINHA VIDA.

No entanto, o sonho da casa própria de Neuza se 
esvaiu. E notem, sua casa seria talvez a única de 
conformidade com as normas edilícias, em meio a 
construções empíricas da vizinhança. Excluída pela 
CAIXA do Programa MINHA CASA MINHA VIDA, ela, 
empregada doméstica, “não é mais pobre”, disseram. 
Não há alternativa para ela senão a de venda, já que 
não tem como construir.
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Minha Casa Minha Vida
Uma aberração, em 6 atos...
Ratinho, Luciano Hulk, Gugu, que bom se vocês ajudassem... 

Procuramos uma imobiliária do Varjão. Simulamos 
querer comprar um lote como o da Neuza. Não é que 
havia lote na região sendo oferecido por R$ 250 mil? 
Ao indagarmos sobre as condições de compra, nos 
disseram que se faz um termo de compromisso de 
compra e venda. Ao mencionarmos a real possibilidade 
de a TERRACAP ou a CODHAB (órgãos do Governo 
do Distrito Federal) retomarem o imóvel, ouvimos 
do corretor: “Até pode, mas isso nunca aconteceu”. 

Depreende-se, assim, que imóveis cedidos pelo 
Governo são vendidos antes dos 5 anos estabelecidos 
em cláusula contratual e sem cumprirem o requisito 
de possuírem edifi cação com Carta de Habite-se. 
Quem tem imóvel o está passando e repassando sem 
amparo legal. E a CAIXA parte da premissa que está 
tudo certo.

Se um dos parâmetros de avaliação da CAIXA 
é a consulta às imobiliárias — que reconhecem a 
impossibilidade de lavrar escritura de venda —, 
depreende-se que a CAIXA está incorrendo em erro. 
Estar-se-ia fomentando indiretamente a chamada 
“indústria das invasões de terra” no Distrito Federal? 
Que situação delicada! 
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Minha Casa Minha Vida
Uma aberração, em 6 atos...
Ratinho, Luciano Hulk, Gugu, que bom se vocês ajudassem... 

Dá-se um lote para a pessoa e, mediante consulta a imo-
biliárias (que vivem disso), acaba-se incentivando a venda 
do imóvel doado. Aliás, qual das imobiliárias no Varjão não 
lida com lotes doados pelo Governo? Ora, o Varjão é uma 
grande invasão que está sendo regularizada.

Que fi que claro — não desejamos vender o lote de 
Neuza. Queremos construir! E a nossa ferramenta é a 
CAIXA, por meio do Programa MINHA CASA MINHA VIDA. 

Ao pleitearmos em 16.1.2015 perante a CAIXA uma ava-
liação do terreno focada no valor de R$ 8.700 atualizado, 
mas não infl acionado por vendas — que não têm o aval da 
TERRACAP e CODHAB —, recebemos como resposta que 
“as avaliações de lotes são feitas com base na ABNT”. 

Ora, por tratar-se de lote concedido por meio de Progra-
ma Habitacional para baixa renda [sic], em zona especial 
de interesse social, nos termos do Estatuto da Cidade, 
por que não um tratamento diferenciado? Salvo melhor 
juízo, o caso suscita análise e refl exão sobre confl itos entre 
programas habitacionais governamentais, que, por suas 
peculiaridades, acabam por prejudicar o público-alvo, em 
vez de ajudá-lo. 

Não é justo que uma pessoa sem condições de construir 
seja excluída de um programa de fi nanciamento, vitimada 
pela especulação imobiliária.
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Ratinho, Luciano Hulk, Gugu, que bom se vocês ajudassem... 

Será que Luciano Hulk (Globo), ou Ratinho (SBT), 
ou Gugu Liberato (Record) se sensibilizariam com 
essa prova contundente de omissão do Governo? 
que deixa uma pessoa sem condições fi nanceiras 
no mato sem cachorro? 

Existiria alguma construtora que pudesse 
ajudar Neuza de alguma forma?

Fica aqui o meu protesto perante o MINHA 
CASA MINHA VIDA e a CAIXA. Fica também o meu 
apelo ao espírito fraterno das pessoas que não 
concordam com esse procedimento do Governo 
e que podem fazer algo de concreto. Ou seja, 
buscamos uma maneira de fazer o que o Estado 
não teve a capacidade de fazer. Para maiores 
detalhes, fale comigo pelo ari3701@gmail.com. 
Meu nome é Aristides. Sou arquiteto. Moro em 
Brasília. E quero construir uma casa para Neuza, 
fi lhos e netos. Se tiver uma ideia, compartilhe 
comigo. Obrigado.
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