
                                 As Mulheres ficam com a Casa 
                                  Delma Silveira Ibias * 
                                              

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Presidente da 

República, Dilma Rousseff anunciou alterações no programa Minha 

Casa, Minha Vida, através da Medida Provisória nº 561, publicada 

em edição extra do Diário Oficial de 08/03/2012, onde assegura à 

mulher, nos casos de dissolução de união estável, separação ou 

divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do 

referido programa, na constância do casamento ou da união estável, 

que será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, 

independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os 

casos que envolvam recursos do FGTS. 

 

 Nos casos em que a guarda dos filhos do casal seja atribuída 

exclusivamente ao marido ou companheiro, o título de propriedade 

do imóvel será registrado em seu nome ou a ele transferido. Já nos 

casos de guarda compartilhada, o título será também da mulher. 

 

Discute-se se o instrumento legal deveria ser a medida provisória, já 

que esta se destina a casos de urgência e que aqui não se 

enquadraria. 

 

E que tal medida pode ser questionada no STF – Supremo Tribunal 

Federal, eis que viola princípios constitucionais, dentre eles o da 

livre disposição de bens e o da dignidade da pessoa humana. 

 

Porém, o que não se pode esquecer é que se trata de uma medida 

protetiva não só à mulher, mas, principalmente à família, pois as 

estatísticas não deixam dúvidas de que na avassaladora maioria das 

vezes, nos casos de ruptura das relações de convivência, é a mulher 

que fica com os filhos, e é ela que assume o papel de chefiar a 

família, principalmente nesta faixa de renda que o programa 

abrange, em torno de três salários mínimos. 

 

Vale atentar para a realidade social brasileira, onde 93% dos cartões 

do Bolsa Família estão em posse das mulheres e 47% dos contratos 



do programa Minha Casa, Minha Vida estão, também, em nome das 

mulheres e que antes mesmo desta medida, já prevalecia a 

orientação de que as escrituras fossem realizadas em nome delas. 

 

Não se deve esquecer que essa é uma medida eminentemente social, 

voltada para as famílias de baixa renda e, repito, as quais são, na sua 

esmagadora maioria, chefiadas por mulheres, cuja prole é, quase 

sempre numerosa. 

 

Portanto, não resta nenhuma dúvida, de que a medida tem cunho 

protetivo e social, com o objetivo de garantir proteção à família, e 

dar-lhe o mínimo de dignidade, princípio constitucional largamente 

defendido pelos estudiosos dos direitos fundamentais. 

 

O direito de família e as relações parentais são muito ricos, por isso 

os operadores dessa importante área estarão discutindo temas 

polêmicos como esse no IV Congresso Internacional de Direito de 

Família e do Mercosul: Família e seus desafios: reflexões pessoais e 

patrimoniais,  nos dias 18 a 21 de outubro do corrente, no Hotel 

Serra Azul em Gramado, promovido pelo IBDFAM/RS, cujas 

informações podem ser obtidas através do site: 

www.ibdfam2012.eventize.com.br. 

 

Imperativo ressaltar que a mulher, apesar de já ter conquistado 

muitos direitos, em algumas áreas essa conquista ainda é tímida, e 

muito a sociedade ainda tem que evoluir para que a mulher se 

conscientize e se empodere de seus direitos enquanto mãe, 

profissional, mulher e cidadã.  

 

 

*Advogada, Presidente do IBDFAM/RS – Instituto Brasileiro de 
Direito de Família seção RS. 
 


