LUIZA BARROS ROZAS

DIREITO À MORADIA: ÂMBITO, LIMITES E CONTROLE NO
ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL

Tese de Doutorado
Orientadora: Professora Associada Dra. Nina Beatriz Stocco Ranieri

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo-SP
2016

LUIZA BARROS ROZAS

DIREITO À MORADIA: ÂMBITO, LIMITES E CONTROLE NO
ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL
Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de
Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, como exigência parcial para
obtenção do título de Doutora em Direito, na área de
concentração Direitos Humanos, sob a orientação da
Professora Associada Dra. Nina Beatriz Stocco Ranieri.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo-SP
2016

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha Catalográfica
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Rozas, Luiza Barros
Direito à moradia: âmbito, limites e controle no ordenamento
jurídico nacional / Luiza Barros Rozas. -- São Paulo: USP / Faculdade
de Direito, 2016.
217f + anexo.
Orientadora: Profa. Associada Dra. Nina Beatriz Stocco Ranieri.
Tese (Doutorado), Universidade de São Paulo, USP, Programa
de Pós-Graduação em Direito, Direitos Humanos, 2016.
1. Direitos humanos. 2. Direito à moradia. 3. Função social da
propriedade. 4. Políticas públicas urbanísticas. I. Ranieri, Nina Beatriz
Stocco. II. Título.
CDU

BANCA EXAMINADORA

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

AGRADECIMENTOS

Esta tese não é resultado apenas de um esforço individual. Ela é fruto de uma série
de contribuições que recebi durante minha trajetória acadêmica e profissional. A todos
aqueles que me auxiliaram nesta árdua empreitada, registro minha mais profunda gratidão.
Contudo, embora esta tese seja resultado do apoio coletivo recebido ao longo desses
últimos anos, os equívocos e as falhas eventualmente nela encontrados são de minha
exclusiva responsabilidade.
Em primeiro lugar, meu agradecimento especial e minha homenagem à querida
Professora e orientadora, Nina Beatriz Stocco Ranieri, que tive a oportunidade e a alegria
de conhecer durante a banca de defesa de minha monografia de final de curso, no final de
2003. Posteriormente, em 2006, tive a honra de acompanhá-la nas aulas de Teoria Geral do
Estado no Instituto de Relações Internacionais da USP, através do Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino, ocasião em que minha admiração pelo seu trabalho e pela sua
pessoa se tornou ainda maior. Sou inteiramente grata pela orientação dedicada, pelos
agradáveis diálogos durante nossos encontros, bem como pelo incentivo que recebi nos
momentos de dificuldade. Sem o seu apoio e sua confiança, essa trajetória jamais teria sido
possível.
Devo agradecer, ainda, aos Professores José Mauricio Conti, meu colega de
Magistratura e referência intelectual nesta instituição, e Fernando Dias Menezes de
Almeida, coordenador da disciplina “Temas Fundamentais de Direito Público Francês”,
ministrada na Universidade de Lyon, em abril de 2014, e meu orientador por ocasião da
monografia de final de graduação, valendo ressaltar que minha primeira impressão sobre a
vida acadêmica não poderia ter sido melhor, graças ao seu empenho e a sua competência.
Agradeço a ambos pelas valiosas observações e críticas realizadas no exame de
qualificação, contribuindo para o amadurecimento desta tese.
Ao Professor Fernando Facury Scaff, pela oportunidade de convívio na disciplina
“Direito Financeiro, Direitos Humanos e Políticas Públicas”, e pelo interesse em
acompanhar minhas reflexões.
Aos amigos Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, Maricy Maraldi e Helena
Campos Refosco, agradeço de coração pela disponibilidade em ler esta tese e pelas

sugestões feitas. Considero-me privilegiada por ter a sorte e a felicidade de conviver com
pessoas tão generosas.
Aos amigos Alberto Alonso Muñoz, Luis Manuel Fonseca Pires, Eduardo Paglione,
Marcelo Mazotti e Alexandra Fuchs de Araújo, pela solidariedade acadêmica,
compartilhando comigo as angústias decorrentes de uma investigação científica. Vocês
contribuíram com seu estímulo para que eu conseguisse completar esse percurso.
Às amigas Paula Micheletto Cometti, Renata Coelho Okida, Helena Campos
Refosco, Luciana Horie e Paloma Pettinati, serei eternamente grata pelo carinho e pela
paciência. Conviveram comigo durante os três anos de Doutorado e tornaram mais suave
minha fase de isolamento através da alegria e do afeto que delas recebi. Produzir uma tese
ao lado de amigas deste quilate é um presente.
Ao Felice Cardinale, à Maria Letizia Marinone Gasco e à Deborah Smith, pelo
auxílio nas traduções.
À Professa Anna Ciampone, pela revisão ortográfica do primeiro capítulo.
À Marli Moraes, pela revisão da tese de acordo com as regras da ABNT e as
normas da Faculdade de Direito da USP.
Às alunas de graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Gabriela Magalhães e Sofia Jardim, pela ajuda na coleta de bibliografia.
À Escola Paulista da Magistratura, pela oportunidade que tive de participar de
palestras relacionadas ao direito à moradia, incentivando o debate sobre tema tão relevante
para a solução de conflitos judiciais. Agradeço, ainda, pela iniciativa de criação do Grupo
de Estudos de Direito Urbanístico, cujos diálogos entre os integrantes me propiciaram
suporte teórico e prático para a elaboração desta tese.
À Associação Juízes para a Democracia, a qual tenho a honra de integrar desde
2011, pela compreensão durante minha ausência para a elaboração desta tese, e
principalmente por abrir as portas para um mundo mais humano e de crescimento pessoal.
Ao Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública (CAJUFA), por possibilitar a
discussão de temas relevantes de nosso cotidiano forense, a partir de uma perspectiva de
direitos humanos.
À Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, meu profundo
agradecimento, extensivo aos seus professores, alunos e funcionários, por ter sido

fundamental na minha formação acadêmica, profissional e pessoal, e por fazer das Arcadas
um lar.
À minha família, pelo amor, pelo exemplo e pela constante torcida, que tanto me
auxiliaram nesta caminhada. Vocês são minha fonte inesgotável de inspiração! Minha
gratidão especial à minha mãe, Lia. A vida não poderia ter sido mais generosa comigo ao
me conceder o privilégio de ser sua filha. Devo a ela o que aprendi de mais importante
sobre amor, dignidade e ética.
Por fim, a todos aqueles que, embora não nomeados, contribuíram, direta ou
indiretamente, para a consecução desta tese, meu sincero muito obrigada.

ROZAS, Luiza Barros. Direito à moradia: âmbito, limites e controle no ordenamento
jurídico nacional. 2016. 217f. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2016.
RESUMO
A presente tese tem por objetivo o estudo do direito à moradia e de sua inserção no
ordenamento jurídico, analisando-se seu âmbito, seus limites e seu controle a partir de uma
perspectiva de construção de um novo modelo de atuação do Poder Judiciário. Âmbito
refere-se à definição, isto é, à busca do significado e da natureza jurídica do direito à
moradia. Os limites, por sua vez, referem-se à forma de inserção deste direito em nosso
quadro normativo à luz das políticas públicas destinadas à sua efetivação e sistematização
no âmbito do pacto federativo. Finalmente, o controle do direito à moradia pelo Poder
Judiciário pode se dar tanto pela mediação quanto pela jurisdição. Em países como o
Brasil, onde há fortes desigualdades sociais e as instituições democráticas mostram-se
ainda frágeis, as demandas levadas aos agentes e órgãos do Estado, dentre os quais estão os
do Poder Judiciário, são quantitativas e qualitativamente maiores no que se refere à
concretização dos direitos fundamentais. Busca-se, assim, uma reflexão sobre o arcabouço
jurídico e as políticas públicas habitacionais vigentes, bem como sobre os mecanismos de
utilização deste arcabouço na solução dos conflitos judiciais que chegam aos tribunais. A
aplicação do direito à moradia, de acordo com a nova ordem constitucional e a legislação
decorrente, ainda está em processo de amadurecimento. Com efeito, nota-se uma
dificuldade na resolução de tais conflitos, que demandam por parte do julgador uma nova
leitura dos princípios constitucionais, sobretudo o da função social da propriedade, visando
a concretização do direito à moradia.

Palavras-chave: Direito à moradia; Função social da propriedade; Habitação, Controle
judicial; Políticas públicas urbanísticas.
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ABSTRACT
The present thesis provides an overview of the right to housing, its regulation,
scope, limits and control, aiming to build a new operating model for the judicial
authorities. Scope means conceptualization, that is to say, the meaning and judicial nature
of the right to housing. Limits mean the way of insertion of this right in our legal
framework, in light of public policies aimed at its effectuation and systematization under
the federative pact. Finally, regarding the judiciary powers' control of housing rights, this
can take place by either mediation or adjudication. In countries like Brazil, where there are
strong social inequalities and democratic institutions are yet fragile, the demands brought
to State agents and departments, among which are the judges, are both quantitatively and
qualitatively greater concerning the implementation of the fundamental rights. Thus, this
work presents the legal framework and current public housing policies in Brazil, as well as
the practice of the courts in resolving the judicial conflicts. The implementation of the
social right to housing, in accordance to the new constitutional order and ensuing
legislation, is still in the process of maturation. In effect, there is a perceptible difficulty in
solving such conflicts – which demand a new interpretation of the constitutional principles
by the judge, especially in relation to the social function of property.

Keywords: Right to housing; Social function of property; Dwelling; Judicial control;
Urban public policies.

ROZAS, Luiza Barros. Diritto all’abitazione: ambito, limiti e controllo nell’ordinamento
giuridico nazionale. 2016. 217p. Tesi (Dottorato). Facoltà di Diritto del’Università di São
Paulo, 2016.

RIASSUNTO
La presente tesi ha come obiettivo lo studio del diritto all’abitazione e la sua
introduzione nell’ordinamento giuridico, analizzandone l’ambito, i limiti ed il controllo
partendo da una prospettiva di costruzione di un nuovo modello di attuazione da parte del
potere giudiziario. Quando parliamo di ambito, ci riferiamo alla definizione , alla ricerca
del significato e della natura giuridica del diritto all’abitazione. I limiti, a sua volta, si
riferiscono alla forma di introduzione di questo diritto nel nostro quadro normativo alla
luce delle politiche pubbliche destinate alla sua concretizzazione e sistematizzazione
nell’ambito del patto federativo.( si tenga presente il sistema federativo brasiliano).
Finalmente, il controllo del diritto all’abitazione attraverso il potere giudiziario puo’ essere
ottenuto tanto con la mediazione, quanto con la giurisdizione. In paesi come il Brasile,
dove esistono forti disuguaglianze sociali e le istituzioni democratiche si mostrano ancora
fragili, le domande presentate agli agenti ed organi dello Stato, compresi quelli del potere
Giudiziario, sono quantitativamente e qualitativamente maggiori se riferite alla
concretizzazione dei diritti fondamentali. Cerchiamo, cosi, una riflessione sulla struttura
giuridica e le politiche pubbliche abitative vigenti, cosi come sui meccanismi di
utilizzazione di questa struttura per la soluzione delle vertenze giuridiche che arrivano nei
tribunali. L’applicazione del diritto all’abitazione, secondo il nuovo ordine costituzionale e
la legislazione corrente, vive ancora un processo di maturita’ non completo. Si nota una
difficolta’ nella risoluzione di tali conflitti, che richiedono da parte dell’organo giudicante
una nuova lettura dei principii costituzionali, soprattutto della funzione sociale della
proprieta, anelando la concretizzazione del diritto sociale all’abitazione.

Parole chiave: Diritto all’abitazione; Funzione sociale della proprieta; Alloggio; Controllo
giurisdizionale; Politiche pubbliche abitative.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 11
Objeto da Pesquisa ........................................................................................................................ 11
Estruturação .................................................................................................................................. 15
Metodologia .................................................................................................................................. 17
1. ÂMBITO DO DIREITO À MORADIA................................................................................ 18
1.1. Pressupostos teóricos ........................................................................................................ 18
1.2. Previsão constitucional...................................................................................................... 28
1.2.1. Histórico constitucional ............................................................................................. 30
1.2.2. A Constituição Federal de 1988 ................................................................................ 33
1.2.3. A Emenda Constitucional n° 26/2000 ....................................................................... 34
1.3. Moradia e propriedade ...................................................................................................... 39
1.4. O Estatuto da Cidade......................................................................................................... 51
1.4.1. IPTU progressivo no tempo ...................................................................................... 53
1.4.2. Parcelamento e Edificação compulsórios .................................................................. 54
1.4.3. Usucapião especial de imóvel urbano ....................................................................... 54
1.4.4. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) .............................................................. 55
1.4.5. Direito de preempção ................................................................................................ 56
1.4.6. Concessão de direito real de uso ............................................................................... 57
1.4.7. Concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM) ........................................ 57
1.5. Regularização fundiária (Lei n° 11.977/2009) .................................................................. 59
1.6. O Plano Diretor ................................................................................................................. 63
1.6.1. Lei n° 16.050/2014 .................................................................................................... 73
1.7. O direto à moradia no plano internacional ........................................................................ 74
1.7.1. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ......................... 79
1.7.2. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ............................................. 83
1.7.3. A Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos................................... 84
1.7.4. A Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos.................................. 85
1.7.5. A Declaração sobre as Cidades e outros Assentamentos Humanos no novo
Milênio ....................................................................................................................... 87
1.8. Considerações finais.......................................................................................................... 88
2. LIMITES DO DIREITO À MORADIA ............................................................................... 91
2.1. Competências dos entes federados .................................................................................... 92
2.2. O papel do município como ente federado ....................................................................... 97

2.3. Políticas públicas no Setor Habitacional ......................................................................... 104
2.3.1. Histórico das Políticas Públicas Habitacionais ....................................................... 106
2.3.2. Programa Minha Casa, Minha Vida ........................................................................ 118
2.4. A Política Nacional de Habitação ................................................................................... 125
2.4.1. O Sistema Nacional de Habitação ........................................................................... 128
2.5. Subsistema de Habitação de Interesse Social.................................................................. 130
2.5.1. Programa de Aceleração do Crescimento ............................................................... 136
2.6. Órgãos públicos e o financiamento habitacional ............................................................ 138
2.6.1. Caixa Econômica Federal ........................................................................................ 139
2.6.2. Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) ........................... 140
2.6.3. Companhia de Habitação de São Paulo (COHAB/SP) ........................................... 142
2.7. Políticas habitacionais no Município de São Paulo ........................................................ 144
2.8. Considerações finais........................................................................................................ 152
3. CONTROLE DO DIREITO À MORADIA ....................................................................... 155
3.1. Políticas públicas e controle judicial ............................................................................... 155
3.2. Ativismo judicial e função social do Poder Judiciário .................................................... 159
3.3. O direito à moradia no Poder Judiciário ......................................................................... 178
3.4. Direito à moradia no Tribunal de Justiça de São Paulo .................................................. 183
3.5. Jurisprudência ................................................................................................................. 187
3.6. A experiência na África do Sul ....................................................................................... 190
3.7. A mediação como instrumento do direito à moradia ...................................................... 193
3.8. Considerações finais........................................................................................................ 200
CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 202
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 209
ANEXO ...................................................................................................................................... 217

11

INTRODUÇÃO

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a
forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre
aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la,
teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos” (Fernando Pessoa)

Objeto da Pesquisa
A escolha de um tema representa a tomada de posição do jurista diante de
determinada problemática. A presente tese, intitulada de “Direito à moradia: âmbito,
limites e controle no ordenamento jurídico nacional”, tem por objetivo o estudo do direito
à moradia e de sua inserção no ordenamento jurídico. Busca-se uma análise crítica de
seu âmbito, de seus limites e de seu controle, dentro de uma perspectiva de construção
de um novo modelo de atuação do Poder Judiciário, compatível com a ordem
constitucional vigente.
A pergunta principal desta tese desdobra-se em duas indagações: o arcabouço
jurídico existente em nosso ordenamento é suficiente para a solução dos conflitos judiciais
envolvendo o direito à moradia? A análise do texto constitucional, dos diplomas legais em
vigor e das políticas públicas sobre a matéria, ao longo desta tese, nos levou à uma resposta
afirmativa. Diante desta constatação, uma segunda questão nos inquietou: como o Poder
Judiciário brasileiro utiliza este arcabouço jurídico para a resolução dos conflitos relativos
ao direito à moradia que chegam aos nossos tribunais? Neste sentido, entendemos que a
aplicação do direito à moradia, de acordo com a nova ordem constitucional e a legislação
decorrente, ainda está em processo de amadurecimento. Com efeito, nota-se uma enorme
dificuldade na resolução de tais conflitos de acordo com os parâmetros tradicionais da
decisão judicial, que sofrem limitações inerentes à dogmática normativa. Propõe-se,
portanto, uma nova leitura deste arcabouço jurídico em harmonia com os princípios
constitucionais, visando a concretização do direito à moradia.
Âmbito significa ambiente, campo, esfera ou contorno. Assim, a palavra faz
referência à uma zona de atividade ou campo de atuação. No sentido específico desta tese,
âmbito refere-se à definição, isto é, à busca do significado e da natureza jurídica do direito
à moradia. O que significa, afinal, este direito? Sua natureza jurídica é de direito
individual, social ou ambos? Como conciliar o direito à moradia com o direito de
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propriedade e o da proteção da posse em nosso ordenamento jurídico? Verifica-se, assim,
que o enfrentamento do tema esbarra no desafio inicial de se definir o direito à moradia e
de situá-lo na ordem jurídica vigente na hipótese de conflito com outros direitos
igualmente protegidos pela ordem constitucional.
Os limites, por sua vez, podem ser compreendidos como balizas, linhas de
demarcação, atribuições ou competências. Nesta tese, limites referem-se à forma de
inserção do direito à moradia em nosso quadro normativo à luz das políticas públicas
destinadas à efetivação e à sistematização deste direito no âmbito do pacto federativo.
Neste diapasão, não raramente surgem dúvidas a respeito de quem é o ente público
responsável pela elaboração das políticas de habitação. Assim, o que se pretende, quanto a
tal aspecto, é uma abordagem dos principais programas habitacionais destinados à
concretização do direito à moradia, ressaltando-se a importância da elevação do Município
à categoria de ente federado. Diante da impossibilidade de se abordar todas as políticas
públicas habitacionais, optamos por um recorte orçamentário, analisando-se as principais
delas do ponto de vista da destinação dos recursos dos entes federados.
Finalmente, a questão do controle judicial, embora já bastante debatida na doutrina
no que se refere à tutela de outros direitos sociais, merece tratamento mais cuidadoso no
que diz respeito ao direito à moradia no Brasil, pois, diante de um conflito, individual ou
coletivo, compete ao Poder Judiciário, em última análise, estabelecer as balizas necessárias
para a solução do caso concreto.
Os dilemas práticos que envolvem esta temática são diversos. Ora, de que maneira
o Poder Judiciário pode interferir na condução de políticas públicas urbanísticas para o
atendimento do direito à moradia? Como conciliar os programas da Administração Pública
com o ordenamento jurídico pátrio em caso de conflito? Como resolver os litígios em que
há colisão entre o direito à moradia e o direito de propriedade, ou entre o direito à moradia
e o meio ambiente, por exemplo?
Trata-se de tema que continua ganhando relevância acadêmica, pois as políticas
públicas são efetivadas por meio da utilização de um conjunto de ações e projetos
veiculados por normas jurídicas. Em países como o Brasil, onde há fortes desigualdades
sociais e as instituições democráticas mostram-se ainda frágeis, as demandas levadas aos
agentes e órgãos do Estado, dentre os quais estão os do Poder Judiciário, são quantitativas
e qualitativamente maiores no que se refere à concretização dos direitos fundamentais.
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Durante a elaboração desta tese, foi possível notar que as políticas públicas
urbanísticas destinadas à efetivação do direito à moradia, em muitos casos, padecem de
grave problema institucional, a saber: as decisões do Poder Público nem sempre obedecem
a uma racionalidade técnica, pois frequentemente atendem a pressões econômicas e
interesses políticos particularistas ou imobiliários, o que agrava ainda mais os problemas
nas cidades brasileiras.
A presente tese motivou-se na atuação em julgamento de conflitos que chegavam às
Varas de Fazenda Pública da Capital de São Paulo e que envolviam o direito à moradia.
Questões como a quem incumbe o direito de receber indenização nos processos de
desapropriação, se ao proprietário, conforme determina a lei, ou ao possuidor que reside no
local há muitos anos, passaram a ser cada vez mais frequentes na rotina jurisdicional. As
dificuldades no julgamento de conflitos que envolvem o pedido de inclusão do cidadão em
programas habitacionais, bem como as dúvidas em saber como as respectivas listas de
atendimento mantidas pelo Poder Público são organizadas, passaram a exigir uma nova
forma de atuação do juiz diante de conflitos relacionados ao direito à moradia.
O objetivo desta tese a partir do âmbito, dos limites e do controle jurisdicional do
direito à moradia é, na realidade, tentar contribuir para o desenho institucional da política
urbana brasileira, oferecendo uma interpretação dos princípios e institutos de direito
urbanístico a partir de uma nova ordem constitucional compatível com o princípio da
função social da propriedade.
Ora, a qualidade de vida dos centros urbanos está altamente deteriorada.
Congestionamentos de veículos, desmoronamentos, enchentes, carência de infraestrutura e
de equipamentos públicos, poluição sonora, visual, da água e do ar são apenas alguns dos
infindáveis exemplos do desconforto a que se submete cotidianamente uma boa parte da
população brasileira.1
Outrossim, dados do UN-Habitat revelam que mais de um bilhão de pessoas, isto é,
um terço da população mundial, vivem em assentamentos precários e favelas, sem acesso a
serviços básicos e sem condições de vida adequadas. O impacto dessas precárias condições
de vida e a consequente falta de reconhecimento legal ou administrativo vão além da
privação material e ambiental impostas aos moradores das favelas. Viver em
1

PINTO, Victor de Carvalho. Plano diretor e direito de propriedade: contribuição para o desenho
institucional da política urbana brasileira. 2001. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em
Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. p. 4.
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assentamentos não regularizados deixa os moradores sem o usufruto de um amplo espectro
de outros direitos humanos, civis e políticos, ou econômicos, sociais e culturais.2
A ocupação desordenada das cidades brasileiras como reflexo do êxodo rural e do
início da industrialização a partir da década de 1930, em larga medida resultante da
omissão do Poder Público no exercício de sua atividade fiscalizadora e promotora do
desenvolvimento urbano e habitacional, contribuiu de forma decisiva para a situação de
injustiça social vivenciada em inúmeros núcleos habitacionais, muitos dos quais
caracterizados pela existência de franjas periféricas ocupadas pela população mais pobre,
atraída pelo custo mais baixo dos imóveis.3
Vê-se, desta forma, que a disciplina urbanística, instrumento jurídico essencial à
concretização do direito à moradia, reveste-se de vital importância, desenvolvendo-se
juntamente com as cidades e seus cidadãos. Ora, nas palavras de TOSHIO MUKAI, “o
fenômeno urbano, aqui e alhures, é constatado como um daqueles em que é preciso
disciplinar e conformar para que o homem não se veja engolfado pela civilização do caos
que se avizinha, na visão dos futurólogos e dos filósofos do nosso tempo”.4
De fato, a ocupação e o desenvolvimento dos espaços habitáveis não podem ocorrer
de forma meramente acidental, sob as forças dos interesses privados. Ao contrário, são
necessários profundos estudos acerca da natureza da ocupação, sua finalidade, avaliação da
geografia local, da capacidade de comportar essa utilização sem danos para o meio
ambiente, de forma a possibilitar boas condições de vida para as pessoas, permitindo o
desenvolvimento econômico-social e harmonizando os interesses particulares e os da
coletividade.5
Outrossim, a presente tese está inserida no contexto de um tema tradicional da
teoria constitucional, que é o questionamento sobre a legitimidade de o Poder Judiciário
para realizar reformas sociais, particularmente em relação às estruturas econômicas da
sociedade.

2

ROLNIK, Raquel. Direito à moradia. Desafios do Desenvolvimento, ano 6, ed. 51, 07 jun. 2009.
LOPES, Roberta Castilho Andrade. A construção do direito à moradia no Brasil: da formação da norma à
judicialização no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação da
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Além desse fator, a solução dos problemas urbanos tende a ser analisada como um
obstáculo exclusivamente político, que somente poderá ser resolvido mediante a eleição de
melhores representantes pela população. Mudanças promovidas pelas urnas, contudo, serão
insuficientes se não houver fortalecimento da ideia de planejamento urbano.
É preciso frisar ainda que esse quadro se repete em inúmeras cidades do país. É
claro que as orientações políticas dos dirigentes têm profundo reflexo sobre as decisões
tomadas sobre o desenvolvimento urbano. Todavia, enquanto não houver uma
institucionalização abrangente do processo de planejamento, os métodos de gestão
continuarão os mesmos, uma vez que serão as mesmas as pressões a que estarão sujeitos os
dirigentes municipais. A alteração das instituições, embora mais lenta e trabalhosa, parece
ser o principal caminho para que a função social da propriedade seja concretizada tal qual
prevê nosso ordenamento jurídico.
O grande desafio no campo jurídico urbanístico no Brasil consiste em concretizar
os objetivos previstos na legislação por meio de políticas públicas, as quais muitas vezes
dependem da eficiente atuação do Poder Judiciário no respectivo controle jurisdicional.

Estruturação
O primeiro capítulo desta tese dedica-se ao âmbito do direito à moradia, com a
análise de seus pressupostos teóricos e de sua proteção constitucional. Com esse enfoque,
apresenta-se uma breve abordagem histórica das Constituições anteriores e a previsão do
direito à moradia no Estatuto da Cidade, na Lei de Regularização Fundiária e Urbanística
(Lei n° 10.977/2009), no Plano Diretor e nos tratados internacionais. Com relação a estes
últimos, adotamos o entendimento segundo o qual sua incorporação no ordenamento
jurídico nacional depende da natureza jurídica, de modo que os tratados internacionais de
direitos humanos ingressam em nossa ordem jurídica com status de norma constitucional,
por força do que estabelece o art. 5°, parágrafos 1º, 2° e 3°, da Constituição Federal.
Os diplomas constitucionais e legais mencionados não esgotam a regulamentação
do direito à moradia, também previsto, ainda que indiretamente, em outras leis. Optamos
pela análise daquelas que tratam de modo mais específico deste direito, sendo mais
frequentes nos litígios que chegam aos Tribunais.
O segundo capítulo, por sua vez, analisa as competências dos entes federados, o
papel do Município no pacto federativo e as principais políticas públicas no setor
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habitacional, incluindo, também, a Política Nacional de Habitação, o Sistema Nacional de
Habitação, o Subsistema de Habitação de Interesse Social e os Órgãos Públicos
responsáveis pelo financiamento habitacional.
Este capítulo foi predominantemente elaborado a partir de documentos
institucionais, com uso reduzido de bibliografia, pois o objetivo é fazer uma reflexão sobre
as políticas públicas habitacionais e os projetos da Administração Pública que vigoraram e
vigoram em nosso ordenamento.
O segundo capítulo, por abordar principalmente a disciplina financeira e
orçamentária, está sujeito às limitações inerentes à área de concentração desta pesquisa,
cujo enfoque se dá no campo dos direitos humanos. Contudo, mesmo ciente desta
dificuldade, entendemos ser inviável a compreensão do conceito do direito à moradia e da
forma como este direito é interpretado pelo Poder Judiciário sem se deparar com a
complexidade das políticas públicas de habitação. Foi por esta razão, aliada à importância
da interdisciplinaridade para um trabalho acadêmico, que dedicamos este tópico à análise
do Sistema Nacional de Habitação, do Subsistema de Habitação de Interesse Social e dos
Órgãos Públicos responsáveis pelo financiamento habitacional.
Finalmente, o terceiro e último capítulo dedica-se ao controle do direito à moradia
pelo Poder Judiciário, seja por meio da mediação, seja por meio da jurisdição. Embora a
mediação não se caracterize exatamente como forma de controle, pois não há imposição de
sanção, há a presença de um agente intermediário na tentativa de solução da lide. Faz-se,
num primeiro momento, uma breve abordagem do conceito de políticas públicas e de sua
abrangência e, posteriormente, dos mecanismos de controle judicial de tais programas. Na
sequência, analisam-se o ativismo judicial e a função social do Poder Judiciário na
atualidade, bem como o direito à moradia à luz de alguns casos práticos. Em seguida,
aborda-se a mediação como instrumento de realização do direito à moradia.
Assim, esta tese, do ponto de vista estrutural, está dividida nos três capítulos já
mencionados. Seu fundamento assenta-se na própria existência dos direitos sociais,
enquanto direitos constitucionalmente positivados, cuja nota distintiva é o fato de que sua
concretização se dá por meio de prestações positivas do Estado.
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Metodologia
A metodologia utilizada, com base na análise da doutrina, enfatiza autores
especializados em Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito Urbanístico. Assim,
pretende-se analisar as políticas públicas urbanísticas à luz do ordenamento jurídico
nacional, bem como os instrumentos para a concretização da função social da propriedade
(Plano Diretor, políticas de financiamento da habitação e mediação em conflitos coletivos);
e a história dos aspectos políticos, econômicos e sociais que influenciaram o debate sobre o
controle jurisdicional de tal forma de atuação estatal.
Ainda sobre este aspecto metodológico, vale ressaltar que compartilhamos do
enfoque proposto por Robert Alexy6 para o estudo dos direitos fundamentais no
constitucionalismo democrático e social contemporâneo. Segundo este autor, o caráter da
ciência do direito como uma disciplina prática, ao mesmo tempo conectada a posições
morais, impõe a integração de três perspectivas da dogmática jurídica: além da dogmática
normativa, que tem como propósito fornecer respostas adequadas a um determinado
problema, há a dogmática analítica, que trata dos conceitos fundamentais e da estrutura do
sistema jurídico, e a dogmática empírica, que é voltada ao conhecimento das dimensões
que se manifestam no direito positivo, na prática jurisdicional e na verificação da eficácia
dos direitos.
Ao se articularem as dimensões empírica, normativa e analítica da dogmática
jurídica, evidencia-se que as opções políticas e legislativas nunca devem ser entendidas
como meramente técnicas, mas como resultado do conflito de posições que se apoia em um
amplo espaço de juridicidade dos princípios constitucionais. É nesse contexto que devem
ser analisadas as opções hegemônicas de juridicidade presentes no atual impulso ao
reconhecimento jurídico do direito à moradia.

6

ALEXY, Roberto. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Landy, 2001.
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1. ÂMBITO DO DIREITO À MORADIA

Conforme já mencionado, âmbito refere-se à definição, isto é, à busca do
significado e da natureza jurídica do direito à moradia, com a análise de seus pressupostos
teóricos e de sua proteção constitucional e legal. Com esse enfoque, apresenta-se uma
breve abordagem histórica das Constituições anteriores, sua previsão no Estatuto da
Cidade, na Lei de Regularização Fundiária e Urbanística (Lei n° 10.977/2009), no Plano
Diretor e nos tratados internacionais.
O conceito de moradia, longe de ser algo imutável e acabado, reflete a cultura de
uma sociedade em determinado momento histórico e, sofrendo os influxos do tempo,
adapta-se às necessidades de cada comunidade. É dentro deste contexto que se inserem as
alterações sofridas pela noção de moradia ao longo dos séculos XIX e XX.

1.1. Pressupostos teóricos
O direito positivo está vertido numa linguagem própria, que tem como objeto o
comportamento humano. A regra jurídica, assim, tem por objetivo organizar a conduta das
pessoas. Para tanto, o legislador se vale de uma linguagem técnica, o que significa dizer
que se assenta no discurso natural, mas aproveita em quantidade considerável palavras e
expressões de cunho determinado, pertinentes ao domínio das comunicações científicas.
Nesse diapasão, os direitos ganham sentido a partir de um diálogo entre diversos
atores tais como juízes, promotores de justiça, advogados e doutrinadores. Os textos
jurídicos muitas vezes são vagos e ambíguos, e, de acordo com a interpretação, atribuir-seá um sentido a um dado texto. Contudo, no mundo das ideias há todos os significados
possíveis desse texto. Assim, os discursos jurídicos produzidos para um determinado
direito poderão ser diferentes a partir da escolha feita entre as várias possibilidades.
A possibilidade de invocação do direito à moradia, estabelecido em norma do
ordenamento jurídico brasileiro, para o caso típico que compõe o problema objeto de
investigação requer a fixação prévia de seu conteúdo de proteção, tarefa evidentemente
complexa em virtude da respectiva abrangência.
É necessário averiguar se o enunciado fático do conflito abordado remete à hipótese
de incidência de norma sobre o direito à moradia, de modo a evidenciar a existência de um
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direito subjetivo, condição sem a qual não será possível desenvolver linha de raciocínio
que conduza à fixação da amplitude das correspondentes obrigações do Estado frente ao
cidadão.
Está em causa, portanto, a definição do conteúdo do direito à moradia, uma vez que
disso depende, na perspectiva do problema proposto, a afirmação da eficácia da diretriz
jurídica que o contempla.
A delimitação do conceito de moradia é importante para a ordem jurídica
urbanística, porque se deve levar em conta que a moradia é direito fundamental que
empresta substrato físico à maioria dos direitos fundamentais sociais assegurados pela
Constituição da República, na medida em que constitui a base material a partir da qual
vários outros direitos fundamentais podem ser exigidos pelos cidadãos.
Em uma primeira análise, o direito à moradia pode ser definido como um direito
individual, no sentido de que o Estado deve protegê-lo em face de uma violação provocada
por terceiro. Neste sentido, ganha uma dimensão de direito da personalidade, ligado à
dignidade humana e pode ser inferido de enunciados normativos constantes das principais
cartas jurídicas que se dedicam à proteção dos direitos humanos, no plano internacional, e
dos direitos fundamentais, no plano nacional.
De acordo com Silvio Beltramelli Neto, “a inclusão do direito à moradia no rol dos
direitos da personalidade pode, em um primeiro momento, causar certo desconforto, na
medida em que se acostumou associar a moradia a algo exterior ao ser humano (uma
edificação, um “teto”), representação que escapa à difundida visualização dos direitos da
personalidade como algo de imaterial manifestado na intimidade de cada indivíduo”7.
Por ser direito da personalidade e, portanto, imaterial, o direito à moradia confere
ao seu titular, independentemente de sua capacidade financeira, a prerrogativa de gozo de
todas as condições fáticas que aparelham o local de sua morada, com o intuito de manter a
salvo de qualquer mácula a sua vida, integridade física e privacidade.
Extrai-se uma unidade significativa no que tange ao conteúdo, essencialmente
alicerçada na noção de adequação da morada, da análise tópica dos enunciados normativos
centrais que tratam expressamente do direito à moradia sob a perspectiva dos direitos
humanos (plano internacional) e dos direitos fundamentais (plano constitucional interno),
7
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aliada à consideração desse direito como direito da personalidade. Desta maneira, apesar
das diferentes terminologias encontradas nos enunciados normativos e em suas
interpretações (“moradia”, “habitação”, “residência”, etc), a nota comum que dá unidade
ao tratamento jurídico da moradia como requisito de sobrevivência do homem é
exatamente a concepção de moradia adequada8.
Essa adequação, por sua vez, deve ser aferida pela abordagem dos múltiplos fatores
que a denotam, de modo que o conteúdo do direito à moradia deve ser avaliado
considerando a necessária correlação entre a garantia do local da moradia e a preservação
de outros bens autônomos, ao mesmo tempo vinculados à dignidade e à sobrevivência
humanas e do mesmo modo protegidos juridicamente com a igual característica da
fundamentalidade.
Assim, o conteúdo multifacetado do direito à moradia inspira uma visão mais
ampla dos limites de tutela deste bem jurídico, na medida em que o correspondente direito
objetivo engloba todos os fatores que consubstanciam uma moradia adequada, avaliados
para além dos simples parâmetros materiais de um direito apenas patrimonial; restam
alcançados, por conseguinte, todos aqueles valores jurídicos fundamentais que porventura
possam experimentar detrimento por força da inadequação das condições de morada.
É também um direito social, pois o Estado deve criar políticas públicas destinadas à
sua efetivação. Os direitos sociais, por sua própria natureza, tendem a enfrentar
dificuldades na sua concretização, pois requerem do Poder Público uma demanda de
recursos para sua aplicabilidade plena, o que envolve escolhas políticas determinantes para
conseguir alcançar o ideal de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme estabelece o
art. 3°, inciso I, da Constituição da República.
Um dos primeiros debates sobre o conceito de direitos sociais foi desenvolvido por
Paulo Lopo Saraiva, segundo o qual era necessário desfazer a ideia de que direitos sociais
se circunscrevem apenas aos direitos9.
Ora, identificar o que significa “direitos sociais” não é uma discussão menor ou
meramente teórica, pois as definições podem gerar consequências de ordem prática

8
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importantes. Deste modo, a depender de como essa expressão é utilizada, teremos
resultados diferentes.
A definição mais utilizada na doutrina brasileira é a de José Afonso da Silva,
segundo o qual “podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos
fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições
de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como
pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais
mais propícias ao aferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição
mais compatível com o exercício efetivo da liberdade”10.
“Os direitos sociais, longe de interditarem uma atividade do Estado, a
pressupõem. Indicam, em regra, a necessidade de intervenção estatal
visando ao fornecimento de certos bens essenciais, que poderiam ser
obtidos pelo indivíduo, junto a particulares, caso dispusesse de meios
financeiros suficientes e encontrasse uma oferta adequada no mercado”.11

No que diz respeito à titularidade dos direitos sociais, predomina na doutrina o
entendimento de que, diferentemente dos direitos civis e políticos, que ostentam uma
titularidade universal e abstrata, os direitos sociais possuem uma titularidade específica.
Neste sentido, os direitos civis e políticos são atribuídos ao homem enquanto ser abstrato e
racional, ou seja, a todos independentemente da sua condição social, na medida em que os
bens e valores tutelados por esses direitos são bens relevantes para todos, sem consideração
de sua origem, sexo ou posição social.
Os direitos sociais, ao seu turno, não são atribuídos ao homem genérico enquanto
ser humano, mas ao homem histórico, contextualizado, social e culturalmente, inserido em
um complexo de relações sociais e econômicas que leva em conta as suas condições
socioculturais.
Assim, os interesses e as necessidades básicas que constituem o objeto e o
fundamento dos direitos sociais pertencem não a todos, mas a um sujeito em sua específica
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situação social, pois tem por objetivo diminuir as desigualdades socioeconômicas e
culturais.12
No que tange especificamente ao objeto desta pesquisa, o direito à moradia
configura uma das necessidades básicas do ser humano, pois, para que o indivíduo
desenvolva suas capacidades e até mesmo se integre socialmente, é fundamental possuir
uma morada com condições mínimas de habitabilidade.
Contudo, não se trata necessariamente de direito à casa própria. O que se pretende é
a garantia de um teto que abrigue a família de modo permanente. Segundo a própria
etimologia do verbo morar, do latim morari, é demorar, ficar. Direito à moradia envolve
não só a faculdade de ocupar uma habitação, pois a morada deve ter dimensões adequadas,
isto é, condições de higiene e conforto, além de preservar a intimidade pessoal e a
privacidade familiar.
Moradia é o lugar onde se mora, a casa de habitação, o domicílio, a residência, o
lugar onde existe habitualmente uma certa e determinada coisa. A moradia pressupõe lugar
para estada, permanência, residência.
Em outras palavras, moradia é necessidade vital básica, um locus privilegiado do
indivíduo, onde este poderá exercer os seus direitos ao descanso, ao lazer, à privacidade, à
intimidade ou, até mesmo, ao trabalho.
Trata-se de um direito humano que diz respeito à dignidade humana e, portanto,
pertence a todos os homens enquanto tais. Abrange a necessidade de se garantir a todos
uma moradia habitável, sadia, segura, protegida e acessível, com fornecimento de água
potável, sistema de saneamento e serviços públicos básicos.
Habitável significa dizer que a moradia, para atender às necessidades básicas do ser
humano, deve ser ventilada e possuir espaço suficiente para o número de moradores que
nela vive, devendo também estar construída em local fisicamente seguro para seus
moradores, com bases e paredes sólidas, que não coloquem em risco a vida dos seus
habitantes e que permitam o crescimento saudável e seguro das pessoas que a ocupam.
Sadia significa que deve possuir higiene, serviço de coleta de lixo periódico, e com
o entorno das áreas públicas bem cuidado. Segura, pois deve ser inviolável para qualquer
um que não possua o consentimento do morador para nela adentrar. E protegida no sentido
12
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de que deve possuir garantias de segurança na posse, não podendo ser o morador despejado
sem o devido processo legal, com oportunidade de se defender e exercer o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Acessível, por fim, apresenta dois sentidos. Deve a moradia, primeiramente, ser
financeiramente acessível a todos os cidadãos. Ou seja, devem os governos agir no sentido
de oferecer a quem não tem condições o acesso a moradias públicas. Outra característica
importante é o acesso dos moradores à água potável e ao saneamento básico.
O direito à moradia, portanto, insere-se em um contexto cujo acesso vai além da
disponibilidade da habitação e se enquadra no conceito de “moradia adequada”, que
pressupõe boas condições físicas do imóvel, adequação da moradia à ordem jurídica dando
ensejo à segurança jurídica da posse e inserção da moradia no planejamento urbano da
cidade. Esses pressupostos indicam que a moradia deve fazer parte do planejamento
urbano com a disponibilização do acesso aos moradores da fruição dos equipamentos e
serviços públicos.
O conceito de moradia adequada não nasce de concepções teóricas, mas emerge
das necessidades materiais e formais da grande maioria da população de grandes
metrópoles. A ocorrência de assentamentos humanos precários é um fenômeno recorrente
no Brasil e está disseminado em cidades de todos os portes, embora seja mais frequente
nos municípios com população acima de 500 mil habitantes, onde 97,3% dos municípios
nessa faixa de tamanho acusaram a ocorrência de favelas, 94,6% de loteamentos
irregulares ou clandestinos e 86,5% a presença de cortiços (IBGE/MUNIC/2009). São
irregularidades, frutos da falta ou inadequação de políticas públicas de investimentos
voltadas para a produção de moradia destinada à população empobrecida; em relação ao
aspecto urbanístico, as consequências são os déficits qualitativos e quantitativos na
produção habitacional.
Diante do reconhecimento do direito à moradia enquanto direito fundamental, seja
em sua vertente individual, seja em sua vertente social, pode-se afirmar que o Estado
Brasileiro, através dos seus três poderes constituídos, tem a obrigação de realizar,
plenamente, o direito à moradia no Brasil, criando condições adequadas para que cada
cidadão tenha uma moradia adequada para viver.
Assim, o direito à moradia integra o direito à subsistência, que é expressão do
direito à vida. Este direito não deve ser confundido com direito à propriedade, embora seja
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esta condição um ideal a ser alcançado. Caso contrário, quem não possuísse recursos
econômicos para tornar-se proprietário não mereceria tutela ao seu direito de morar.
Como já mencionado, o direito à moradia tem natureza individual e social.
Contudo, esse direito não é absoluto, tendendo a sofrer dificuldade em sua plena
realização, pois os direitos sociais, por sua própria natureza, requerem do Poder Público
uma demanda de recursos para sua aplicabilidade plena, o que gera fortes pressões e
envolve escolhas políticas determinantes para que caminhemos rumo a uma sociedade
livre, justa e solidária.
Portanto,

o

direito

de moradia

deve ser considerado

em

sua dupla

fundamentalidade, isto é, formal e material, e possui natureza eminentemente prestacional
(positivo). Assim, reclama, ab initio, a realização de políticas públicas para a sua outorga
efetiva. Deve, dessa forma, ser objeto de concretização por parte do Estado, como
decorrência inexorável do comando inserto no parágrafo primeiro do artigo 5° da
Constituição Federal. No entanto, conforme exposto acima, a concreção desse direito
depende, necessariamente, da alocação de recursos materiais e humanos para sua
consecução, encontrando-se, pois, adstrito a disponibilidades financeiras das diferentes
esferas de governo.
De acordo com a interpretação liberal clássica, os direitos fundamentais podem ser
divididos em, de um lado, “direitos negativos” e, de outro, “direitos positivos”. Os
primeiros destinam-se à proteção da esfera de liberdade dos indivíduos contra intervenções
estatais, mediante imposição de deveres de abstenção, ao passo que os últimos importam
em deveres de ação positiva ou de prestação.
J.J. Gomes Canotilho resume as posições sobre essa diferenciação em quatro
“modelos de positivação” dos direitos econômicos, sociais e culturais: do ponto de vista
jurídico-constitucional, três deles não tem qualquer capacidade de obrigar, de fato, o
destinatário deste tipo de norma, quais sejam, os de: a) direitos sociais como normas
programáticas, definidoras dos fins (sociais) do Estado, de serventia apenas para pressão
política sobre os órgãos competentes, além de fundamento jurídico-constitucional da
regulamentação das prestações sociais; b) direitos sociais como normas de organização,
juridicamente impositivas da realização destes direitos ao legislador, sem, contudo,
acarretar qualquer consequência em função de eventual inércia e c) direitos sociais como
garantias institucionais, vistos como elementos importantes para a interpretação da lei e da
Constituição, uma vez que impõem ao legislador o dever de respeitar e proteger tais
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direitos enquanto essência da instituição, considerando para tanto os dados sociais,
econômicos e políticos13.
Segundo o doutrinador português, há, porém, um quarto “modelo de positivação”
dos direitos sociais, tomados como direitos subjetivos públicos, com aptidão cogente e com
consequente atribuição de direitos reflexos passíveis de pleito pelos cidadãos. Em suas
palavras: “os direitos sociais são compreendidos como autênticos direitos subjetivos
inerentes ao espaço existencial do cidadão, independente da sua justicialidade e
exequibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social (art. 63°), o direito à saúde
(art. 64°), o direito à habitação (art. 65°), o direito ao ambiente e à qualidade de vida (art.
66°), o direito à educação e cultura (art. 73), o direito ao ensino (art. 74°), o direito à
formação e criação cultural (art. 78°), o direito à cultura física e ao desporto (art. 79°), são
direitos com a mesma dignidade subjetiva dos direitos, liberdades e garantias. Nem o
Estado nem terceiros podem agredir posições reentrantes no âmbito de proteção destes
direitos”.
Na realidade, os ensinamentos de Canotilho assumem especial relevância diante da
necessidade de afirmação da efetividade dos direitos sociais, sob o pálio da “aplicação
imediata” determinada pelo § 1° do art. 5° da Carta Política, que enunciou os direitos
sociais como direitos fundamentais.
Sobre esta questão, Virgílio Afonso da Silva entende que o legislador constituinte
originário teria sido mais preciso se tivesse aludido à “eficácia”, e não à “aplicabilidade
imediata” das normas jurídicas sobre direitos fundamentais. Sua visão baseia-se na
distinção conceitual entre eficácia e aplicabilidade das normas de direitos fundamentais,
consoante a qual não se pode confundir a aptidão da norma para a produção de efeitos
(eficácia) com a produção direta dos efeitos em si (aplicabilidade), a qual igualmente
requer uma conexão das normas com os fatos, estando esta dimensão fática ausente na
potencialidade da eficácia14.
Como quer que seja, apesar das diferentes correntes doutrinárias a respeito da
aplicabilidade, não é possível negar eficácia às normas de direitos fundamentais, dentre os
quais estão os direitos sociais.
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Assim, as normas jurídicas sobre direitos sociais, em especial o direito à moradia,
gozam da mesma eficácia ostentada por qualquer outra norma jurídica sobre direito
fundamental, não admitindo definições que lhes neguem, a priori, a possibilidade de
ensejar direito subjetivo oponível ao Estado ou a um particular, como deriva, por exemplo,
da noção, muitas vezes falaciosa, de “normas programáticas”.
A doutrina majoritária nacional, com pequenas variações de condução
metodológica, alinha-se com a teoria dos efeitos diretos ou imediatos, como consequência
do perfil social da Constituição Federal. Trata-se de uma Constituição que indica,
claramente, como objetivo fundamental da República, “a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária”, nos termos do art. 3°, I, do texto constitucional.
Necessário ressaltar que moradia não deve ser confundida com habitação, pois a
posição nuclear da pessoa em vista do direito à moradia é o elemento que permite
compreendê-lo como direito da personalidade, já que é na morada onde o indivíduo
encontra o ponto geográfico que se torna a sua referência de segurança (em termos de
proteção à vida e à saúde), de privacidade, de descanso e de vida familiar, predicados sem
os quais se afiguram impossíveis a sobrevivência e o desenvolvimento do ser humano com
dignidade.
É de se ver, contudo, que o direito imaterial à moradia e o direito de habitação,
embora inconfundíveis do ponto de vista semântico, aproximam-se na medida em que
aquele, como este, concretizam-se ordinária e materialmente em um imóvel. Há quem
entenda, ainda, que há uma relação de conteúdo/continência entre ambos os direitos,
porque o direito à moradia contém o direito à habitação, gratuito ou oneroso, a partir do
entendimento segundo o qual o direito de habitação é reconhecido justamente para dar
guarida efetiva ao direito à moradia15.
Assim, a despeito da proximidade entre os dois conceitos, importante diferenciálos, de modo a colocar a figura da pessoa como foco da tutela jurídica da moradia,
independentemente de qualquer direito real ou pessoal que a vincule a um bem destinado
ao seu abrigo, seja só ou juntamente com seu núcleo familiar.
Não se está, portanto, tratando de direito de imediata expressão patrimonial, mas de
direito imaterial, motivo pelo qual a concretização do direito à moradia não se resume à
obrigação prestacional de entrega de um bem à utilização do titular desse suposto direito
15
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subjetivo, prestação essa frequentemente atribuída ao Poder Público que classifica os
direitos sociais como “direitos positivos de segunda geração”.
Nesse diapasão, o direito à moradia não é necessariamente um direito a ser
exercitado diretamente contra o Estado, ou seja, ninguém tem um direito subjetivo a um
lugar para habitar. O direito à moradia é entendido como um dever que o Estado tem de
criar políticas públicas para atender às necessidades dos cidadãos.
Ora, um dos equívocos mais comuns associados ao direito à moradia adequada é a
obrigatoriedade do Estado de construir habitação para toda população, e que os indivíduos
sem moradia podem exigir automaticamente uma casa do Poder Público. Apesar de os
governos implantarem programas habitacionais, o direito à moradia adequada não obriga
que a Administração Pública construa todo o parque habitacional do país.
O direito à moradia abrange medidas que são necessárias para evitar a falta de
moradia, as remoções forçadas e as discriminações, focando nos grupos mais
marginalizados e vulneráveis e garantindo a segurança da posse e a habitação adequada de
todos.
Essas medidas exigem a intervenção governamental em vários níveis:
administrativo, legislativo e judicial. Em regra, o direito à moradia adequada deve ser
implementado por meio de uma abordagem em que o Poder Público viabilize a habitação,
ao invés de provê-la. No entanto, em determinado casos o Estado deve prestar assistência
direta, que pode ser a habitação em si ou subsídios para habitação, nos casos, por exemplo,
de pessoas afetadas por desastres (naturais ou artificiais) ou dos grupos mais vulneráveis
da sociedade, que não tem condições de, por si só, ter acesso à moradia adequada.
Outro mal-entendido diz respeito ao entendimento de que a moradia não impõe
obrigações imediatas ao Estado. Pelo contrário: o Estado deve fazer todo o esforço possível
para, dentro dos recursos disponíveis, realizar o direito à moradia adequada e tomar
medidas neste sentido, desenvolvendo planos de ação específicos, impedindo remoções
ilegais e garantindo um mínimo de segurança da posse.
Assim, o acesso à moradia não implica necessariamente o direito subjetivo à
prestação material do Estado, mas sim à proteção e à igualdade material entre os diversos
atores sociais no acesso ao bem essencial e à participação na destinação e utilização do
espaço urbano. O direito à moradia pressupõe um direito subjetivo que demanda outras
ações ativas por parte do Estado. Tais ações vão no sentido de potencializar o seu acesso,
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como ações regulatórias da ocupação do espaço urbano, limitações ao uso e disposição da
propriedade, inibição da acumulação e mercantilização especulativa, acesso à justiça e ao
direito.
Um exemplo paradigmático da abrangência do direito à moradia e que não
necessita da prestação material propriamente dita é a segurança jurídica da posse por meio
da regularização fundiária para os milhões de brasileiros que vivem nas favelas de nossas
cidades.
Finalmente, é possível concluir que, do ponto de vista estritamente jurídico, o
direito à moradia, em termos formais e materiais, é direito fundamental que se experimenta
pela fruição de moradia adequada. Esse direito não abrange simplesmente o acesso a uma
casa, mas consiste em poder efetivamente usufruir da cidade e de todos os seus benefícios,
a saber: que a moradia esteja adequadamente inserida na cidade, na segurança jurídica da
posse, na disponibilidade de serviços essenciais, no custo acessível à moradia e nas
condições de habitabilidade e salubridade.

1.2. Previsão constitucional
O direito à moradia, que durante muito tempo foi abordado exclusivamente no
âmbito do Direito Privado, adquiriu, com a Constituição Federal de 1988, papel de
destaque em razão da necessidade de atribuição de uma função social da propriedade.
Historicamente, o direito à moradia, mais tarde positivado em Constituições de
diversos países, começou a ser delineado nas Constituições mexicanas de 1917 e AlemãWeimar de 1919, que já previam a função social da propriedade.
A “função social da propriedade” não é exatamente uma restrição ou limitação ao
direito de propriedade, mas sim uma prescrição de que o uso, o gozo e a disposição do bem
devem ser regulados de maneira tal que se sujeitem às conveniências sociais e que se
alinhem nesta destinação.
Para Carlos Ari Sundfeld, a função social da propriedade é um compromisso entre a
ordem liberal e a ordem socializante de modo a integrar à primeira, os elementos da
segunda, afinal, ao passo que se reafirma ser a propriedade um direito subjetivo individual
(art. 5º, XXII, e art. 170, II), em disposição típica de um Estado liberal, acrescente-se, em
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sequência, uma dimensão pública ao se vinculá-la à sua função social (art. 5°, XXIII, e art.
170, II)16.
Luís Manuel Fonseca Pires complementa salientando que “a propriedade parece ser
um consenso encontrado nas últimas décadas do século XX, deve conter uma dimensão
social em seu uso e exploração. Os planejamentos das cidades, por conseguinte, devem
concretizar esse compromisso. O art. 39 da Lei n° 10.257/01, conhecida por Estatuto da
Cidade, ratifica o dever constitucional de a propriedade privada vincular-se à função
social”17.
Percebe-se a necessidade de dissociar a moradia da propriedade. Não há, segundo
Luís Manuel Fonseca Pires, relação de conteúdo para continente. Não se pode subordinar a
moradia à propriedade, ou tê-la enquanto atributo desta, circunstanciado o espaço da
morada enquanto e na justa medida que se lhe permite o capital18.
Assim, o direito à moradia encontra autonomia e por isso é possível haver inúmeros
conflitos, inclusive com o direito de propriedade. A ilustrar, considere-se um caso que
revela o comum tratamento dado pelas Administrações Públicas brasileiras ao conflito
entre os imóveis que lhe pertencem e o direito à moradia permanentemente frustrado junto
a milhares de cidadãos miseráveis – com o agravante, em particular situação na qual um
dos litigantes é o Poder Público, de que a sua propriedade em verdade só se legitima
enquanto atende à sociedade, ao povo a quem se deve prestar contas, origem e fundamento
do poder (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal). A sentença foi proferida em
2012. O Município de São Paulo ingressou com ação de reintegração de posse contra os
ocupantes de uma área adquirida por desapropriação com o fim de implantar um Circo
Escola. Sem dúvida, há nobreza num projeto que pretende promover a cultura. Mas há,
ainda, perplexidade ao se constatar que à época o próprio Município informava existirem
dezoito mil, trezentos e noventa e seis famílias inscritas em seu programa habitacional e,
no ano anterior, completava o Poder Público a informação, houve a entrega de setecentas e
sessenta e duas unidades. Isso significa dizer que se supuséssemos que pelos próximos
vinte anos nenhuma nova família solicitasse moradia, ainda assim as inscritas não teriam
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sido atendidas. Portanto, algo há de equivocado na definição das políticas públicas
relacionadas à moradia19.
Apesar de o Brasil possuir em sua história diversas constituições, em matéria de
moradia e habitação, foram poucos os textos constitucionais que tiveram a preocupação de
abarcar a sua proteção.

1.2.1. Histórico constitucional
É impossível compreender o que se passa com a teoria e a doutrina em um
determinado período sem ter em mente o contexto histórico em que se situa. Entretanto, é
com a consciência de que se aventurar em uma análise histórica é uma empreitada vasta e
complexa, que jamais poderia ser esgotada em poucas linhas ou páginas, que inauguramos
esse subcapítulo.
Inicialmente, a Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, não trouxe
nenhum dispositivo específico sobre a moradia, limitando-se a prever, em seus artigos 179,
§ 11° e § 17, respectivamente, a inviolabilidade do domicílio e a plenitude do direito de
propriedade, mas sem nenhuma menção à sua função social.
A Constituição de 1891, por sua vez, apesar de prever a forma federativa e a
República como forma de Estado, repetiu em sua declaração de direitos a mesma previsão
da Constituição anterior, nada inovando sobre o direito à moradia.
A Constituição de 1934 foi a primeira a destacar os direitos sociais dos direitos e
garantias individuais, estabelecendo um capítulo exclusivo para a ordem econômica e
social. Foi o primeiro texto constitucional a prever, de forma expressa, a função social da
propriedade. Neste diapasão, em seu art. 113, n° 17, dispunha nos seguintes termos: “é
garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou
coletivo, na forma que a lei determinar”.
Dessa forma, a Constituição em comento inovou a matéria com relação às
anteriores, que garantiam o direito de propriedade em sua plenitude. Embora o termo
utilizado não fosse propriamente função social, verifica-se que a ideia já era condizente
com o abandono dos conceitos liberais individualistas do século XIX, que atribuíam a
propriedade um caráter preponderante e definidor do próprio sistema jurídico.
19
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No contexto mundial, já preconizava a Constituição de Weimar de 1919, em seu art.
153, número 3, que “a propriedade obriga. Seu uso deve estar ao mesmo tempo a serviço
do melhor para a comunidade”.
Em um segundo momento, a Constituição Federal de 1937, em seu artigo 122,
número 14, apenas assegurou o direito à propriedade e fez vaga referência que seu
conteúdo e limites seriam definidos nas leis que regulassem o seu exercício. Infelizmente a
forma como esse artigo foi redigido possibilitou a violabilidade das garantias fundamentais
pelos interesses Estatais, pois a averiguação das situações previstas em ordem de limitar o
exercício desses limites era, em regra, a Administração Pública.
Na realidade, a Constituição de 1937, por ter sido fruto de um golpe de Estado,
representou um retrocesso em matéria de direitos fundamentais, cuja suspensão poderia ser
decretada a qualquer momento.
Na esteira da Constituição de 1937, foram promulgados os seguintes diplomas: o
Decreto-lei n° 25/1937, que trata da proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional,
instituindo a figura do tombamento; o Decreto-lei n° 58/1937, que dispõe sobre as regras
para o loteamento de terras urbanas e venda de lote; e finalmente o Decreto-lei n°
3.365/41, que prevê a desapropriação por utilidade pública.
Na Constituição de 1946 houve um avanço relativo à previsão dos direitos sociais,
trazendo o princípio da existência digna e a função social da propriedade, assim como uma
espécie de usucapião pro labore e para fins de moradia, assegurados a trabalhadores rurais
que tornassem a terra produtiva.
Tanto é assim que, em seu artigo 147, estabelecia que “o uso da propriedade será
condicionado ao bem-estar social”. Ora, a Constituição de 1946, após a omissão da Carta
de 1937, estabeleceu, de modo explícito, em seu artigo 147, que "o uso da propriedade será
condicionado ao bem-estar social. A Lei poderá, com observância do disposto no artigo
141, parágrafo 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade
para todos". O preceito supra constitui um marco jurídico, porque previu a desapropriação
por interesse social e, sobretudo, apontou um norte à legislação infraconstitucional, no
sentido de assegurar a justa distribuição e igual oportunidade de acesso à propriedade. Pela
primeira vez, em nosso ordenamento, passou-se a exigir do proprietário não somente uma
abstenção, um não-fazer, mas uma teia de atos positivos, concretos, de exploração
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econômica do imóvel rural. A propriedade passou a ser um direito-dever em nosso direito
positivo.
Na égide desta Constituição, foi promulgada a Lei n° 4.132/62, que trata da
desapropriação de terras para “promover a justa distribuição da propriedade, com igual
oportunidade para todos”. Seguiu-se a esta norma a Lei n° 4.504/64, o chamado “Estatuto
da Terra”, que, em seu art. 2º, disciplinou, pela primeira vez, o termo função social da
propriedade, e que visava ao cumprimento de metas para a reforma agrária e o
desenvolvimento da agricultura.
Já a Constituição de 1967/69, em seu artigo 157, contemplava a ideia segundo a
qual a ordem econômica teria por fim realizar a justiça social, com fundamento, dentre
outros princípios, na função social da propriedade.
A Constituição de 1967 inspirou-se na Carta de 1937, uma vez que outorgada
durante o período da ditadura militar. Sendo assim, sua ênfase não era propriamente na
proteção dos direitos fundamentais. Muito pelo contrário: estes poderiam ser suspensos a
qualquer momento, dando-se prioridade para a segurança nacional.
Deste modo, podemos perceber que a Constituição de 1967, assim como a Carta de
1937, constituiu um retrocesso em matéria de conquista e garantia dos direitos individuais
e sociais.
Na vigência desta Carta, foi aprovada a Lei n° 6.766/79, que revogou o Decreto-Lei
n° 58/37, trazendo novas regras para o parcelamento do solo urbano em nível federal,
podendo a norma ser também utilizada em outras esferas de modo facultativo.
Não muito diferente se deu com a Constituição de 1969, denominada na realidade
de Emenda Constitucional n° 01/1969, cuja declaração de direitos e garantias individuais
se viu restrita diante dos dispositivos autoritários do Ato Institucional n° 05 do período de
ditadura militar.
Todavia, as constituições de 1967 e 1969, não obstante o ambiente político em que
foram geradas, consignaram, explicitamente, como finalidade da ordem social realizar o
princípio da função social da propriedade (art. 157, III), regulando inclusive a
desapropriação da propriedade territorial rural. A propriedade teve, mais uma vez, posição
de destaque, elencada no artigo 153 como direito inviolável da pessoa humana, ao lado dos
direitos à vida, à liberdade e à segurança. Pela primeira vez, efetivamente a propriedade é
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tratada tanto no capitulo dos direitos e garantias individuais quanto no título da ordem
econômica e social, o que representa uma mudança profunda no conceito do instituto.

1.2.2. A Constituição Federal de 1988
Finalmente, a Constituição Federal de 1988 contemplou no inciso XXIII do art. 5° a
seguinte disposição: “a propriedade atenderá a sua função social” e, no art. 170, elevou a
função social da propriedade como um dos princípios fundamentais da ordem econômica.
Assim, coube à Constituição de 1988 a previsão, de forma inédita em nosso
ordenamento jurídico, de um capítulo específico para a Política Urbana, com previsão da
usucapião urbana e da função social da propriedade.
O artigo 53, VI, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por sua vez,
garante ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante
a Segunda Guerra Mundial, como um direito a “prioridade na aquisição de casa própria,
para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras”.
A Constituição Federal abriga a ideia de função social da propriedade em diversos
momentos, mas com três “loci” bem definidos. O primeiro, no art. 5º, incisos XXII e
XXIII, institui o direito de propriedade como um direito fundamental, dentre os individuais
e a par de outro, coletivo, ou o direito da comunidade a que a propriedade cumpra sua
função social. Ambos, propriedade e função, da forma como inseridos no texto
constitucional, são indivisíveis. Assim, são igualmente insuscetíveis de emenda
constitucional que tenda a suprimi-los, nos termos do art. 60, § 4º, inciso IV, do texto
constitucional. O segundo, que conota a relevância econômica da propriedade enquanto
bem de produção ou potencial geradora de riqueza, está no art. 170, III, no qual a função
social da propriedade é arrolada como princípio geral da atividade econômica. O terceiro,
finalmente, estabelece critérios para fins de aferição do exercício do domínio de duas
específicas modalidades de propriedade, quais sejam, a urbana, prevista no art. 182, § 2°, e
a rural, prevista nos artigos 184 e 18620.
O exercício do direito à propriedade somente se legitima mediante o cumprimento
de sua função social. De fato, a função social da propriedade introduz traços socializantes a
um elemento essencial do capitalismo, na medida em que é incompatível e inconcebível
20
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com o atual estágio da sociedade urbana uma forma diferente de garantir o exercício
individual do direito de propriedade.
O art. 182, em seu § 2°, pela primeira vez na história de nosso constitucionalismo,
veio concretizar o referido princípio nos seguintes termos: “a propriedade urbana cumpre
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor”.
Essa exigência fundamental está consubstanciada nas diretrizes elencadas no art. 2°
da Lei n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), diretrizes essas que, obrigatoriamente,
deverão estar contidas no plano diretor.
O art. 182, caput, da Constituição Federal estabelece que “a política de
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.
Na Constituição vigente, como já mencionado, o direito de propriedade alcançou
status de direito inviolável, em sua extensão máxima, como riqueza patrimonial (no inciso
XXII do caput do art. 5°), e princípio da ordem econômica (conforme disposto no inciso II
do art. 170), mas, simultaneamente, o domínio foi vinculado à realização de uma função
social.
A matéria foi tratada de maneira muito mais marcante do que nas Constituições
anteriores porque a função social foi alçada a um direito fundamental e à cláusula pétrea,
constituindo o cerne do direito de propriedade no ordenamento jurídico vigente.

1.2.3. A Emenda Constitucional n° 26/2000
No que tange especificamente ao objeto desta tese, o direito à moradia foi
consagrado pela Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional n°
26/2000, como um direito de segunda dimensão, no capítulo “Dos Direitos Sociais”.
Dispõe o art. 6º que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição”.
No que diz respeito ao aspecto formal, tem-se que a menção à moradia, no art. 6°
da Constituição Federal, por força de emenda constitucional em momento posterior, não
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retira do direito em análise a sua fundamentalidade, até porque o texto original da
Constituição Federal já explicitava antes a moradia como direito elementar de
sobrevivência, ao arrolá-la no inciso IV do art. 7° entre as “necessidades vitais básicas do
trabalhador”, a serem subsidiadas pelo salário mínimo e, ao fixar, no inciso IX do art. 23,
a competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para “promover programas
de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico”.
Ademais, por força do art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, os tratados
internacionais de direitos humanos, adotados pelo Brasil e que tutelam a moradia, inserem
este bem jurídico dentre aqueles contemplados como direitos fundamentais protegidos
constitucionalmente.
Sobre esse tema, é importante mencionar o Recurso Extraordinário n° 407.6888/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2006, e que se tornou referência para a
definição do direito à moradia.
A despeito da divergência quanto à solução do caso, que versava sobre a
constitucionalidade da penhora de imóvel do fiador de contrato de locação, os votos
convergiram quanto a este tratamento distintivo do direito à moradia, além de reconhecer
que são incontáveis as possibilidades de manifestação de efeitos deste direito, na prática,
com o que, ainda que implicitamente, corroboram a coerência da distinção entre os
conceitos de eficácia e aplicabilidade:
“A regra constitucional enuncia direito social, que, não obstante
suscetível de qualificar-se como direito subjetivo, enquanto compõe o
espaço existencial da pessoa humana, independentemente da sua
justiciabilidade e exequibilidades imediatas, sua dimensão objetiva supõe
provisão legal de prestações aos cidadãos, donde entrar na classe dos
chamados direitos a prestações, dependentes da atividade mediadora dos
poderes públicos”21.

Nesse julgamento, portanto, prevaleceu a hipótese de constitucionalidade daquela
penhora, demonstrando que a fundamentalidade do direito não tem caráter absoluto e,
consequentemente, não produz efeitos concretos em toda e qualquer situação.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n° 407.688-8, do antigo Tribunal de Alçada
de São Paulo, 2006.
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Sobre o processo legislativo da aludida Emenda vale ressaltar alguns aspectos
considerados importantes para a sua propositura e para a fundamentação de sua aprovação
na Câmara dos Deputados:
“A questão do direito à moradia tem sido objeto de acesso e polarizado
debate social, tanto em nível nacional como internacional. Fóruns,
entidades de classe, entidades governamentais e não-governamentais
têm-se reunido nesses últimos anos com vistas ao maior encontro de
todos os tempos sobre o tema: A Conferência Habitat II, convocada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e realizada no período de 03 a
14 de junho deste ano.
Para esse evento, o Brasil foi indicado relator da parte da Agenda do
Habitat (carta de intenções da conferência) que trata do direito à
moradia. Coube-lhe, assim, a difícil tarefa de justificar, frente a países
como Japão, Estados Unidos e Coréia (que se posicionam contra a
inclusão desse termo na Agenda) a urgente necessidade de se reconhecer
a moradia como um direito social.
A participação ativa brasileira em tão importante evento, de caráter
mundial, coloca-nos em posição delicada, principalmente quando se
verifica, em meio de uma situação eminentemente crítica das áreas
urbanas brasileiras, uma lacuna na própria Constituição Federal, que
não reconhece a moradia como um direito real, como saúde, o lazer, o
trabalho, etc. Mais delicada, ainda, fica a situação do Brasil quando
sabedores da realização da Conferência, os “sem teto” de todo País, já
bastante organizados, ameaçam “pipocar ocupações de terrenos” na
periferia das grandes cidades – conforme se lê nos mais renomados
jornais do País.
As atuais condições de moradia de milhões de brasileiros chegam a ser
deprimentes e configuram verdadeira “chaga social” para grande parte
das metrópoles do País. Faz-se, portanto, urgente que se dê início a um
processo de reconhecimento da moradia como célula básica a partir da
qual se desenvolvem os demais direitos do cidadão, já reconhecidos por
nossa Carta Magna: a saúde, o trabalho, a segurança, o lazer, entre
outros. Sem moradia o indivíduo perde a identidade indispensável ao
desenvolvimento de suas atividades, enquanto ente social e produtivo, se
empobrece e se marginaliza. Com ele se empobrece, invariavelmente, a
Nação”.

No parecer emitido pela Deputada Almerinda de Carvalho, a fundamentação
utilizada para a aprovação da emenda constitucional em análise consiste, basicamente, na
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e nas agendas Habitat I e II:
“Pode-se afirmar, portanto, que a caracterização do direito à moradia
como um direito social encontra pleno respaldo na Agenda Habitat,
documento internacional mais recente e importante sobre a questão dos
assentamentos humanos, bem como em outros documentos
internacionais. Além da Declaração dos Direitos do Homem (1948) e da
Declaração de Vancouver (1976), aqui já comentadas, reconhecem o
direito à moradia: O Acordo Internacional sobre os direitos humanos,
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Sociais e Culturais (1966); a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1985); a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra a Mulher (1979); a Convenção sobre os Direitos da Criança
(1989) entre outros documentos. Documento da ONU afirma que não
menos que doze diferentes textos adotados ou proclamados pelas Nações
Unidas explicitamente reconhecem o direito à moradia adequada”.

A Deputada justifica, ainda, a opção de se introduzir o direito à moradia como
direito fundamental social da seguinte forma:
“Qual a diferença básica entre um determinado direito estar inserido no
artigo 5° ou no artigo 6° da Constituição Federal?
Há um rol de direitos que não podem ser negados ou obstaculizados ao
ser humano, sob pena de comprometer-se a fruição destes mesmos
direitos pelo restante da humanidade. Esses seriam os direitos
fundamentais disciplinados pelo artigo 5° da nossa Carta Política. O
Direito à moradia surgiria nesse campo como um dos componentes do
direito à vida, aos moldes da Declaração Universal dos Direitos do
Homem ou mesmo como decorrência do direito à igualdade. Não terá o
status de um direito fundamental autônomo.
Os direitos sociais dispostos no artigo 6º apresentam outro significado.
Segundo José Afonso da Silva, eles ligam-se a “prestações positivas
estatais”. Em outras palavras, impõem políticas públicas e legislação
que assegurem a sua fruição por todos os cidadãos. Vale notar que, não
obstante a Constituição tenha optado pela expressão direitos sociais,
alguns autores classificam esses direitos de prestações como econômicos,
sociais e culturais.
O direito à moradia adequa-se à classificação como direito social. A
própria Agenda Habitat caminha nessa linha ao definir o direito à
moradia adequada como um direito que deve ser progressivamente
assegurado a partir de medidas concretas dos governos e da sociedade
como um todo.”

Assim, a positivação do direito à moradia no texto constitucional de 1988 deu-se de
forma tranquila, sem objeções nas votações por parte dos deputados e senadores. Observase que esta inserção no texto constitucional se traduz em responsabilidade para o Estado, o
qual deverá apresentar propostas e viabilizar o concreto acesso à moradia aos integrantes
da sociedade.
O Estado tem o dever de garantir o direito à moradia, em nível de vida adequado
com a condição humana, respeitando os princípios fundamentais da cidadania, a dignidade
da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, intitulados
constitucionalmente. O direito à moradia está intimamente ligado a outros direitos, como o
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direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, ao sigilo de correspondência e de
sua residência, ao segredo doméstico, ao sossego, à educação, à saúde, visto que não é
exercido sem a complementação do outro, não tendo, desta forma, como viver dignamente
em condições subumanas.
Assim, a falta de moradia é um obstáculo ao exercício de outros direitos: o direito
ao endereço fixo (para referenciar a residência quando da procura do emprego), o direito
ao saneamento básico, à água potável, à intimidade, à segurança, os direitos à cidade
ordenada (iluminação pública, arruamento, proximidade dos equipamentos públicos), à
saúde, entre outros.
Outro artigo constitucional que contempla o direito à moradia vem logo após o
artigo 6º, no mesmo capítulo dos direitos sociais, estando expresso no artigo 7°, inciso IV,
que trata do salário mínimo. Ao definir o salário mínimo como um direito dos
trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição tratou de oferecer um valioso conceito sobre
quais seriam as necessidades vitais básicas de um trabalhador e de sua família: “moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”.
A concepção dos princípios como exigência de justiça e equidade e da Constituição
como ordem axiologicamente comprometida subjaz à concepção da “Constituição
dirigente”, expressão trazida por José Joaquim Gomes Canotilho na doutrina portuguesa e
de grande repercussão no Brasil.
A Constituição dirigente supõe a situação de vinculação do legislador ordinário, em
matéria de direito econômico e social, aos princípios e diretrizes programáticas adotadas
pelo poder constituinte22.
Segundo Nina Ranieri, “o Brasil foi o primeiro país da América Latina a entrar em
regime militar (1964) e o último a sair (1985). A transição democrática, iniciada em 1974
pelo general Geisel, sob as denominações indefinidas de “liberalização”, “distensão” e
“abertura”, só foi concluída quatorze anos depois, com a promulgação da nova
Constituição, em 1988. Liberalização e democratização são conceitos diferentes. A
primeira designa um conjunto de mudanças políticas e sociais dentro de um regime
autoritário, tais como libertação de presos políticos, volta de exilados políticos, menos
censura de imprensa, reintrodução de garantias legais, etc. Democratização supõe

22

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Teoria do Estado: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito.
Barueri, SP, Manole, 2013. p. 322.
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contestação política, pelo direito de assumir o governo, o que requer eleições livres. A
liberação diz respeito às relações Estado – sociedade civil, a democratização, às relaçõessociedade política”23.
Coube, portanto, à Emenda Constitucional n° 26/2000 a inserção do direito à
moradia como direito social na Constituição da República de 1988.

1.3. Moradia e propriedade
Para melhor compreensão do tema em análise, importante reiterar que o direito à
moradia não se confunde com o direito de propriedade, embora a função social da
propriedade seja um instrumento para a consecução do direito à moradia.
Vale lembrar que o instituto da propriedade se consolidou a partir de uma
concepção individualista, segundo os ideais iluministas. Contudo, desde o Direito Romano
já eram previstas limitações ao direito de propriedade para que sua exploração não se desse
de maneira abusiva. O que se alterou foi a tradicional concepção jusnaturalista de que o
direito de propriedade é inerente à pessoa humana e deve ser protegido contra todos para
uma visão mais solidária da sociedade, na qual o proprietário tem um papel a
desempenhar24.
Passa-se a compreender que a propriedade deve ser utilizada no atendimento dos
interesses sociais, mesmo que, às vezes, isso seja contrário à vontade do proprietário. A
determinação do conteúdo da propriedade, a partir desse momento, dependerá de interesses
externos à figura de seu titular.
Dentro deste contexto, a propriedade privada ganhou novos contornos com a
promulgação da Constituição de 1988, que trouxe um capítulo específico para a Política
Urbana. Ao garantir o direito à moradia como direito social, a Constituição vinculou o
legislador à atualização permanente desta norma, como ocorreu com a edição do Estatuto
da Cidade, da legislação de incentivos à produção privada da habitação e da criação do
Sistema Nacional de Habitação.
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RANIERI, Nina Beatriz Stocco. op. cit., p. 325-326.
GOMES, Wilson Luis da Silva. Articulações entre os setores públicos e privado em matéria urbanística.
Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2013. p. 83.
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Se, por um lado, assegurou-se ao proprietário, em nível constitucional, maior
garantia, possibilitou-se, de outro, a desapropriação por interesse social, por utilidade e
necessidade públicas, e, inclusive, a desapropriação-sanção, usucapião, concessão de uso
especial, dentre outros.
Pode-se dizer que os três traços característicos da propriedade, quais sejam, o
absolutismo, a exclusividade e a perpetuidade, encontram-se bastante flexibilizados. De
fato, as restrições ao uso e gozo da propriedade, impostas no interesse da coletividade por
diversos instrumentos normativos, como lei de luvas, lei da locação, lei de uso e ocupação
do solo urbano, afastam o caráter absoluto do domínio.
A propriedade traz, assim, ínsita dupla face, exigindo que o seu titular não a utilize
de modo indiscriminado, aleatório, sem limites e obrigações. A propriedade passou a dar
obrigação, dever e função ao seu titular, de modo que a propriedade considerada como
função social não é a propriedade passiva mas a ativa25.
A importância do bem-estar coletivo no condicionamento ao uso particular da
propriedade acompanha a transição experimentada por boa parte das democracias
ocidentais de um Estado mínimo para uma organização política comprometida com a
promoção de uma ordem-econômica social mais equilibrada, preocupada em amenizar as
distorções que marcam um sistema de produção em que interagem indivíduos cuja
liberdade é pautada pelo seu poder aquisitivo.
Ora, a elevação de uma instituição, como o direito de propriedade, a ter de
desempenhar uma função social, à condição de princípio jurídico constitucional e o fato de
esta função social ser considerada um dever, modifica e acrescenta uma nova nuance na
definição do direito de propriedade.
Assim, a propriedade, além de ser um direito de usar, gozar, dispor livremente e de
reivindicar o bem de quem o detenha ilegalmente, passa a ser, também, um dever perante
os demais membros da sociedade. É a sua função, o seu débito, a sua obrigação. O titular
do direito de propriedade tem um dever de usá-la, convenientemente, para a consecução de
seu fim social almejado, que é a ordem urbanística26.
Ademais, as servidões de Direito Privado e as de Direito Público, bem como
quaisquer outras formas de utilização da propriedade privada, asseguram ao proprietário,
25
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RODRIGUES, Ruben Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas; Millennium Ed., 2002. p. 7.
Id. Ibid., p. 9.
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na hipótese de dano, uma indenização ulterior, sendo-lhe vedado, todavia, opor-se a essas
restrições impostas no interesse maior da sociedade.
O caráter perpétuo da propriedade está seriamente afetado desde o confisco
genérico decretado pelo artigo 118 da Constituição Federal de 1934, que transferiu para o
patrimônio do Estado as minas e demais riquezas do subsolo e as quedas d´água, como
também pelo movimento de nacionalização e pelas desapropriações com fins distributivos
de propriedade.27
Cabe verificar, deste modo, a conformação dada pelo Estado moderno à
propriedade, com nítida preocupação de delineá-la não mais à luz dos interesses
meramente individuais. Mesclam-se os interesses individuais com os sociais, que ao
Estado impende perseguir.
Segundo LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “aparece a propriedade como função
marcadamente social. E, em decorrência da função social da propriedade, surge toda a
preocupação com o próprio Direito Urbanístico. Os institutos vão aparecendo e se
fortalecendo na medida da necessidade da compatibilização entre a propriedade com a
função social e os direitos individuais”.28
De acordo com León Duguit, em seu Manual de Direito Constitucional, a
propriedade deixa de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se transformar na
função social do detentor de capitais móveis e imóveis. A propriedade implica para todo
detentor de uma riqueza a obrigação de a empregar no engrandecimento da riqueza social
e, por essa, da interdependência social. Somente ele pode executar um certo trabalho
social, isto é, somente ele pode aumentar a riqueza geral através da valorização daquilo que
detém. Ele é por isso obrigado socialmente a desempenhar essa tarefa e ele não será
protegido socialmente se não a realizar e na medida em que a realizar29.
Para Duguit, a soberania do Estado e o direito natural do indivíduo cedem ante a
percepção de que são conceitos metafísicos que não podem mais servir de fundamento ao
sistema jurídico de uma sociedade completamente impregnada de positivismo.
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NDJ, 2005. p. 17.
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Compreende-se que o homem não pode ter direitos naturais individuais porque ele é, por
natureza, um ser social.
Ora, a propriedade é uma instituição jurídica que, como qualquer outra, formou-se
para responder a uma necessidade econômica. Essa necessidade econômica se alterou,
razão pela qual a propriedade também deve sofrer transformações. Assim, as necessidades
individuais transformaram-se em sociais, alterando o direito subjetivo de propriedade em
função social.
Segundo MÁRCIA ALVARENGA DE OLIVEIRA SOBRANE, “a propriedade, ao
se tornar um instrumento para consecução do bem-estar geral, afastando de seu titular a sua
exclusividade e a sua utilização com base no direito de abusar sem vistas ao bem comum,
assume uma função social”.30
Função social da propriedade é tomada como necessidade de que o uso da
propriedade responda a uma plena utilização, otimizando-se ou tendendo-se a otimizar os
recursos disponíveis em mãos dos proprietários ou, então, impondo-se que as propriedades
em geral não possam ser usadas, gozadas ou suscetíveis de disposição sem a preocupação
com o atendimento concomitante ao bem-estar coletivo.
Dessa forma, a disciplina urbanística da propriedade há de se sujeitar, inteiramente,
aos princípios constitucionais consagradores da propriedade individual com suas
limitações, no que tange ao interesse social e à função social da propriedade. O
ordenamento jurídico brasileiro acolhe a propriedade privada, desde que a mesma atenda a
sua função social.
De acordo quanto exposto, a função social é a conditio sine qua non para que seja
garantido o direito de propriedade. Ela passa a compor intimamente o instituto da
propriedade, estabelecendo seus contornos. Sendo assim, qualquer propriedade, e não
somente a de bens imóveis, deverá atender a sua função social.
Segundo José Mauricio Conti, “o §1° do art. 156 admite a progressividade do IPTU
para assegurar a função social da propriedade. O conceito de função social é bastante
controvertido, mas a própria Constituição, em seu art. 182, § 2°, estabelece que a
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propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor”31.
Para que a propriedade urbana atenda a sua função social, o Estatuto da Cidade, que
será objeto de capítulo próprio, aponta as seguintes diretrizes: a) utilização adequada dos
imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o
parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infraestrutura urbana; d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura
correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a
degradação ambiental.
O Estatuto da Cidade, conforme veremos adiante, insere o planejamento urbanístico
entre as diretrizes da política urbana, visando evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano caótico e suas consequências sobre o meio ambiente.
Esse importante diploma legal é a legislação infraconstitucional que oferece a
oportunidade de prover as cidades de um instrumental de planejamento que deve ousar e
inovar para a superação das dificuldades de ordem legal, institucional e técnica que, até
então, representavam grandes obstáculos à gestão urbana.
A lei contém, em primeiro lugar, normas de ordem pública e de interesse social que
visam regular o uso da propriedade urbana em atenção ao bem-estar coletivo. Dessa forma,
suas disposições aplicam-se imediatamente, dada a sua preponderância sobre o direito até
então vigente. Entretanto, a fixação de diretrizes isoladamente não basta para o
estabelecimento de uma política urbana. Tais pressupostos estarão presentes na legislação
que se seguirá, isto é, na elaboração de planos diretores e de um conjunto de leis de cunho
urbanístico que garantirá a implementação dessa política.32
Assim, se já havia, no plano constitucional, o dever de se exigir o cumprimento da
função social da propriedade, agora há o poder instrumentalizado pela entrada em vigor do
Estatuto da Cidade. Onde há função, dever, obrigação, poderá haver ônus, tanto do credor
(município), como do devedor (o proprietário que descumpre a sua função).
31
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Via de regra, o proprietário, para o atendimento desta função ou finalidade, deverá
realizar uma conduta positiva. A função social conduz, assim, ao nascimento de deveres
jurídicos positivos, conforme se verifica do excerto de ementa abaixo transcrita,
proveniente do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 6. O cumprimento da função social exige do proprietário uma
postura ativa. A função social torna a propriedade em um poder-dever.
Para estar em conformidade com o Direito, em estado de licitude, o
proprietário tem a obrigação de explorar a sua propriedade. É o que se
observa, por exemplo, no art. 185, II, da Constituição Federal. 7. Todavia,
a função social da propriedade não se resume à exploração econômica do
bem. A conduta ativa do proprietário deve operar-se de maneira racional,
sustentável, em respeito aos ditames da justiça social, e como instrumento
para a realização do fim de assegurar a todos uma existência digna. 8. Há,
conforme se observa, uma nítida distinção entre a propriedade que se
realiza uma função individual e aquela condicionada pela função social.
Enquanto a primeira exige que o proprietário não a utilize em prejuízo de
outrem (sob pena de sofrer restrições decorrentes do poder de polícia), a
segunda, de modo inverso, impõe a exploração do bem em benefício de
terceiros. 9. Assim, nos termos dos artigos 186 da CF, e 9° da Lei n°
8.629/1993, a função social só estará sendo cumprida quando o
proprietário promover a exploração racional e adequada de sua terra, e,
simultaneamente, respeitar a legislação trabalhista e ambiental, além de
favorecer o bem-estar dos trabalhadores”.

Se, anteriormente, o direito de propriedade era apenas circunscrito por limitações e
condutas negativas, consistindo em que o proprietário deixasse de tomar certa conduta,
com o contorno da função social, ao proprietário compete a realização de uma conduta
positiva33.
Segundo CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “a função social da
propriedade consiste em que esta deve cumprir um destino economicamente útil,
produtivo, de maneira a satisfazer as necessidades sociais preenchíveis pela espécie
tipológica do bem”. Para ele, “função social da propriedade é tomada como necessidade de
que o uso da propriedade responda a uma plena utilização, otimizando-se ou tendendo-se a
otimizar os recursos disponíveis em mãos dos proprietários ou, então, impondo-se que as
propriedades em geral não possam ser usadas, gozadas e suscetíveis de disposição, em
contradita com estes mesmos propósitos de proveito coletivo”.34
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Ora, a propriedade não é direito subjetivo do proprietário, mas função social do
detentor da riqueza, de modo que ele deve gerir a coisa tendo em vista não somente seu
melhor rendimento, mas também o interesse da coletividade.
O direito de propriedade não pode mais ser tido como um direito meramente
individual. A inserção do princípio da função social, sem impedir a existência da
instituição, modifica sua natureza, passando a ser caracterizada, também, como instituição
do direito econômico. Assim, hoje o conceito de propriedade está umbilicalmente ligado ao
de justiça social.
Diante do analisado, agora se vê a transformação do que é propriedade, ou seja, do
que era uma obrigação de não fazer, ou obrigação negativa do restante da população de
uma cidade em relação ao proprietário de um imóvel. O que vale dizer, como deveria se
comportar o restante dos habitantes de uma cidade em relação ao proprietário de um
imóvel, que, diante deste título legal, exclui os demais desse poder, através da imposição
de um dever de absterem de quaisquer atitudes contrárias ao direito de propriedade e de
não lhe perturbarem a posse, a utilização plena de seus direitos de uso e gozo do bem que
lhe pertence com exclusividade.
Com a função social do imóvel urbano, a esta obrigação, a este dever de não fazer
nada que perturbe a posse e a propriedade de um legítimo proprietário, foi acrescentado um
direito. O direito de o restante da população exigir um comportamento ativo do
proprietário, possuidor ou mero detentor de um imóvel urbano, que o utilize e o explore
convenientemente.
Nesses termos, o direito de propriedade ou posse de bem imóvel urbano impõe ao
seu titular de um dever de utilizá-lo, agindo em conveniência com o restante da população,
para que esta, em contrapartida, respeite o exercício desse direito. A ação social de um
obriga a omissão coletiva dos demais, para que aquela possa ser exercida
convenientemente35.
No que tange à moradia, objeto específico desta tese, entende-se que jamais deve
ser utilizada como mera especulação, principalmente em um país onde é grande o déficit de
habitações. O Estado é obrigado a efetuar políticas habitacionais que tornem este direito
viável para todos os cidadãos.
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A obrigação de promover o direito à moradia envolve tanto iniciativas legais no
sentido de dotar esse direito de garantias eficazes quanto iniciativas políticas no sentido de
planejar e executar programas habitacionais voltados à promoção do direito à moradia. No
campo das iniciativas legais, deve-se ter em mente a construção de um arcabouço
legislativo que tenha como objetivos finalísticos promover o acesso igualitário às
moradias, com uma justa distribuição de terras e propriedades; regularizar ocupações
ilegais consolidadas, resgatando o investimento social realizado; criar mecanismos de
financiamento de moradias acessíveis aos grupos mais vulneráveis; evitar despejos sem
que haja alternativa habitacional para os despejados, dentre outras medidas.
Por conseguinte, a efetivação do direito à moradia nas grandes cidades, bem como
o atendimento à função social da propriedade, exigem a consecução de políticas públicas
de caráter urbanístico.
As políticas públicas urbanísticas, por sua vez, constituem o pressuposto da ação
urbanística, tanto do Poder Público como dos particulares. Ora, se a própria existência do
direito urbanístico é uma reação ao crescimento urbano sem ordem, ele não pode traduzirse na substituição do caos privado pelo caos estatal, sendo fundamental a racionalização
urbana via atuação estatal.36
O conceito de cidade adotado na Constituição é o urbanístico, caracterizado pela
agregação de um conjunto de edificações e de equipamentos públicos.37
Segundo VICTOR CARVALHO PINTO, “não se deve esperar do urbanismo um
papel de redistribuição de renda no interior da cidade. Isso poderá ser objetivo de outras
políticas sociais, como a habitacional. O urbanismo poderá ter um efeito redistributivo
apenas indireto, na medida em que a população pobre sofre mais intensamente os
problemas urbanos, como o alto custo da moradia, a poluição, a erosão, o
congestionamento de trânsito e o alagamento de bairros”.38
A política urbana apresenta algumas características que tornam seu desenho
institucional um desafio extremamente complexo. De fato, a eficiência das cidades
enquanto provedoras de qualidade de vida para seus habitantes depende do modo como
36
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funcionam o mercado imobiliário urbano e a atuação do Estado. Tanto um como outro
dependem, contudo, do arranjo institucional que os estrutura. Esta interação não é produto
apenas de uma escolha consciente por parte dos legisladores, pois decorre em grande
medida de efeitos não intencionais de decisões tomadas no passado, além de adaptações
espontâneas realizadas e de modelos mentais esposados pelos agentes envolvidos.
A Constituição de 1988 foi a primeira no Brasil e talvez seja uma das únicas no
mundo a tratar diretamente da política urbana. O tema é objeto de um capítulo específico e
de dispositivos relativos às competências dos entes federados. Embora os seus artigos
sejam autoaplicáveis, eles podem ser regulamentados, o que ocorreu por meio de leis
infraconstitucionais.
No Brasil, a cidade sempre teve – numa tradição que remonta ao período colonial –
um papel e um tratamento político destacado. Nossa formação histórica e cultural, herdada
da colonização portuguesa, é municipalista, tendo o Município precedido a própria
formação nacional.39
Nas funções sociais da cidade se entrevê a cidade como locus não somente
geográfico e de mera reunião de pessoas, mas como o espaço destinado à habitação, ao
trabalho, à circulação, ao lazer, à integração entre os seres humanos, ao crescimento
educacional e cultural.40
Os artigos da Constituição Federal de 1988 que se referem à função social, dirigemse à propriedade, objeto do direito, e não ao seu titular do direito de propriedade, isto é, o
proprietário. 41
De acordo com a dicção dos artigos 5°, 6°, 7° e 8° do Estatuto da Cidade, se a
propriedade imóvel urbana não exercer a sua função social, isto é, se não for edificada ou
for subutilizada ou inutilizada, será penalizada com a obrigação de ser parcelada, com a
aplicação do IPTU progressivo, e será desapropriada, com pagamento em títulos da dívida
pública.
Vê-se, então, que a sanção pelo descumprimento da função social da propriedade
urbana será aplicada ao imóvel e não ao seu titular de domínio, o que nem sempre é
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suficiente. É por esta razão que entendemos que não apenas o proprietário tem o dever de
cumprir a função social da propriedade, mas também o possuidor ou detentor do imóvel.
A função social da cidade é um direito difuso, caracterizado pela indeterminação
dos sujeitos, que são ligados por circunstâncias de fato e pela indivisibilidade de seu
objeto. Como o direito à moradia integra a função social da cidade, surge a questão da
viabilidade de propositura de ação civil pública visando à efetivação deste direito.
Em virtude da competência atribuída à União em Direito Urbanístico42 e, mais
especificamente, em política urbana, a Lei n° 10.257 deve ser interpretada e aplicada como
lei nacional, restringindo-se seu conteúdo a normas gerais referentes ao tema que
disciplina. Portanto, a legislação da União limita-se às normas gerais, cabendo aos demais
entes federativos a edição de normas específicas.43
As normas constitucionais relativas à política urbana, como normas balizadoras do
direito à cidade disciplinado pelo Direito Urbanístico, somente terão condições de
legitimidade e eficácia se propiciarem a efetivação do direito à cidade.
Nesta efetivação inclui-se a adoção de normas do sistema internacional e do sistema
nacional de proteção dos direitos humanos como critérios para a solução dos conflitos
urbanos, a saber, os objetivos constitucionais norteadores do Estado Brasileiro, tais como a
cidadania, a dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, bem como
os princípios da igualdade, das funções sociais da cidade e da propriedade, da proteção ao
meio ambiente.
Em matéria de urbanismo, a competência é atribuída diretamente ao Município (art.
30, VIII), sendo que, neste caso, as diretrizes gerais competem à União (art. 182, caput).
De fato, não há melhor exemplo de assunto de interesse predominantemente local do que o
urbanismo. Ademais, deve ser aplicado o princípio da subsidiariedade, segundo o qual os
entes públicos menores devem ter prioridade sobre os maiores para atuar na satisfação dos
interesses locais.44
Assim, o ente federativo responsável pela efetivação de políticas públicas
urbanísticas é especialmente o Município, uma vez que constitui a unidade mais próxima
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de seus cidadãos. Incumbe a ele formular a política de desenvolvimento e expansão
urbana, no sentido de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.
Segundo FERNANDO DIAS MENEZES DE ALMEIDA, foi a Constituição de
1988 que, inegavelmente, assegurou maior autonomia aos Municípios, não apenas
alargando quantitativamente os aspectos já mencionados – autonomia de autogoverno,
autolegislação e autoadministração -, como também conferindo-lhes autonomia de autoorganização, com a fixação expressa de sua competência para edição das respectivas leis
orgânicas”.45
Destarte, sendo o centro de poder mais próximo de seus habitantes, o Município é o
nível de governo mais apto a compreender e prover, de forma mais eficaz, suas
necessidades e carências, permitindo uma maior participação da população na
administração local.
O destacado papel dos Municípios na política urbana também resulta de outra
circunstância. As normas gerais, os princípios e as normas programáticas – espécies de
normas veiculadas pelo Estatuto da Cidade – só podem ser concretizadas plenamente por
meio de atos sucessivos que lhes deem especificação e aplicabilidade. Ou seja: é necessário
um ato estatal posterior que as torne plenamente aplicáveis ao mundo dos fatos.46
A política urbana é o campo da atuação do Estado que trata da ordenação do
território das cidades, mediante alocação do recurso “espaço” entre os diversos usos que o
disputam. Justifica-se enquanto instrumento do urbanismo, podendo este ser definido como
uma técnica destinada a ordenar a ocupação do território das cidades, a fim de que elas
possam abrigar todas as atividades necessárias à sociedade, mas sem que umas interfiram
negativamente sobre outras.47
Trata-se, assim, de um conjunto de ações que pode ser descrito e compreendido,
enquanto o urbanismo apresenta-se como um conjunto de técnicas, que podem ou não ser
empregadas na prática.
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Para HELY LOPES MEIRELLES, “urbanismo é o conjunto de medidas estatais
destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de
vida ao homem na comunidade. Entende-se por espaços habitáveis todas as áreas em que o
homem exerce coletivamente qualquer das quatro funções sociais: habitação, trabalho,
circulação, recreação”.48 Para ele, o urbanismo prescreve e impõe normas de
desenvolvimento, de funcionalidade, de conforto e estética da cidade, e planifica suas
adjacências, racionalizando o uso do solo, ordenando o traçado urbano, coordenando o
sistema viário e controlando as construções que vão compor o agregado humano – a urbe.
As funções sociais da cidade, consideradas direitos difusos, devem compreender o
acesso de todos os que vivem na cidade à moradia, aos equipamentos e aos serviços
urbanos, tais como transporte público, saneamento básico, saúde, educação, cultura,
esporte, lazer, enfim, direitos que são inerentes às condições de vida na cidade.49
O Direito Urbanístico, portanto, deve ser entendido como “o ramo do direito
público destinado ao estudo e à formulação dos princípios e normas que devem reger os
espaços habitáveis, no seu conjunto cidade-campo”.50 Ou seja: constitui o setor ou fração
da ordem jurídica que está mais intimamente ligado à garantia da qualidade de vida do
homem dos nossos dias.51
De acordo com VICTOR CARVALHO PINTO, “muitos atribuem os problemas
urbanos ao subdesenvolvimento econômico. Argumenta-se que, enquanto a economia
nacional não for capaz de gerar empregos e de distribuir renda, a população carente estará
condenada a viver precariamente, por não dispor do poder aquisitivo necessário para morar
com dignidade. Esta é uma visão sedutora, que certamente tem um fundo de verdade, mas
que ignora a especificidade da questão urbana. Uma melhor organização das cidades pode
alterar significativamente a qualidade de vida no interior de uma mesma faixa de renda.
Além disso, a própria política urbana influi sobre a economia”.52
Ocorre que não raramente, porém, o Poder Executivo municipal deixa de conduzir
as políticas públicas urbanísticas, o que provoca a judicialização de uma série de demandas
que poderiam ser evitadas caso melhor arbitradas no âmbito do Poder Executivo.
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Conforme já mencionado, no plano constitucional, a moradia figura como um
direito social (art. 6°) e também como ponto de partida para o advento da propriedade, por
meio da usucapião (art. 183). Não obstante, conecta-se a diversos outros dispositivos,
como a garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III), a erradicação da
pobreza e da marginalização (art. 3°, inciso III), o poder-dever que decorre das
competências federativas (no caso, os artigos 21, inciso XX e 23, incisos IX e X), o
conteúdo do direito à saúde (artigo 196), os direitos das crianças, jovens e adolescentes
(artigo 227), entre outros.
Elevada à condição de princípio, a essencialidade da moradia adequada tende a
promover mudanças significativas na ponderação com outros princípios, contribuindo para
um novo campo de significações em que se exige do Poder Público uma atuação diversa da
que vinha sendo tradicionalmente adotada com relação a problemas complexos como a
oferta de moradia adequada aos ocupantes nas ações possessórias que envolvem
assentamentos, a inconstitucionalidade de planos diretores omissos em enfrentar a questão
do déficit habitacional ou a irregularidade fundiária e urbanística, bem como o reforço à
proibição do retrocesso quando da implantação de programas de regularização e de
provimento habitacional53.

1.4. O Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade é a legislação infraconstitucional que oferece a oportunidade
de prover as cidades de um instrumental de planejamento que deve ousar e inovar para a
superação das dificuldades de ordem legal, institucional e técnica que, até então,
apresentavam-se como grandes obstáculos à gestão urbana.
Desde a promulgação da Constituição de 1988 o ordenamento jurídico nacional
ressentia-se da edição de normas legais de natureza infraconstitucional para disciplinar os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal.
Os reclamos populares por moradia e melhores condições de vida foram decisivos
para o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei n° 775/1983, que tinha por propósito
tornar real a discussão acerca da questão urbana e de novos instrumentos urbanísticos que
favorecessem a ação concreta da Administração Pública.
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A Constituição de 1988 incluiu no título “Da Ordem Econômica e Financeira” um
capítulo destinado à política urbana, em que o plano diretor passa a ser elemento de
planejamento essencial e requisito para a definição da “função social da propriedade”.
A função social da propriedade já fazia parte de nosso ordenamento jurídico desde
a Constituição de 1934. Todavia, embora esse regime fosse obrigatório para a propriedade,
o fato é que não possuíamos na legislação infraconstitucional normas que determinassem o
conteúdo dessa expressão.
Faltava-nos, portanto, bases legais para o entendimento e mensuração daquilo que
se almejava por função social da propriedade. O Estatuto da Cidade veio então suprir essa
lacuna do nosso ordenamento jurídico, trazendo um conjunto de regras que condicionam e
pontuam a atividade urbanística, criando um verdadeiro pacto entre os governos, suas
Administrações e a população.
As normas desse estatuto são de interesse público e destinadas a regular o uso da
propriedade urbana de modo a que ela seja voltada ao bem-estar coletivo, à segurança e ao
bem-estar individual das pessoas, além de preservar o equilíbrio ambiental. A propriedade,
portanto, fica condicionada a servir a um interesse que supera a esfera jurídica de seu
titular, devendo atender a um interesse coletivo para que possa, assim, ser tutelada pelo
ordenamento jurídico.
É importante ainda lembrar que é na cidade onde vive atualmente a maioria da
população brasileira. A gestão democrática, equitativa e justa deste espaço é um desafio
ainda sem solução. Via de regra, o que encontramos é uma parcela da população da cidade
vivendo de modo legal, usufruindo plenamente da infraestrutura urbana, e outra parcela
vivendo irregularmente, à margem do gozo de bens e serviços essenciais a uma boa
qualidade de vida.
A moradia, portanto, é um direito fundamental, de modo que a promoção de
políticas públicas de habitação e organização do solo urbano são indispensáveis ao
desenvolvimento de cidades sustentáveis.
O Estatuto estabelece, com ênfase, que a política urbana não pode ser um
amontoado de intervenções sem rumo. Ela tem uma direção nítida, qual seja, “ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (art. 2°,
caput), de modo a garantir o “direito a cidades sustentáveis” (incisos I, V, VIII e X).

53

Com isso, o direito urbanístico passa claramente a ficar vinculado a uma visão
global da cidade, oposta ao individualismo que vigorou no tradicional direito civil. Assim,
a ordem urbanística, delineada pela Lei n° 10.257/2001, torna-se o conjunto de imposições
que condicionam positiva e negativamente a ação individual na cidade, devendo sempre
ser observada a técnica do planejamento.
As normas de ordem pública, que passam a regular o uso da propriedade nas
cidades, deixam de ter caráter única e exclusivamente individual, na medida em que o uso
da propriedade, em decorrência do que determina o art. 1°, parágrafo único, do Estatuto da
Cidade, passa a ser regulado em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
O uso da propriedade só pode ser entendido à luz do que estabelecem os incisos III
e IV do art. 1° da Constituição Federal, superando a tradicional dicotomia bens públicos
versus bens privados, atrelada a toda e qualquer relação jurídica possível em nosso sistema
constitucional até a edição da Carta Magna.
O Estatuto da Cidade oferece, assim, diretrizes gerais para a fixação da política
pública urbana e, também, instrumentos capazes de garantir o atendimento dessas
postulações, condicionando o exercício do direito de propriedade, bem como elegendo
institutos jurídicos e administrativos facilitadores da ação estatal em matéria de urbanismo.
Passemos, então à análise de alguns instrumentos urbanísticos destinados à
efetivação da função social da propriedade, salientando-se que a opção foi feita por aqueles
que se relacionam de forma mais direta ao direito à moradia.

1.4.1. IPTU progressivo no tempo
Trata-se de instrumento que visa penalizar aqueles proprietários que não estejam
cumprindo a função social dos imóveis edificados, assim como dos não edificados.
De acordo com o parágrafo 1º, do art. 7°, do Estatuto da Cidade, a alíquota máxima
a ser aplicada é a de quinze por cento, e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano
anterior. Neste aspecto, também é importante mencionar que a Administração Pública não
pode conceder isenções ou anistia relativas à tributação progressiva do IPTU, com
fundamento no parágrafo 3° do mencionado artigo.
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Após cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha
cumprido obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município deverá
proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento mediante título da dívida pública,
conforme estabelece o art. 8° do Estatuto da Cidade.
Nesses termos, o art. 7º prevê que “em caso de descumprimento das condições e
dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as
etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a
majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos”.
Ademais, o valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica
a que se refere o caput do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao
ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.
Finalmente, caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em
cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a
referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8o.

1.4.2. Parcelamento e Edificação compulsórios
Podem ser definidos como instrumentos utilizados para combater a reserva de
vazios urbanos. Prevê o art. 5º do Estatuto da Cidade que “lei municipal específica para
área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a
utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação”.
Para efeitos legais, “considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja
inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente”.

1.4.3. Usucapião especial de imóvel urbano
Trata-se de instrumento previsto no art. 183 da Constituição Federal e também no
Estatuto da Cidade, por meio do qual o possuidor que, utilizando como moradia sua e de
sua família área ou edificação urbana de até 250 m2, com posse ininterrupta e sem oposição
pelo prazo de cinco anos, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
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Pretende-se, assim, dar maior efetividade ao direito à moradia para a população de
baixa renda, localizada em assentamento urbanos informais. Este instituto somente pode
ser utilizado para terrenos particulares, já que os imóveis públicos não são passíveis de
usucapião. Nesta hipótese, podem ser usados outros institutos de direito urbanístico, tais
como concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso.
A sentença de usucapião individual ou coletiva deve ser registrada no Cartório de
Registros de Imóveis para declarar a propriedade do imóvel ao morador.
O Estatuto da Cidade estabelece que:
Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até
duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural.
§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a
ambos, independentemente do estado civil.
§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo
possuidor mais de uma vez.
§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno
direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por
ocasião da abertura da sucessão.

1.4.4. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
Previstas no art. 4°, inciso V, alínea “f”, do Estatuto da Cidade, tem por finalidade
o estabelecimento de uma categoria diferenciada de ocupação do solo, garantindo à
população de baixa renda acesso aos serviços urbanos, à infraestrutura e à oferta de
empregos e serviços.
Para que sejam aplicadas pelo Município, devem estar previstas no Plano Diretor
ou em lei municipal específica, sendo que, naquelas áreas demarcadas será admitida a
aplicação de regras especiais de uso e ocupação do solo, visando a preservação do direito à
moradia.
As ZEIS podem ser instituídas em áreas ocupadas em que haja assentamentos e
necessitam de instrumentos para a regularização fundiária ou em áreas vazias ou mal
aproveitadas que serão foco de projetos de execução de habitação de interesse social.
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Os assentamentos urbanos informais gravados pelas ZEIS são regularizados
urbanisticamente por esse instrumento, uma vez que há um reconhecimento de que essas
ocupações integram a cidade.

1.4.5. Direito de preempção
Previsto no art. 25 do Estatuto da Cidade, estabelece que o Município tem
preferência na aquisição de um imóvel contra um terceiro, desde que o imóvel esteja
relacionado em lei municipal específica baseada no Plano Diretor, com uma das
destinações previstas nos incisos do artigo 26 do referido diploma.
Desta maneira, quando uma área é gravada com o direito de preempção não poderá
ser alienada sem antes ser oferecida ao Município. Importante dizer que o direito de
preempção não será extinto quando ocorrer a alienação do imóvel a terceiros. Sendo assim,
o inconveniente deste instituto é que o imóvel pode sofrer desvalorização, com dificuldade
na sua alienação.
De acordo com o art. 25, o direito de preempção confere ao Poder Público
municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares.
O art. 26, por sua vez, estabelece que: “O direito de preempção será exercido
sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;

O Plano Diretor, ao definir as metas e prioridades da política urbana, indiciará que
tipo de áreas serão necessárias para serem delimitadas para o direito de preempção ser
exercido. O plano diretor pode definir uma escala de prioridade para o exercício do direito
de preempção.
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Este diploma legal também pode definir os critérios para a delimitação das áreas em
que incidirá o direito de preempção como, por exemplo, o de ser aplicável somente em
regiões das cidades adensáveis com disponibilidade de potencializar o uso da infraestrutura
existente.

1.4.6. Concessão de direito real de uso
Trata-se de instituto com previsão bem anterior ao Estatuto da Cidade, isto é, no
Decreto-Lei n° 271/1967, tendo sofrido alteração com a edição da Lei n° 11.481/2007 no
que diz respeito à regularização fundiária de interesse social em imóveis da União.
Esse instituto pode ser aplicado em imóveis públicos ou particulares para o
assentamento de população de baixa renda, ou para regularizar situações já consolidadas,
inclusive de forma coletiva, conforme estabelece o Estatuto no § 2° do seu artigo 4°, in
verbis:
§ 2o Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social,
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com
atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de
imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente.

A concessão de direito real de uso, após o advento da Lei n° 11.481/2007, tornou-se
um direito real, inclusive previsto no art. 1225, XII, do Código Civil, sendo passível de
registro no cartório competente.
O beneficiário do instituto deve manter a finalidade dada ao imóvel, quando da
concessão e inscrita no respectivo termo da concessão. Assim, se a pessoa beneficiada com
o instituto der destinação diversa ao imóvel da estabelecida no contrato ou termo, será
extinta a concessão pelo Poder Público. O particular não possui a propriedade, mas o
direito real de uso do imóvel, podendo, inclusive, hipotecá-lo.

1.4.7. Concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM)
A concessão de uso especial para fins de moradia foi prevista pela Medida
Provisória n° 2220/2001 e pelo Estatuto da Cidade, cujos artigos foram vetados pelo Poder
Executivo. A razão do veto se deu para que não houvesse um marco temporal para
obtenção do direito.
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Por esta razão, a Medida Provisória n° 2220/2001 veio para regulamentar esse
marco temporal para a obtenção do direito. De acordo com este instituto, será concedido ao
ocupante de imóvel público urbano de até 250 metros quadrados, pertencente à
Administração direta ou indireta, o direito ao uso e não ao domínio. Como requisitos,
exige-se que o morador não possua outro imóvel urbano ou rural e que utilize o imóvel
público para moradia sua ou de sua família, por mais de cinco anos pacífica e
ininterruptamente, sendo válido somar ao seu o tempo em que seu antecessor ocupara o
imóvel, desde que também de forma contínua, até 31 de junho de 2001.
Existe, também, a concessão coletiva, quando se tratar de imóveis com mais de 250
metros quadrados ocupados por população de baixa renda que preencha os requisitos antes
mencionados. Tal modalidade é autorizada quando não for possível identificar o terreno
ocupado por cada possuidor individualmente, situação em que será atribuída igual fração
ideal (250 m²) a cada um deles, não sendo necessário observar a real dimensão do terreno
em que cada um ocupe, ressalvada a hipótese em que os ocupantes estabeleçam frações
ideais diferenciadas através de acordo escrito, sem que, ao efetuarem a divisão,
ultrapassem os 250 metros quadrados da fração ideal a cada possuidor.
Trata-se de instrumento imprescindível para a regularização de imóveis públicos,
que não são suscetíveis à usucapião. Desta forma, na regularização fundiária de imóveis
públicos informalmente ocupados pela população de baixa renda, aplica-se o referido
instituto que pode ser concedido de forma coletiva, com fundamento no art. 2°.
Essas formas de Concessão de Uso são concedidas gratuitamente, porém, ressaltase que a não onerosidade infere-se apenas quanto ao uso, não incluindo, por exemplo, as
obras de urbanização.
Saliente-se, ainda, a possibilidade de transmissão, por herança ou por ato inter
vivos, o que ocorre, no primeiro caso, quando o herdeiro já habita o imóvel por ocasião da
abertura da sucessão, e a ele é garantido o direito sucessório.
A Lei n° 11.481/2007 introduziu a concessão de uso especial como um direito real
no artigo 1.225, XI, do Código Civil. Da mesma forma que a concessão de direito real de
uso, a concessão de uso especial para fins de moradia também poderá ser extinta pelo
Poder Público na hipótese de o morador usar o imóvel para outro fim ou se restar
comprovado que possua outro imóvel.
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Outrossim, em consonância com o artigo 4º da Medida Provisória n° 2.220/2001, o
ente público terá que garantir o direito à moradia em outro local, quando se tratar de
imóvel em área de risco, que seja um gravame para a vida ou saúde dos ocupantes, desde
que sejam preenchidos os requisitos para concessão de uso.
Neste caso, a concessão especial de uso para fins de moradia é conferida nas
seguintes hipóteses de ocupação de imóvel público: de uso comum do povo; destinado a
projeto de urbanização; de interesse da defesa nacional; de preservação ambiental e da
proteção dos ecossistemas naturais, reservado à construção de represas e obras congêneres;
ou situado em via de comunicação.
Como a diretriz da política urbana é promover a regularização fundiária e a
urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda, esta faculdade do Poder
Público de promover a remoção da população e de destinar a moradia em outro local deve
ser entendida como exceção definida no plano diretor por ser o instrumento constitucional
da política urbana. Para evitar lesão ao direito da população que tem o direito à moradia
nos termos da medida provisória, o plano diretor deve definir quais são as áreas urbanas no
qual o Poder Público poderá exercer esta faculdade de assegurar a moradia em outro
local54.

1.5. Regularização fundiária (Lei n° 11.977/2009)
A Lei n° 11.977/2009 criou o instrumento denominado de projeto de regularização
fundiária, documento este que deve ser registrado no Registro de Imóveis competente para
prosseguimento do processo de adequação legal.
A regularização fundiária surge na qualidade de um dos principais recursos à
concretização do direito à moradia. Em seu artigo 46 estabelece-se que “regularização
fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que
visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo a garantir o direito social à moradia”.
Já nos incisos do art. 47 são definidas importantes e inovadoras noções jurídicas a
contribuírem à construção da autonomia da moradia; refere-se a lei, dentre outros, à
54

FERNANDES, Edésio. Um novo estatuto para as cidades brasileiras. In: OSORIO, Letícia Marques (Org.).
Estatuto da Cidade e reforma urbana: novas perspectivas para as cidades brasileiras. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2002. p. 117-118.
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legitimação da posse, ou seja, ao título outorgado pelo Poder Público no qual se reconhece
o direito de posse em imóvel objeto de demarcação urbanística em que se constam a
identificação do ocupante e a natureza e tempo de posse; Zona Especial de Interesse Social
– ZEIS, isto é, área urbana, definida no Plano Diretor ou por outra lei municipal,
predominantemente voltada à moradia de população de baixa renda com regras específicas
de parcelamento, uso e ocupação do solo; assentamentos irregulares, ocupações em
parcelamentos informais ou irregulares, sejam as áreas públicas ou privadas, com uso
predominante para fins de moradia.
O art. 48 do citado diploma legal, por sua vez, estabelece as diretrizes a serem
observadas, bem como os compromissos que o Poder Público deve obedecer:
- ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com
prioridade para sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de
habitabilidade e a melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e
ambiental.
- articulação com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de
saneamento básico e de mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as
iniciativas públicas e privadas voltadas à integração social e à geração de emprego e renda;
- participação dos interessados em todas as etapas do processo de regularização;
- estímulo à resolução extrajudicial de conflitos; e
- concessão do título preferencialmente para a mulher.
O projeto de regularização fundiária deve conter elementos mínimos que
contemplem as dimensões dominial, urbanística e ambiental da área ocupada, em
conformidade com o art. 51 da referida lei.
Trata-se de documento necessário em todo e qualquer tipo de regularização, cuja
competência para definição dos requisitos de elaboração do projeto é do Município, no que
concerne aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma de obras e serviços a
serem realizados, em conformidade com o art. 51, § 2°.
A legislação mencionada estabelece que, para ser considerada regularização
fundiária de interesse social, a área deve estar ocupada por população de baixa renda. Da
mesma forma, para que haja o reconhecimento do direito à moradia da população
interessada, a mesma deve atender a, pelo menos, uma das seguintes situações:
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1 – preencher os requisitos para usucapião ou concessão de uso especial para fins
de moradia;
2 – estar situada em Zonas Especiais de Interesse Social
3 – ser declarada de interesse para a implantação de projetos de regularização
fundiária de interesse social, nos casos de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
A verificação desses requisitos compete ao Município que promove a regularização
fundiária.
A Lei n° 11.977/2009 também estabelece a possibilidade de aquisição da
propriedade imobiliária pela usucapião, mas não constitui título, não tendo por objetivo
proporcionar a transferência do domínio do imóvel. Essa aquisição é realizada a partir da
lavratura de um Auto de Demarcação Urbanística pelo órgão do Poder Público competente
para promover a regularização fundiária de interesse social.
Na demarcação urbanística ocorrerá a delimitação da área ocupada para fins
habitacionais, de domínio público ou privado, por meio da completa descrição dos limites,
dos confrontantes, das metragens e da localização. As áreas objeto da demarcação
urbanística necessariamente devem estar ocupadas e sem oposição do proprietário do
imóvel. Em razão de ser um instrumento de regularização fundiária de interesse social, a
ocupação deve ser de população de baixa renda.
A demarcação urbanística pode ser realizada pela União, pelos Estados, pelos
Municípios e pelo Distrito Federal. No caso de imóveis particulares, pode ser promovida
por qualquer um dos entes públicos. Outrossim, cada uma das esferas do governo pode
propor a demarcação em terras de seu domínio.
Conforme mencionado anteriormente, outro instituto importante de regularização
fundiária de interesse social previsto na Lei n° 11.977/2009 é a legitimação de posse, cuja
finalidade é o reconhecimento da posse de moradores de áreas objeto da demarcação
urbanística. Esta legitimação pode ser concedida aos moradores que não sejam
concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural, que não tenham
sido beneficiados de legitimação de posse concedida anteriormente e que ocupem lote com
área inferior a 250m2.
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Ademais, a posse deve ser mansa e pacífica, sem qualquer oposição de parte
legítima para questioná-la. Assim, quando o ente promotor da legitimação não identificar
as áreas ocupadas por cada possuidor, poderá promover a legitimação de posse de forma
coletiva, sendo que o lote não poderá ultrapassar a regra dos 250m2 de fração ideal para
cada possuidor.
O instituto da legitimação da posse não reconhece um direito real, mas, uma vez
averbado no Registro de Imóveis, constitui direito em favor do detentor da posse direta
para fins de moradia.
O instituto pode ser utilizado em áreas privadas e em áreas públicas. Quando
realizada em terrenos particulares, possibilita a aquisição da propriedade através da
usucapião administrativa, exigindo o prazo de cinco anos de posse sobre o imóvel após o
registro de sua legitimação, de acordo com o procedimento previsto no art. 60 da Lei n°
11.977/2009.
Por outro lado, se a área for pública, facilitará o pedido de concessão de uso para
fins de moradia. Porém, por si só, não autorizará a transferência do domínio da área. Sendo
assim, o Poder Público confecciona um título, em nome do morador, dando publicidade às
posses identificadas e qualificadas, que estão inseridas em área objeto da demarcação
urbanística.
Vale ressaltar que, nas hipóteses de área pública, se quem toma a iniciativa da ação
é o proprietário do terreno, torna-se desnecessário realizar a legitimação da posse, pois o
ente poderá utilizar outros instrumentos como a concessão de direito real de uso, a doação,
entre outros. A legitimação da posse em áreas públicas somente faz sentido quando o entre
promotor da ação não for o proprietário do imóvel.
Caso o Poder Público verifique que o beneficiário do título de legitimação não está
na posse do imóvel, sem ter ocorrido uma cessão de direitos ao novo possuidor, poderá
extinguir o título em conformidade com o artigo 60-A.
Portanto, segundo Luís Manuel Fonseca Pires, “o que não se pode mais aceitar é,
após o direito à moradia ser contemplado em princípios e regras constitucionais, depois de
sua disciplina em normas infraconstitucionais que criam e especificam diversos âmbitos de
eficácia, e ainda com produções doutrinárias a respaldarem este desenvolvimento, que este
direito mantenha-se, nas práticas de Estado (em todos os Poderes), confinado a um
espectro menor, relegado à margem, alojado em grau menor de relevância como se não
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fosse indispensável ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República brasileira,
notadamente diante do compromisso de construção de uma sociedade livre, justa e
solidária (art. 3°, I, da Constituição Federal)55.
O Estatuto da Cidade também regulamenta os instrumentos de regularização
fundiária previstos na Constituição Federal por meio da usucapião urbana e da concessão
especial de uso para fins de moradia, que se complementam com o instrumento das zonas
especiais de interesse social e do serviço de assistência técnica e jurídica gratuita para as
comunidades e grupos sociais menos favorecidos.
É fundamental que o Plano Diretor estabeleça como meta e prioridade da política
urbana a promoção da regularização fundiária. Com a delimitação das áreas urbanas objeto
da regularização fundiária como zonas especiais de interesse social, o Município pode
constituir as normas especiais de uso e ocupação do solo para a legalização e urbanização
das áreas, e elaborar um programa de assistência técnica e jurídica gratuita com recursos
do orçamento municipal que devem ser destinados para a implementação do plano
diretor56.

1.6. O Plano Diretor
Conforme já ressaltado anteriormente, a Constituição de 1988 foi a primeira no
Brasil a tratar diretamente da política urbana, trazendo um capítulo próprio com seus
princípios e diretrizes.
No contexto desta nova ordem constitucional, foi promulgado o Estatuto da Cidade
em 10 de julho de 2011, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e
estabelecendo os parâmetros gerais da política urbana.
O Plano Diretor é mencionado no Capítulo da Política Urbana, nos seguintes
termos:
“Art. 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder
público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana.
55
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§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano
diretor”.

A Lei n° 10.257/2001 veio então disciplinar figuras e institutos do Direito
Urbanístico, alguns já presentes na Constituição de 1988, cujo texto foi em diversas
oportunidades referido pelo Estatuto da Cidade. Esse diploma fornece um instrumental a
ser utilizado em matéria urbanística, sobretudo em nível municipal, visando a melhor
ordenação do espaço urbano, com observância da proteção ambiental e a busca de solução
para problemas sociais graves, como a moradia e o saneamento, por exemplo, que o caos
urbano faz incidir, de modo contundente, em especial sobre as camadas carentes da
sociedade.
É preciso salientar que o art. 4°, III, “a”, do Estatuto da Cidade, refere-se, como não
poderia deixar de ser, ao planejamento municipal e ao plano diretor. O município é
constituído de duas zonas, a urbana, dotada de equipamentos urbanos e comunitários, e a
rural, que é totalmente destituída destes equipamentos. Ora, a zona urbana, constituída
especificamente pela cidade, tende a avançar sobre a zona rural e, em certas cidades, esse
processo dá-se com maior intensidade, como nas megalópoles e grandes centros urbanos.
Há casos de pequenas cidades ou núcleos urbanos que não crescem. Ao contrário,
sua população decresce com a migração de parte de sua população, sempre constituída por
jovens, que buscam ofertas de trabalho em cidades maiores.
Esse fenômeno, que repercute sensivelmente na vida das pessoas, traz uma
preocupação com desenvolvimento urbano, o que culminou com a criação do Plano
Diretor, que deve observar os ditames constitucionais da Política do Meio Ambiente,
previstos no art. 225 da Constituição Federal e os respectivos desdobramentos na
legislação ordinária.
Nesse sentido, para serem alcançados os objetivos da política urbana de promoção
das funções sociais da cidade, garantido condições dignas de vida nos termos do artigo 182
da Constituição Federal, o Município tem como principal instrumento o plano diretor.
De acordo com o texto constitucional, o plano diretor é considerado o instrumento
básico da política de desenvolvimento urbano. Como um dos objetivos da política urbana é
garantir que a propriedade atenda sua função social, o plano diretor, como instrumento
básico dessa política, tem atribuição constitucional para disciplinar essa matéria. Isto é,
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cabem às normas do plano diretor estabelecer os limites, as faculdades, as obrigações e as
atividades que devem ser cumpridas pelos particulares no exercício do seu direito de
propriedade urbana.57
O Plano Diretor deve conter obrigatoriamente normas disciplinadoras dos critérios
e exigências fundamentais para a propriedade atender sua função social, sendo essas
normas constitucionalmente vinculantes para o setor público e privado.
Deste modo, podemos dizer que se trata de um plano urbanístico caracterizado pelo
fato de suas normas e diretrizes serem impositivas para a coletividade, trazendo um
conjunto de normas de conduta que os particulares ficam obrigados a respeitar.
Ademais, configura requisito obrigatório para o Poder Público Municipal aplicar de
forma sucessiva o parcelamento ou edificação compulsórios, o imposto sobre a
propriedade predial e territorial progressivo no tempo e a desapropriação para fins de
reforma urbana, ao proprietário de imóvel urbano nos termos do parágrafo 4° do artigo
182.
Segundo VICTOR CARVALHO PINTO, “o plano diretor foi definido como o
instrumento básico da política urbana. Entretanto, surgiram diversas interpretações sobre
qual seria seu conteúdo e como operacioná-lo. Houve uma tendência a identificar o plano
diretor previsto na Constituição com os documentos de mesma denominação que já eram
elaborados antes dela. Essas práticas anteriores não apresentavam, entretanto, uma
homogeneidade terminológica e conceitual. Em consequência, cada Município adotou um
conceito próprio de plano diretor. De um modo geral, esses planos não têm tido grande
influência sobre o quotidiano da política urbana, que continua sendo realizada sem
planejamento”.58
Desse modo, compete ao Plano Diretor a incumbência de estabelecer como normas
imperativas aos particulares e agentes privados as metas e diretrizes da política urbana, os
critérios para verificar se a propriedade atende sua função social, as normas
condicionadoras do exercício desse direito, e a definição dos critérios para a utilização dos
instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade, tais como a outorga onerosa do direito
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de construir, as operações urbanas consorciadas, o direito de preempção, a transferência do
direito de construir e as zonas especiais de interesse social.
As exigências fundamentais de ordenação da cidade do Plano Diretor devem
atender os princípios constitucionais da política urbana e as diretrizes dessa política
previstas no Estatuto da Cidade que são vinculantes para o Município regular o mercado
imobiliário, bem como determinar restrições, imposições e obrigações para a propriedade
urbana ter uma destinação social em benefício da coletividade.59
Ao consagrar o direito urbanístico como um ramo próprio do direito, a Constituição
desvinculou-o do direito administrativo, o que veio alterar o regime jurídico de produção
de suas normas.
De acordo com o citado dispositivo constitucional, os aspectos sociais e
econômicos deverão ser levados em consideração durante o processo de elaboração do
plano diretor, como componentes de seu diagnóstico.
Para VITOR CARVALHO PINTO “há uma razão prática para que os aspectos
urbanísticos sejam objeto de um documento exclusivo: o urbanismo já está
institucionalizado, através do direito urbanístico. Sabe-se exatamente como o plano
urbanístico é executado e fiscalizado, a fim de que possa realmente influenciar a realidade.
Já com relação aos demais temas, não se sabe muito bem controlar sua execução. Uma
avenida só pode ser construída caso esteja projetada em um plano diretor”.60
O plano diretor, como é cediço, deve reservar espaços para todas as atividades
econômicas necessárias ao desenvolvimento da cidade, assim como prever a localização
dos equipamentos públicos e comunitários que servirão de suporte para as políticas
setoriais, como escolas, hospitais, praças, dentre outros.
O planejamento das políticas setoriais deve ser objeto do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Em tais instrumentos são alocados os
recursos públicos, de acordo com a estimativa de receitas existente.
De fato, a função social da cidade, princípio balizador da política urbana, tem por
objetivo o redirecionamento dos recursos e da riqueza de forma mais justa, combatendo as
situações de desigualdade econômica e social vivenciadas em nossas cidades.
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Vale ressaltar que a abrangência territorial do plano diretor não diz respeito a todo o
Município, mas apenas ao espaço urbano. Tradicionalmente, as leis sobre criação de
municípios usavam o termo “cidade” para designar a sede do governo municipal. Para o
direito urbanístico, o que importa não é a classificação administrativa, mas a realidade
geográfica. Deste modo, o conceito de cidade adotado na Constituição é o urbanístico,
caracterizado pela agregação de um conjunto de edificações e de equipamentos públicos.
Vale notar que o critério de 20 mil habitantes previsto no texto constitucional também é
preconizado pela Organização das Nações Unidas.
Que critério teria sido levado em consideração para exigir a obrigatoriedade do
Plano Diretor para cidades com mais de 20.000 habitantes?
Pode-se entender que toda a cidade, independentemente da dimensão de sua
população urbana, deva ter um plano diretor. Essa lei corresponde ao instrumento básico
para definir esses critérios de planejamento, mas não é o único, pois os preceitos da
política urbana devem ser respeitados também pelos municípios com menos de vinte mil
habitantes. Deste modo, todas as esferas de governo local têm o dever de garantir que a
propriedade urbana atenda a sua função social.
Ora, se qualquer propriedade urbana deve, por princípio constitucional, ter a sua
função social, conforme imposição do art. 182, § 2°. c.c. o art. 170, III, da Constituição
Federal, qual a importância da quantidade populacional onde a cidade está situada?
Assim, compartilhamos do entendimento de que, embora haja o critério de 20.000
habitantes, é necessário ressaltar que toda cidade deve cumprir a função social da
propriedade urbana. Os moradores das cidades com menos de 20 mil habitantes não estão,
portanto, autorizados a dar uma destinação aos imóveis que ocupam que não seja
compatível com os anseios coletivos.
Note-se que o art. 182, caput, da Constituição Federal exige que “função social da
propriedade garanta o bem-estar de seus habitantes”, de modo que independem o tamanho
da cidade e a quantidade de sua população.
O que se conclui é que qualquer cidade, não importa a dimensão de sua população
ou a quantidade de moradias construídas, deve atender sua função social.
Ora, o texto da Carta da República remete a “política de desenvolvimento e de
expansão urbana” e o diz muito bem ao utilizar a conjunção “e” em vez de usar “ou”.
Dessa forma, se a dicção do artigo fala em expansão urbana, está claro que a constituição
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de qualquer investimento urbano deverá obedecer ao plano diretor da cidade a que
pertence.
Segundo Ruben Tedeschi Rodrigues, “não se entende o porquê da exigência da
CF/1988 de que uma cidade possua um mínimo de 20.000 habitantes para que tenha o seu
plano diretor”.61
Assim, o número de 20 mil habitantes é apenas um parâmetro, pois toda e qualquer
cidade deve atender sua função social, independentemente do número de habitantes.
A preocupação maior do administrador público é o planejamento da pessoa política,
ou seja, pensar no futuro e, principalmente, mudar o status quo para melhor, para não
repetir os erros ou desacertos cometidos no passado. Daí a importância do Plano Diretor,
condição fundamental para o Município dispor sobre as limitações urbanísticas à
propriedade urbana, determinar as obrigações de fazer ou não fazer do proprietário do
imóvel urbano, bem como estabelecer comportamentos positivos visando ao cumprimento
da função social da propriedade.
O Plano Diretor será sempre parte fundamental do planejamento municipal,
configurando o eixo pelo qual gravitarão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual.
É que os demais planos municipais deverão observar a aplicabilidade do plano
diretor, instrumento principal da política de desenvolvimento urbano. Tanto é assim que a
Lei Orgânica do Município de São Paulo, de 1990, já previa que o plano diretor deverá
abranger todo o território municipal.
Aliás, foi com a Constituição de 1988 que se retomou a prática de elaboração dos
planos diretores. Em nome da exigência constitucional, foram elaborados documentos de
natureza distinta, como planos de governo, diretrizes genéricas, planos de desenvolvimento
econômico e planos urbanísticos.
Na dimensão urbanística, o plano diretor deve contemplar os seguintes assuntos, a
saber: traçado do sistema viário principal, localização dos terminais dos sistemas de
transportes, densidades máximas e mínimas permitidas, sistema principal de drenagem de
águas pluviais, elementos do meio ambiente natural e cultural a serem preservados,
localização preferencial das atividades econômicas, padrões de utilização dos recursos
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naturais e áreas preferenciais para ocupação e expansão urbana de parcelamento ou
edificação compulsórios.
O Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001) é a primeira lei federal destinada
especificamente à regulamentação do Capítulo da Política Urbana da Constituição. Nele, o
plano diretor é tratado como tema central, ao contrário das leis anteriores, em que ele era
assunto periférico, regulado apenas na sua interface com outros temas.62
O objetivo do legislador foi o de tratar o meio ambiente artificial não só em
decorrência do que estabelece constitucionalmente o art. 225, mas também em razão do
que delimitam os artigos 182 e 183 da CF, visando estabelecer aos operadores do direito
facilidade maior no manejo da matéria.63 Assim, a ideia do Estatuto da Cidade foi
concretizar não apenas o artigo 225 do texto constitucional, mas também o disposto nos
artigos 182 e 183.
De acordo com o modelo já adotado pela Constituição no § 4° do art. 182, o
Estatuto condiciona a aplicação de qualquer instrumento urbanístico à existência prévia do
plano diretor e de lei municipal específica.
O plano diretor também deve servir de base para a edição de leis municipais de
delimitação das áreas em que incidirá o direito de preempção e em que poderão ocorrer
operações urbanas consorciadas.
Foi fixado o prazo de cinco anos para que os Municípios integrantes de regiões
metropolitanas e com população urbana superior a 20 mil habitantes elaborassem seus
planos diretores, incorrendo em improbidade administrativa o Prefeito que se omitir a
respeito. Da mesma forma, incorre na mesma sanção o gestor que deixar de garantir a
participação da população na elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, nos termos do art. 52 da Lei n° 10.257/2001.
Assim, a partir da lei e dos dispositivos constitucionais, pode-se afirmar que o
plano diretor deverá tratar, ao menos, dos seguintes aspectos:
- delimitação das zonas urbanas;
- estabelecimento de índices urbanísticos relativos a áreas mínimas e máximas de
lotes e coeficientes básicos, máximos e mínimos de aproveitamento;
62
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- delimitação das áreas cuja vegetação natural deva ser preservada ou suprimida;
- traçado do sistema viário principal da cidade;
- bases para a utilização do direito de preempção, das operações consorciadas e da
transferência do direito de construir.
Consequentemente, a Lei do Plano Diretor, instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano, deve observar as normas gerais da União, expressas na Lei n°
10.257/2001, e o Estatuto da Cidade, na medida em que não interfiram com a autonomia
local, para regrar a vida da cidade sustentável.
Segundo KIYOSHI HARADA, “esse princípio é tratado pela maioria dos autores
como o princípio do urbanismo como função pública, muito provavelmente baseados em
estudos feitos antes do advento da Constituição Federal, que consagra expressamente o
princípio específico da função social da cidade, ainda que em conexão com o princípio da
função social da propriedade urbana. Essa função social da cidade de que fala o texto
constitucional outra coisa não é senão a manifestação do poder-dever da Administração
Pública no sentido de ordenar os espaços habitáveis para atingir um fim de interesse
público, qual seja, assegurar o bem-estar dos habitantes da cidade”.64
De acordo com o art. 39 do Estatuto da Cidade, “a propriedade urbana cumpre sua
função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades
econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2° desta Lei”.
Assim, percebe-se que o conceito de função social da propriedade não é estático
nem homogêneo, em todo o território nacional. Pode variar de Município para Município e
até mesmo dentro do mesmo Município, porque é o plano diretor de cada cidade que irá
definir, com fundamento no § 2° do art. 182 da Constituição Federal, o conteúdo dessa
função social, de sorte a assegurar o bem-estar de seus habitantes, garantindo o
atendimento de suas necessidades quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento de atividades econômicas.65
O art. 40 do Estatuto da Cidade, por sua vez, estabelece as normas que devem ser
observadas pelo Município para a aprovação e para a execução do plano diretor. De acordo
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com o § 1° deste artigo, o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
Já o § 2° do mencionado artigo estabelece que “o plano diretor deverá englobar o
território do Município como um todo”. Nas palavras de TOSHIO MUKAI, é discutível “a
constitucionalidade do artigo 40, § 2°, ao determinar que o plano diretor deverá abranger
todo o território municipal. Temos, na verdade, que essa disposição é inconstitucional,
visto que, considerando, primeiramente, que o artigo 182 da CF somente prevê e disciplina
a política de desenvolvimento urbano”; em segundo, que o § 1° do artigo 182 diz que o
plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e, em terceiro, que o
§ 2° diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, não há como afirmar que
poderia incluir o meio rural, assunto regido pelo artigo 186 da Lei Maior. Em nossa
opinião, campo e cidade não podem ser tratados como sinônimos, exigindo disciplina
totalmente diversa e apropriada”.66
Como o Plano Diretor é instituído através de lei municipal, deve ser aprovado pela
Câmara Municipal. Assim, compete ao Poder Executivo a elaboração do plano diretor e à
Câmara Municipal a sua aprovação.
Com base no acolhimento dos mecanismos de participação direta do cidadão na
realização de algumas escolhas políticas fundamentais por nossa Constituição Federal
(parágrafo único do art. 1° da Constituição Federal), e na garantia da participação popular
mediante a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, nos
termos do art. 29, inciso XII, o direito à participação popular foi elevado à categoria de
requisito constitucional para a instituição do plano diretor e a fiscalização de sua
implementação tanto no âmbito do Executivo Municipal e da Câmara dos Vereadores.
O planejamento participativo deve ser compreendido como um processo resultante
de práticas de cidadania que visam propiciar a redução das desigualdades sociais e dos
obstáculos para efetivação do direito à cidade.
Incorporando esta concepção de planejamento prevista no texto constitucional, o
Estatuto da Cidade aponta os mecanismos de participação popular no plano diretor. De
acordo com o § 4° do seu art. 40, no processo de elaboração do plano diretor e na
66
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fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais deverão
garantir: I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população
e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; II – a publicidade
quanto aos documentos e informações produzidos; III – o acesso de qualquer interessado
aos documentos e informações produzidos.
Nos termos do referido dispositivo, portanto, tanto o Executivo quanto o
Legislativo Municipal têm o dever de promover audiências públicas e debates com a
população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, seja no
processo de elaboração do plano diretor, seja no processo de sua implementação.
Ora, o processo democrático e participativo do plano diretor por meio de audiências
públicas deve possibilitar a intervenção de diversos segmentos da sociedade, tais como
indivíduos e grupos de indivíduos, organizações de movimentos populares, organizações
não governamentais e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
O princípio da participação popular visa identificar o cumprimento do exercício do
direito à igualdade, uma vez que não pode haver exclusão de qualquer segmento da
sociedade nos processos de tomada de decisões de interesse da coletividade. Desta forma,
toda e qualquer pessoa humana e em especial os grupos sociais marginalizados têm o
direito de participar do processo de planejamento do plano diretor.67
A participação popular tem como pressuposto o respeito ao direito à informação,
como meio de permitir ao cidadão condições para tomar decisões sobre as políticas e
medidas que devem ser executadas com intuito de garantir o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade. A participação do cidadão no planejamento da cidade pressupõe
a apropriação do conhecimento sobre as informações inerentes à vida na cidade
(atividades, serviços, planos, recursos, sistema de gestão, formas de uso e ocupação do
espaço urbano).
Desse modo, o plano diretor, como instrumento de planejamento republicano que
visa garantir o direito de a comunidade participar de todas as fases do processo, deve
conter mecanismos e sistemas de informação, de consulta e participação e de gestão
democráticos.
No que diz respeito ao direito à informação devem ser constituídos sistemas
regionais e setoriais de dados sobre a cidade acessíveis à população em bibliotecas,
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terminais de computadores, publicações (diário oficial), cadastros, mapas disponíveis nos
órgãos públicos.
O direito à informação faz com que o Poder Público seja obrigado a prestar
esclarecimentos sobre todos os atos relativos ao plano diretor, fornecendo propostas
preliminares e publicando a minuta de projeto de lei do mesmo.

1.6.1. Lei n° 16.050/2014
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE), aprovado e
sancionado em 31 de julho de 2014, traz um amplo conjunto de diretrizes, estratégias e
medidas para ordenar a transformação da cidade, representando um pacto da sociedade em
direção à justiça social, ao uso mais racional dos recursos ambientais, à melhoria da
qualidade de vida e à intensa participação dos indivíduos nas decisões sobre o futuro da
cidade.
O PDE reconhece o papel do Município no contexto regional, identificando um
território estratégico para a estruturação das dinâmicas metropolitanas de São Paulo. No
centro de sua estratégia de transformação da cidade, trabalha com um conjunto de
instrumentos que buscam racionalizar as dinâmicas e o aproveitamento do solo urbano, no
sentido de socializar os ganhos da produção da cidade, além de fortalecer a gestão
democrática da cidade.
Ademais, com intuito de potencializar a fiscalização da função social da
propriedade, o PDE, na mesma linha do Estatuto da Cidade, estabeleceu instrumentos de
política urbana, tais como o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, o
Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no Tempo e a desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública.
Assim, para garantir o cumprimento da função social da propriedade, o Plano
Diretor previu a aplicação desses três instrumentos urbanísticos de modo sucessivo. Da
mesma forma, também foram previstos mecanismos de regularização fundiária como
Zonas Especiais de Interesse Social, Concessão do Direito Real de Uso, Concessão de Uso
Especial para fins de moradia, Usucapião Especial de imóvel urbano, individual ou
coletiva, demarcação urbanística, legitimação de posse e assistência técnica, jurídica e
social gratuita.
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Outra importante previsão contida no Plano Diretor é a Listagem dos Imóveis que
não cumprem a função social, prevista no art. 100, nos seguintes termos:
“Será disponibilizada ao público para consulta a listagem dos imóveis
cujos proprietários foram notificados em virtude do descumprimento da
função social da propriedade, na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e nas Subprefeituras, bem como em portal
eletrônico oficial do Executivo”.

Trata-se de relevante mecanismo para garantir transparência aos processos de
política urbana adotados na cidade.

1.7. O direto à moradia no plano internacional
Os tratados internacionais de direitos humanos têm como fonte um campo do
direito relativamente recente, denominado “Direito Internacional dos Direitos Humanos”,
nascido no pós-guerra como resposta às atrocidades cometidas no regime nazista.
Neste cenário, fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve
se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se restringir à competência
nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva, porque revela tema de legítimo
interesse de todos os povos.
Pensamos que não há uma dicotomia entre os sistemas global e regional, pois
ambos se complementam, competindo ao indivíduo que sofreu a violação do direito a
escolha do aparato mais favorável, já que, não raramente, direitos idênticos são tutelados
por dois ou mais instrumentos de alcance global ou regional.
Assim, ao adotar o valor da primazia da pessoa humana, esses sistemas se
complementam, interagindo com o sistema nacional de proteção, proporcionando maior
efetividade na tutela e promoção dos direitos humanos.
Embora não seja o foco desta tese, uma breve abordagem do direito à moradia no
âmbito internacional é importante para entendermos o âmbito deste conceito, sobretudo
porque os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil integram nosso ordenamento
jurídico.
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O marco inicial do processo de incorporação de tratados internacionais de direitos
humanos pelo Direito Brasileiro foi a ratificação, em 1989, da Convenção contra Tortura e
Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. A partir dessa ratificação,
inúmeros outros importantes instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos
foram também incorporados pelo Direito Brasileiro, sob a égide da Constituição Federal de
1988.
As inovações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, especialmente no que
diz respeito ao papel central que os direitos fundamentais ocupam em seu texto, foram
fundamentais para a ratificação desses importantes instrumentos de proteção dos direitos
humanos.
De acordo com Flavia Piovesan, é dentro desse contexto que devemos interpretar o
disposto no art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, que prevê a interação entre o Direito
Brasileiro e os tratados internacionais de direitos humanos. Assim, ao fim da extensa
Declaração de Direitos enunciada pelo art. 5°, o texto de 1988 estabelece que os direitos e
garantias expressos na Constituição “não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte”.68
De acordo com este dispositivo, os direitos fundamentais podem ser organizados
em três grupos distintos, a saber: a) os direitos expressos na Constituição; b) os dos direitos
implícitos, decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Carta constitucional; e c)
os dos direitos expressos nos tratados internacionais subscritos pelo Brasil.
Assim, a Carta Política de 1988 inova ao incluir, dentre os direitos
constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais de que o
Brasil seja signatário. Ao efetuar esta incorporação, a Carta está a atribuir aos direitos
previstos nos tratados internacionais uma hierarquia diferenciada, isto é, de norma
constitucional.
Embora haja divergência na doutrina sobre a forma de incorporação dos tratados
internacionais de direitos humanos em nosso ordenamento jurídico, a conclusão de que o
status de tais tratados é de norma constitucional advém da interpretação sistemática e
teleológica do texto, especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade
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humana e dos direitos fundamentais como parâmetros axiológicos a orientar a
compreensão do fenômeno constitucional.
Dessa maneira, a conclusão que se extrai do art. 5°, parágrafos 1° e 2°, do texto
constitucional é de que os direitos enunciados em tratados internacionais ostentam
hierarquia de norma constitucional, com aplicabilidade imediata.
Ressalte-se que, enquanto os demais tratados internacionais têm força hierárquica
infraconstitucional, nos termos do art. 102, III, alínea “b”, os direitos enunciados em
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ostentam natureza de norma
constitucional. A hierarquia infraconstitucional dos demais tratados internacionais extrai-se
do mencionado dispositivo, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal a
competência para julgar, mediante recurso extraordinário, “as causas decididas em única
ou última instância, quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal”.
Destarte, a despeito de posicionamento em sentido contrário, entendemos que a
teoria da paridade entre o tratado internacional e a legislação federal não se aplica aos
compromissos internacionais de direitos humanos, tendo em vista que a Constituição
assegura a estes garantia de privilégio hierárquico, reconhecendo-lhes natureza de norma
constitucional. Esse tratamento diferenciado, conferido pelo art. 5°, § 2°, da Carta de 1988,
justifica-se na medida em que os tratados internacionais de direitos humanos apresentam
um caráter especial, distinguindo-se dos tratados internacionais comuns.
Como esclarece a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sua Opinião
Consultiva n° 02, de setembro de 1982, ao “aprovar esses tratados de direitos humanos, os
Estados se submetem a uma ordem legal dentro da qual eles, em prol do bem comum,
assumem várias obrigações, não em relação ao outros Estados, mas em relação aos
indivíduos que estão sob sua jurisdição”. O caráter especial vem a justificar o status
constitucional atribuído aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos.
Pode-se concluir, assim, que o direito brasileiro fez opção por um sistema misto
disciplinador dos tratados, sistema que se caracteriza por combinar regimes jurídicos
diferenciados: um regime aplicável aos tratados de direitos humanos e outro aplicável aos
tratados tradicionais. Enquanto os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos
apresentam hierarquia constitucional em razão do art. 5°, § 2°, da Constituição Federal, os
demais tratados internacionais apresentam hierarquia infraconstitucional.
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Acrescente-se que, além da concepção que confere aos tratados de direitos humanos
natureza constitucional e do posicionamento que, ao contrário, confere status equivalente
ao de lei federal, destacam-se outras duas correntes doutrinárias. Uma delas entende que os
tratados de direitos humanos têm hierarquia supraconstitucional, enquanto a outra corrente
defende a hierarquia infraconstitucional, mas supralegal, dos tratados de direitos
humanos69.
Em apertada síntese, há, portanto, quatro correntes doutrinárias a respeito da
hierarquia dos tratados de proteção dos direitos humanos, que defendem: a) a hierarquia
supraconstitucional de tais tratados; b) a hierarquia constitucional; c) a hierarquia
infraconstitucional, mas supralegal; d) a paridade hierárquica entre tratado e lei federal.
No sentido de responder à polêmica doutrinária concernente à hierarquia dos
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, a Emenda Constitucional n°
45/2004 introduziu um §3° no art. 5°, nos seguintes termos:
“Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas à Constituição”.

A despeito da redação da Emenda Constitucional, pelos argumentos já expostos, é
possível concluir que a hierarquia constitucional já era prevista pelo art. 5°, § 2°, da
Constituição Federal. Assim, teria sido mais oportuno que a redação do art. 5°, § 3°
endossasse a hierarquia formalmente constitucional de todos os tratados internacionais de
proteção aos direitos humanos.
Seguindo-se o entendimento de Flavia Piovesan, afastamos o posicionamento de
que todos os tratados de direitos humanos já ratificados seriam recepcionados como lei
federal, pois não teriam obtido o quórum qualificado de três quintos, demandado pelo
aludido parágrafo. Isso porque, em razão do disposto no art. 5º, § 2°, da Constituição
Federal, os tratados de direitos humanos, independentemente do quórum de sua aprovação,
são materialmente constitucionais, compondo o bloco de constitucionalidade.
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Desse modo, o quórum qualificado está tão somente a reforçar tal natureza, ao
adicionar um lastro formalmente constitucional aos tratados ratificados, propiciando a
constitucionalização formal dos tratados de direitos humanos no âmbito jurídico interno.
Na hermenêutica emancipatória dos direitos há de imperar uma lógica material,
orientada por valores, a celebrar o valor fundante da prevalência da dignidade humana.
Ora, à hierarquia de valores deve corresponder uma hierarquia de normas, e não o
contrário. Assim, a preponderância material de um bem jurídico, como é o caso de um
direito fundamental, deve condicionar a forma no plano jurídico-normativo, e não ser
condicionado por ela.
Não seria razoável, do ponto de vista da doutrina dos direitos humanos, sustentar
que os tratados de direitos humanos já ratificados fossem recepcionados como lei federal,
enquanto os demais adquirissem hierarquia constitucional exclusivamente em virtude de
seu quórum de aprovação.
Deste modo, os tratados internacionais de direitos humanos ratificados
anteriormente à Emenda Constitucional n° 45/2004 têm hierarquia constitucional,
situando-se como normas material e formalmente constitucionais, conclusão que se extrai
do diálogo entre os §§ 2° e 3° do art. 5°, cuja leitura sistemática indica que o último não
revogou o primeiro, devendo ser interpretado à luz do sistema constitucional.
Entendemos que o novo dispositivo do art. 5°, § 3°, vem a reconhecer de modo
explícito a natureza materialmente constitucional dos tratados de direitos humanos,
reforçando, assim, a existência de um regime jurídico misto, que distingue os tratados de
direitos humanos dos demais pactos internacionais.
A partir da Constituição de 1988 intensifica-se a interação e conjugação do Direito
internacional e do direito interno, que fortalecem a sistemática de proteção dos direitos
fundamentais, com uma principiologia e lógica próprias, fundadas no princípio da primazia
dos direitos humanos.
Passemos, então, à análise do direito à moradia nos principais documentos
internacionais que tratam deste tema.
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1.7.1. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
Em dezembro de 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou dois pactos
internacionais de direitos humanos, que desenvolveram pormenorizadamente o conteúdo
da Declaração Universal de 1948: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Este Pacto foi introduzido em nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto n°
591, de 6 de julho de 1992.
Completava-se, deste modo, a segunda etapa do processo de institucionalização dos
direitos do homem em âmbito universal e dava-se início à terceira etapa, relativa à criação
de mecanismos de sanção às violações de direitos humanos.
O direito à moradia é previsto no art. 11, § 1° do Pacto de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, nos seguintes termos: “Os Estados partes do presente Pacto
reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua
família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas
apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a
importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento”.
Ora, no tocante ao titular do direito, aplica-se a todos e a cada um, e a qualquer
grupo, sem sujeitar-se a qualquer discriminação, particularmente às referidas no art. 2°, §
2° do Pacto, devendo a família ser considerada em sentido amplo.
No Comentário Geral de n° 4, em seu item 7, evidencia-se a interpretação do
Conselho de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas de que o direito
à moradia não deve ser analisado em seu sentido estrito que o identifica com, por exemplo,
o abrigo oferecido meramente por ter um teto sobre a cabeça. Mais do que isso, deve ser
visto como o direito de viver em algum lugar em segurança, paz e dignidade.
Neste sentido,
“segundo o ponto de vista do Comitê, o direito à habitação não deveria
ser interpretado em um sentido estreito ou restritivo que o equipare com,
por exemplo, o abrigo provido por meramente haver um teto sobre a
cabeça de cada um ou que veja o abrigo exclusivamente como uma
mercadoria. Diferentemente, deveria ser visto mais propriamente como o
direito de viver, em algum lugar, com segurança, paz e dignidade. Isto é
apropriado por, pelo menos, duas razões. Em primeiro lugar, o direito à
habitação é integralmente vinculado a outros direitos humanos e a
princípios fundamentais sobre os quais a Convenção é baseada. Esta

80

‘inerente dignidade da pessoa humana’, de que os direitos na convenção
dizem-se derivar, exige que o termo ‘habitação’ seja interpretado de
forma que leve em conta uma variedade de outras considerações,
fundamentalmente que o direito à habitação deveria ser assegurado a
todas as pessoas independentemente da renda ou acesso a recursos
econômicos. Em segundo lugar, a referência do artigo 11(1) deve ser lida
como referida apenas à habitação, mas à habitação adequada. Como a
Comissão sobre Assentamentos Humanos e a Estratégia Global para
Habitação para o ano 2000 afirmaram, ‘habitação adequada significa
privacidade adequada, espaço adequado, segurança, iluminação e
ventilação adequadas, infraestrutura básica adequada e localização
adequada em relação ao trabalho e facilidades básicas, tudo a um custo
razoável”70.

Assim, apesar de criticável a ausência de precisão terminológica, traduzida no uso
indistinto dos termos “moradia”, “habitação” e “alojamento”, o fato é que o ComentárioGeral n° 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU traz a principal
contribuição para a intepretação do direito à moradia.
Ora, o Comentário-Geral n° 4 atrela à moradia o predicado da adequação, de modo
que não mais se possa admitir salvaguardo o direito à moradia sem que seu exercício se
desenvolva dentro de um feixe de circunstâncias ou fatores que, reunidos, permitam que a
morada possa ser tida por adequada.
No que diz respeito à adequação, o item de n° 8 arrola os seguintes requisitos a
serem necessariamente atendidos: segurança jurídica da posse, disponibilidade de serviços,
materiais, facilidades e infraestrutura, custo suportável, habitabilidade, acessibilidade,
localização e adequação cultural.
O mesmo Comentário-Geral vai mais além, em seu art. 8°, ao apontar, com nível de
detalhes, as circunstâncias que condicionam a adequação da moradia:
Segurança legal da posse. A posse toma uma variedade de formas, incluindo
locação (pública e privada) de acomodação, habitação cooperativa, arrendamento, uso pelo
próprio proprietário, habitação de emergência e assentamentos informais, incluindo
ocupação de terreno ou propriedade. Independentemente do tipo de posse, todas as pessoas
deveriam fazer jus a um grau de segurança que garanta proteção legal contra despejos
forçados, pressões incômodas e outras ameaças.
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Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura. Uma casa
adequada deve conter certas facilidades essenciais para saúde, segurança, conforto e
nutrição. Todos os beneficiários do direito à habitação adequada deveriam ter acesso
sustentável a recursos naturais e comuns, água apropriada para beber, energia para
cozinhar, aquecimento e iluminação, facilidades sanitárias, meios de armazenagem de
comida, depósito dos resíduos e de lixo, drenagem do ambiente e serviços de emergência.
Custo acessível. As despesas relacionadas à moradia deveriam ser a um nível tal
que a obtenção e satisfação de outras necessidades básicas não sejam ameaçadas ou
comprometidas. De acordo com o princípio dos custos acessíveis, os possuidores deveriam
ser protegidos por meios apropriados contra preços de aluguel exorbitantes, o que envolve
proteção em face de sua elevação excessiva ou aumentos não razoáveis.
Habitalidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos de prover seus
moradores com espaço adequado apto a protegê-los do frio, umidade, calor, chuva, vento
ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais ou doenças. A segurança física dos ocupantes
deve ser garantida. O Comitê estimula os Estados-partes a, de modo abrangente, aplicar os
Princípios da Saúde na Habitação, formulados pela OMS, que preconiza a habitação como
o fator ambiental mais frequentemente associado a condições para doenças em análises
epidemiológicas.
Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser acessíveis aos seus moradores. A
grupos desfavorecidos deve ser concedido acesso total e sustentável para recursos de
habitação adequada. Assim, a grupos desfavorecidos como idosos, crianças, deficientes
físicos, os doentes terminais, os portadores de HIV, pessoas com problemas crônicos de
saúde, os doentes mentais, vítimas de desastres naturais, pessoas vivendo em áreas
propensas a desastres, e outros deveria ser assegurado um patamar de consideração
prioritária na esfera habitacional.
Localização. A habitação adequada deve estar em uma localização que permita
acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades
sociais. Isso é válido para grandes cidades, como também para as áreas rurais, em que os
custos para chegar ao local de trabalho podem gerar gastos excessivos sobre o orçamento
dos lares mais carentes. De modo análogo, moradias não deveriam ser construídas em
locais poluídos, nem nas proximidades de fontes de poluição que coloquem em risco a
saúde dos habitantes.
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Adequação cultural. A maneira como a habitação é construída, os materiais de
construção empregados e as políticas em que se baseiam devem possibilitar
apropriadamente a expressão da identidade e diversidade cultural de seus moradores.
Iniciativas no âmbito do desenvolvimento ou modernização na esfera habitacional
deveriam assegurar que as dimensões culturais da habitação não fossem sacrificadas, sem
prejuízo da garantia de incorporação de avanços tecnológicos em tais unidades.
Em relação à segurança jurídica da posse, o Comentário-Geral n° 4 do Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU expressa o entendimento de que as
pessoas devem ter um grau de segurança da posse que garanta proteção legal contra
despejos ilegítimos, perturbações e outras ameaças, não importando a origem da posse
(aluguel, público ou privado, arrendamento, moradia emergencial e assentamentos
informais).
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi ratificado
pelo Brasil em razão do Decreto n° 591, de 6 de julho de 1992, passando a utilizar o termo
“moradia”, diferentemente da Declaração Universal.
Neste sentido, o art. 11 estabelece:
“Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a
uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-Partes
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação
internacional fundada no livre consentimento.
Os Estados-Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão
individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas,
inclusive programas concretos, que se façam necessárias para:
a) melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de
gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e
científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo
aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se
assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos
naturais.
b) assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios
mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas
tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros
alimentícios.”
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Segundo Fabio Konder Comparato, “especificamente no tocante ao direito a uma
moradia adequada, um grupo de peritos das Nações Unidas definiu, em 1996, as
prioridades de uma política estatal: além da construção de novas habitações, é preciso
assegurar a permanência dos locatários e comodatários nos locais que já ocupam, impedir
as discriminações e proibir os despejos coletivos”71.
Ora, o direito contemporâneo passou a reconhecer a função social da propriedade,
isto é, a existência de deveres positivos do proprietário de certos bens, em relação a outros
sujeitos determinados, ou perante a comunidade social como um todo. Sucede, porém, que
essa afirmação da função social da propriedade revela-se inefetiva enquanto, de um lado,
não forem especificados quer os bens considerados de interesse social, quer as pessoas
legitimadas a ter acesso a tais bens. Revela-se também inefetiva, de outro lado, se a ordem
jurídica não aparelha sanções adequadas ao descumprimento desse dever social aos
proprietários72.

1.7.2. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
A elaboração de dois tratados foi resultado de um compromisso diplomático. As
potências ocidentais insistiam no reconhecimento, tão somente, das liberdades individuais
clássicas, protetoras da pessoa humana contra os abusos e interferências dos órgãos estatais
da vida privada. Já os países do bloco comunista e os jovens países africanos preferiam pôr
em destaque os direitos sociais e econômicos, que tem por objeto políticas públicas de
apoio aos grupos ou classes desfavorecidas, deixando na sombra as liberdades
individuais73.
Este Pacto foi introduzido em nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto n°
592, de 6 de julho de 1992.
No entanto, essa divisão do conjunto dos direitos humanos em dois Pactos distintos
é, em grande medida, artificial, pois o conjunto dos direitos humanos forma um sistema
indivisível, salientando-se que o preâmbulo de ambos os pactos é idêntico.
É de ressaltar a completa omissão nos Pactos de 1966 do direito à propriedade
privada, o qual constava das duas primeiras declarações de direitos do século XVIII: a de
71
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Virgínia e a da Revolução Francesa. Duas explicações podem ser dadas para esse fato. De
um lado, a resistência dos países do bloco soviético em reconhecer a propriedade como
direito humano, em contradição a um princípio fundamental do comunismo. De outro lado,
a verificação de que, ao contrário do que sucedia no século XVIII, a propriedade privada já
havia, na segunda metade do século XX, deixado de ser o grande instrumento de segurança
econômica dos indivíduos diante do poder estatal absoluto74.
O art. 17 do Pacto de Direitos Civis e Políticos dispõe que ninguém poderá ser
objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às sua honra e reputação e
que toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas.
No âmbito da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais – PIDESC, juntamente com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos –
PIDCP, ambos assinados em 1966, consubstanciam tratados internacionais que conferem,
pelo poder de sanção, efetividade à Declaração Universal dos Direitos Humanos, entendida
como mera “recomendação” da Assembleia Geral das Nações Unidas aos seus membros,
sem força vinculante em face dos Estados.

1.7.3. A Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos
Até o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966,
os documentos internacionais mencionavam a habitação e a moradia como integrantes do
direito do homem e de sua família a um nível de vida digno a ser progressivamente
implementado e melhorado sem discriminações e sem limitações senão aquelas
compatíveis com a natureza do próprio direito e do bem em geral, mediante esforço
próprio dos Estados e cooperação internacional.
A partir da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos
realizada em Vancouver, no Canadá, entre 31 de maio a 11 de junho de 1976, a visão da
habitação e da moradia é complementada pela introdução da perspectiva dos
assentamentos humanos.
A Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Humanos expressa as razões que
motivaram a realização da Conferência, apresentando as oportunidades e soluções, os
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princípios gerais a serem observados e as propostas para uma ação efetiva no sentido de
melhorar a qualidade de vida em tais assentamentos.
O documento faz referência às péssimas condições de vida em assentamentos
humanos e proclama que a melhoria das condições de vida dos indivíduos nesses
assentamentos a patamares básicos condizentes com a dignidade humana deve integrar a
política de desenvolvimento humano do Estado.
São mencionadas as condições extremamente sérias dos assentamentos,
especialmente nos países em desenvolvimento, e o reconhecimento de que tais problemas
não estão isolados do desenvolvimento econômico e social dos países e das injustas
relações econômicas internacionais, que agravam as dificuldades em satisfazer as
necessidades básicas dos indivíduos de emprego, moradia, serviços de saúde, educação e
recreação, e das aspirações condizentes com os princípios da dignidade humana.
Dentre as oportunidades e soluções arrolam-se o incremento da atividade dos
Governos e da comunidade internacional com o objetivo de mobilizar recursos econômicos
e de promover mudanças institucionais e a solidariedade internacional por meio de várias
ações; o reconhecimento de que os assentamentos humanos devem ser vistos como um
instrumento e objeto de desenvolvimento, e que as políticas a ele relativas são inseparáveis
dos objetivos da vida econômica e social e, portanto, devem ser concebidos como uma
parte integral do processo de desenvolvimento das nações e da comunidade internacional.

1.7.4. A Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos
No período de 3 a 14 de junho de 1996, a Conferência das Nações Unidas sobre
Assentamentos Humanos (Habitat II), cujos temas principais foram moradia adequada para
todos e desenvolvimento de assentamentos humanos em um mundo em processo de
urbanização, foi realizada na cidade de Istambul.
Trata-se, na realidade, de uma renovação e de uma atualização, de forma mais
minuciosa, dos compromissos assumidos em Vancouver após vinte anos. O objetivo
principal da Declaração de Istambul sobre Assentamentos Humanos é garantir moradia
adequada para todos a partir das modificações decorrentes da industrialização nos
assentamentos humanos dos mais variados tipos: metrópoles, cidades, vilas, povoados.
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Os trabalhos da Conferência resultaram na Declaração de Istambul sobre os
Assentamentos Humanos e na elaboração de um extenso programa denominado de
“Programa de Habitat”, que está estruturado em quatro capítulos, quais sejam: o
preâmbulo, os objetivos e princípios, os compromissos assumidos e o “Plano de Ação
Mundial”.
O preâmbulo destaca vários marcos no tratamento do direito à moradia, sendo dois
os eixos estruturadores: “moradia adequada para todos” e “desenvolvimento sustentável
dos assentamentos humanos em um mundo em processo de urbanização”.
Com relação ao primeiro tema, percebe-se que o acesso a uma moradia adequada e
saudável e aos serviços básicos é indispensável para o bem-estar físico, psicológico, social
e econômico do ser humano. No que tange ao segundo tema, afirma-se que o
desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos combina o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio-ambiente. Assim, todos os
tipos de assentamentos humanos são merecedores de atenção: grandes, médios e pequenos,
urbanos e rurais.
Faz-se referência ao direito de todas as pessoas a um nível de vida adequado para si
mesmas e suas famílias, que inclui alimento, vestuário, moradia, água e saneamento
adequados e a melhoria constante das condições de vida, e a especial atenção que deve ser
dada aos portadores de necessidades especiais, às mulheres e às crianças em razão de sua
vulnerabilidade.
No Capítulo II do Programa Habitat, conforme já referimos, são mencionados os
compromissos assumidos pelos Estados participantes, a saber: moradia adequada para
todos, assentamentos humanos sustentáveis, capacitação e participação dos agentes
principais dos setores público, privado e comunitário, igualdade entre homem e mulher no
desenvolvimento dos assentamentos humanos, financiamento da moradia e dos
assentamentos humanos, cooperação internacional e avaliação dos progressos.
No que tange à moradia adequada para todos, atribui-se aos governos a obrigação
de assegurar que a população tenha uma moradia saudável, acessível, de custo suportável e
com infraestrutura de serviços.
Já os objetivos podem ser elencados como: prioridade social das políticas e
estratégias de moradia, segurança jurídica da posse e igualdade de acesso à terra, acesso de
todos à água potável, saneamento e outros serviços, instalações e comodidades básicas,
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tratamento especial aos pobres, mulheres, grupos vulneráveis, crianças, meninos de rua e
indígenas, acesso amplo e discriminatório a financiamento, fomentar métodos e
tecnologias de construção, aumento da oferta de moradias de custo suportável de aluguel
ou propriedade comum, cooperativa ou outro tipo, proteção das pessoas contra os despejos
forçados que sejam contrários à lei, levando em consideração os direitos humanos e a
garantia de proteção judicial em tais casos.
Esta Conferência, bem como o “Programa Habitat” adquiriram especial importância
na compreensão e interpretação do direito à moradia da Constituição Federal de 1988, pois
foram os trabalhos preparatórios da delegação brasileira à citada conferência e o
importante papel desempenhado pelo Brasil nos debates que motivaram a retomada do
tema da moradia, culminando na alteração do caput do art. 6° do texto constitucional por
meio de emenda constitucional, incluindo a moradia dentre os direitos sociais.
Enfim, essa Conferência apresentou como resultado fundamental ao tratar da
adequada habitação para todos, o reconhecimento do direito à moradia como um direito
humano, de modo que os Estados se obrigaram a realizar progressivamente esse direito
mediante planos e programas habitacionais, bem como estabelecer sistemas eficazes de
proteção do direito à moradia.

1.7.5. A Declaração sobre as Cidades e outros Assentamentos Humanos no novo
Milênio
A Resolução S-25/2, da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovou, em 9 de
junho de 2001, a Declaração sobre as cidades e outros assentamentos humanos em um
novo milênio. O documento reafirmou os compromissos assumidos na Declaração de
Istambul de 1996, confirmando, ainda, o Programa de Habitat como instrumento a ser
observado na realização do direito a uma moradia adequada e a assentamentos humanos
sustentáveis. Outrossim, assinalou os progressos apontados na execução do referido
programa desde 1996, apontou os obstáculos encontrados, notadamente a pobreza
generalizada, a falta de vontade política, limitações financeiras e desestruturação
organizacional.
Para demonstrar o quanto a jurisprudência internacional pode contribuir para a
aplicação dos direitos sociais, vale ressaltar um caso paradigmático do Tribunal
Constitucional português. O Decreto-lei n° 349/1998 estabelecia três regimes jurídicos de
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crédito para a habitação (regime geral de crédito, crédito bonificado e crédito jovem
bonificado). Esse crédito poderia ser usado para a aquisição de casa própria, terreno para
construção, reformas ou locação. O governo português editou o Decreto-lei n° 305/2003
revogando dois dos benefícios garantidos pelo Decreto-lei 349, a saber, o crédito
bonificado e o crédito jovem bonificado para habitação. Eram as espécies de regime de
crédito mais facilitadas, uma vez que o Estado subsidiava uma parte dos juros pagos pelo
mutuário. Por esta razão, o Partido Socialista apresentou ao Tribunal um pedido de
declaração de inconstitucionalidade do Decreto-lei n° 305/2003. O Estado, por sua vez,
defendeu-se sob os seguintes argumentos: a) que não havia abolido o crédito em si; b) que
sua política de habitação redicionar-se-ia a programas que contemplassem um auxílio à
locação implicando uma menor preocupação, por parte do governo, com a aquisição da
casa própria e c) por tudo isso se pode dizer que não se feriu o princípio da proibição do
retrocesso social, pois houve apenas um reequacionamento da política de habitação.
O Tribunal, por maioria de votos, julgou a lei constitucional, entendendo que o
crédito bonificado não é uma exigência constitucional para se cumprir os dispositivos da
Constituição portuguesa. Neste sentido, decidiu-se que:
“A Constituição obriga à existência de uma política de acesso à
habitação própria, que tem de traduzir-se na adopção de medidas
concretas, mas cuja escolha compete exclusivamente ao legislador. Os
únicos condicionalismos constitucionais são, neste campo, o facto de ter
de haver algumas medidas, independentemente da sua configuração (não
constituindo opção constitucionalmente admissível a sua inexistência), e
a necessidade de tais medidas de promoção de aquisição de casa própria
serem distintas dos incentivos ao arrendamento (locação).”

Percebe-se, desse modo, que o Tribunal tende a julgar a questão de modo
meramente formal – questionando apenas se há ou não uma política pública constituída em
prol do direito à habitação – pois não se determina com clareza qual o conteúdo substancial
desse direito75.

1.8. Considerações finais
Após a análise dos textos constitucionais, dos tratados internacionais sobre o tema e
da legislação em vigor, podemos entender que o conceito de direito à moradia não é
imutável e sofreu modificações ao longo da história. Do ponto de vista de sua natureza
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jurídica, é um direito de duas vertentes, a saber, individual e social. Em uma primeira
análise, é considerado direito individual, na medida em que o Estado deve protegê-lo em
face de eventuais violações de terceiros. Assim, apresenta uma dimensão de direito da
personalidade, estando intimamente ligado à dignidade humana. Com o surgimento do
Estado de bem-estar social, passou a ter também natureza de direito social, pois o Estado
deve criar políticas públicas destinadas à sua efetivação. A própria Constituição de 1988,
por meio da Emenda Constitucional n° 26/00, incluiu expressamente a moradia como
direito social em seu art. 6°.
Trata-se de um direito que não se limita ao acesso a um lugar para morar, pois
somente pode ser concretizado pela fruição de uma moradia adequada, isto é, inserida em
local habitável, garantida juridicamente e com acesso aos serviços públicos básicos.
O direito à moradia, conforme já mencionado, não significa necessariamente que o
Estado deva fornecer habitação para todos, mas pode ser compreendido como um dever
que o Poder Público tem de criar políticas públicas para atender às necessidades dos
cidadãos. Esse dever exige a intervenção governamental do ponto de vista administrativo,
legislativo e judicial. Em regra, o direito à moradia adequada deve ser implementado por
meio de uma abordagem em que o Poder Público viabilize a habitação, ao invés de provêla, exceto nas hipóteses de grupos sociais vulneráveis, que não tem condições, por si só, de
ter acesso à moradia adequada.
Finalmente, o direito à moradia não deve ser confundido com o direito de
propriedade nem tampouco com o direito à habitação. Caso típico de dissociação dos
conceitos de moradia e propriedade é o de imóveis alugados, em que o indivíduo possui
acesso à moradia, sem, contudo, ser proprietário. A função social da propriedade,
entretanto, é condição para a garantia do direito à moradia. Verifica-se, assim, uma forte
vinculação entre a propriedade e moradia, muito embora as mesmas não se confundam. A
moradia diferencia-se da propriedade pelo fato de a mesma representar uma necessidade
intrínseca do ser humano, uma necessidade vital e, neste sentido, não uma escolha ou um
direito intencional. O direito à propriedade privada, por sua vez, é um benefício, um direito
de natureza patrimonial. É comum haver situações de conflito entre ambos os direitos,
hipótese em que podemos nos valer do método da ponderação de valores.
O direito à moradia também se diferencia do direito à habitação. No primeiro, a
pessoa humana é o foco da tutela jurídica, independentemente de qualquer direito real ou
pessoal. Já o segundo incide sobre um bem imóvel como instrumentalização do direito à
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moradia. Pode ser gratuito ou oneroso, com caráter de direito real ou de direito pessoal. A
importância prática da distinção é que, na hipótese de eventual perda ou suspensão do
direito de habitação, deve ser observada a tutela jurídica da moradia.
Feitas essas considerações, podemos admitir que a Constituição Federal de 1988
conferiu uma nova dimensão ao direito à moradia, contendo um Capítulo específico para a
Política Urbana, com previsão da usucapião urbana, da função social da propriedade e da
necessidade do Plano Diretor como instrumento da política de desenvolvimento.
As alterações acerca do direito de propriedade urbana imóvel, a inclusão do direito
à moradia dentre os direitos sociais e a edição da Lei Federal n°. 10.257, de 10 de julho de
2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, denominada de Estatuto da Cidade, inauguram uma nova fase no
tratamento do direito de propriedade, estabelecendo diferentes contornos a esse instituto
tradicionalmente patrimonialista e trazendo uma nova leitura a respeito do direito à
moradia.
O Estatuto da Cidade pode ser considerado um verdadeiro marco histórico jurídico
que rompe com os modelos tradicionais constituindo-se em poderoso instrumento que
desafia o gestor público para a mudança fisionômica das cidades.
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2. LIMITES DO DIREITO À MORADIA

Os limites do direito à moradia podem ser compreendidos como a sua forma de
inserção em nosso ordenamento jurídico, analisando-se as competências constitucionais em
matéria de habitação, o papel do Município na efetivação deste direito, bem como as
principais políticas públicas no setor habitacional.
Como vimos, a Constituição Federal de 1988, em seu capítulo sobre política
urbana, inovou em muito ao trazer a preocupação com o desenvolvimento das cidades,
prevendo instrumentos essenciais que refletem uma preocupação com a função social da
propriedade.
Para EROS ROBERTO GRAU, “o princípio da função social da propriedade está
integrado aos modernos conceitos de propriedade, donde a evolução, das propriedades,
para as propriedades-função social. A propriedade, em razão de tal integração, transformase em dever de ação. Função social da propriedade, assim, é fórmula muito mais ampla do
que a que se contempla na noção de poder de polícia. As propriedades, pois, são poderes
que se exercitam não exclusivamente no interesse de seus titulares, mas também de
terceiros, dentro de um clima de prudente arbítrio. O exercício da propriedade urbana, na
qual estruturalmente se integra o princípio da função social, está vinculado a um destino
urbanístico, definível pelo Poder Público”.76
Vale lembrar que, entre nós, o conceito de função social da propriedade foi se
introduzindo, tanto na doutrina como na jurisprudência, de tal forma que, a partir de 1946,
já não se discutia sua condição de princípio vetor do direito público.
O bem-estar dos habitantes da cidade é alcançado, então, pela implementação de
um conjunto de medidas objetivando disciplinar o uso da propriedade em conformidade
com a política urbana previamente aprovada e integrada no ordenamento jurídico local.
O Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/01), como convém relembrar, reforçou esse
novo paradigma da ordem urbanística ao estabelecer “normas de ordem pública e interesse
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (art. 1°, parágrafo único).
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Também é importante ressaltar que, em princípio, não havia uma cláusula
financeira a fim de resguardar o direito social à moradia, tal como ocorre com as despesas
mínimas obrigatórias para saúde e educação, prática que já existia nas Constituições
anteriores. A Emenda Constitucional n° 31/2000, contudo, instituiu – por dez anos –
prorrogado por tempo indeterminado pela Emenda Constitucional n° 67/2010 – o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza na esfera do Poder Executivo federal, sendo que
parcela deste Fundo deve ser aplicada em habitação a fim de garantir aos brasileiros acesso
a níveis dignos de subsistência77.
Neste capítulo, portanto, abordaremos o mecanismo de inserção do direito à
moradia em nossa ordem jurídica à luz das políticas públicas destinadas à sua efetivação,
abordando-se o Sistema Nacional de Habitação no âmbito do pacto federativo. O objetivo
desta tese é, portanto, trazer a reflexão sobre a dimensão de nosso arcabouço jurídico para
fins de solução dos conflitos envolvendo o direito à moradia.

2.1. Competências dos entes federados
O Brasil, formalmente, prevê em seu texto constitucional um modelo de Estado
Federal com três esferas de governo: o governo central, representado pela União, o
regional, composto pelos Estados-membros e Distrito Federal, e o local, com os
Municípios, entes que integram a federação e são autônomos.
O princípio federativo foi um dos princípios estruturantes da Constituição Federal,
tendo sido elevado, ante a sua importância, à categoria de princípio fundamental,
juntamente com os princípios republicano, da separação de poderes, do Estado
democrático de direito, entre outros.
Cumprindo o conteúdo do princípio federalista, a Constituição Federal estabeleceu
a indissolubilidade de vínculo (art. 1°); a organização do Estado em três níveis de governo
(art. 18); as vedações federativas (art. 19); a divisão de competências materiais e
legislativas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 21 e
seguintes); a organização dos poderes (art. 44 e seguintes) e a divisão de rendas (art. 145 e
seguintes).
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A atual Constituição prescreveu um federalismo de equilíbrio entre as unidades
federadas, estabelecendo uma linha de divisão entre competências privativas, repartidas de
forma horizontal; e competências concorrentes, repartidas verticalmente, com a
possibilidade de delegação.
A Constituição de 1988 protegeu expressamente a forma federal de Estado
impedindo qualquer alteração no texto constitucional que importe em sua abolição ou que
se mova no sentido de tal fim, quando utilizou a expressão “tendente a abolir”. Assim,
qualquer ataque direto ou indireto à forma federativa não poderá ser sequer objeto de
deliberação.78
De acordo com José Maurício Conti, o Estado Federal apresenta as seguintes
características principais: a) existência de ao menos duas esferas de governo; b) autonomia
das entidades descentralizadas, compreendendo a autonomia política, administrativa e
financeira; c) organização do Estado expressa em uma Constituição; d) repartição de
competências entre as unidades descentralizadas na formação da vontade nacional; e)
participação das entidades descentralizadas na formação da vontade nacional; f)
indissolubilidade79.
Sendo assim, o Estado Federal tem, na repartição das competências, suas principais
características identificadoras. Diferenciam-se as várias Federações pelas formas adotadas
de atribuição aos entes federados de competências legislativas, competências para
fornecimento de bens e serviços públicos e competências para arrecadar e distribuir
recursos públicos.
No que diz respeito à distribuição de encargos, desde a década de 1980, podemos
dizer que vem ocorrendo um processo de transformação na formulação e na
implementação de políticas públicas em escala mundial. No Brasil, esse processo vem
ocorrendo na área de políticas sociais concomitantemente a reformas centralizadoras na
área fiscal, desenhando um complexo arranjo federativo80.
Contudo, a complexidade das relações federativas no Brasil também pode ser
atribuída a processos relacionados ao impacto da descentralização e da focalização das
políticas sociais nas relações intergovernamentais. O grande marco de tais mudanças foi a
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Constituição Federal de 1988. No que tange especificamente aos Municípios, nesses
últimos anos estão ocorrendo processos que questionam a herança histórica da formação do
poder local no país.
Na esteira dos movimentos pela redemocratização do sistema político, pela
ampliação dos espaços de participação popular e pela valorização de experiências locais
nos processos de decisão política, a Carta Constitucional de 1988 se constituiu como
origem e solução dos dilemas que marcaram as relações intergovernamentais nos anos
subsequentes. Por um lado, representou inequívoco marco no avanço da conquista de
direitos sociais universais no país. Por outro, deixou de mencionar como esses direitos
seriam implementados na forma de políticas sociais pelos entes federativos, ao indicar
áreas concorrentes entre os municípios, os estados e o governo federal.
A federação brasileira adotou desde sua origem, na Constituição Federal de 1891, o
regime de separação das fontes tributárias, discriminando impostos de competência
exclusiva dos Estados e da União. A partir de então, a evolução histórica da estrutura
tributária nacional, particularmente no que diz respeito à distribuição das competências
exclusivas, caracterizou-se por mudanças graduais, sendo as maiores rupturas operadas
pela centralização da reforma tributária do regime militar e, no período seguinte, a
descentralização fiscal da Constituição de 1988.
O princípio que deve nortear a repartição de competências é o da predominância do
interesse, segundo o qual à União caberão aquelas matérias e questões de predominante
interesse geral ou nacional, aos Estados as matérias e assuntos de predominante interesse
regional, ao passo que aos Municípios os assuntos de interesse local.
A divisão de competências adotada pela Constituição de 1988 se orientou pela
técnica de enumerar um grupo de assuntos que seriam de interesse geral ou nacional, que
foram entregues à União, outros que seriam de interesse local próprios dos Municípios,
deixando por exclusão, em algumas situações, a competência dos Estados. Verificamos,
desse modo, que o legislador constituinte deixou aos Estados as competências que
expressamente não foram deferidas à União ou aos Municípios.
Conforme estabelece o art. 23, II, V e IX, a competência para saúde, educação e
moradia é comum à União, aos Estados e aos Municípios. Essa configuração constitucional
para a competência gera uma série de dúvidas a respeito do que exatamente cada ente
federativo deve fazer.
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No âmbito legislativo, a competência comum pode trazer problemas na
normatização de determinados direitos e obrigações constitucionais. É por esta razão que
leis complementares também tem como função fixar normas de cooperação entre a União e
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, justamente para que os entes possam
exercer as competências comuns sem conflitos.
Na esfera das políticas públicas, a existência de competência comum pode ensejar
uma ação fragmentada no setor em questão por parte dos diversos entes federativos. Para
trazer certa uniformidade, algumas leis tentam traçar políticas públicas unificadas para tais
setores, denominados planos nacionais setoriais.
Segundo Marta Arretche e Vicente Rodriguez, “a definição dada pela Constituição
é bastante genérica quanto à distribuição de competências entre os níveis de governo para a
implementação da política de habitação social. A Carta não estabelece, por exemplo, a
competência dos municípios – nem sequer preferencialmente – de formulação e execução
de programas de produção de unidades residenciais. Não veio, portanto, das novas regras
constitucionais o impulso para um novo arranjo nacional de distribuição de atribuições
nessa área”81.
Mas o fato é que, com a promulgação da Constituição de 1988, a formulação e a
implementação de políticas públicas passaram a ser realizadas sob novas bases
institucionais. Dotadas de autoridade política e fiscal, administrações estaduais e
municipais começaram a desenhar suas próprias políticas habitacionais, de acordo com a
prioridade dada ao setor de habitação em sua agenda de governo, com os recursos fiscais e
administrativos disponíveis e com a natureza de suas relações com o governo federal.
Deste modo, incumbe à União um papel predominantemente normativo e de
fomento, perfazendo as seguintes atividades: definição das normas da política federal;
organização de sistemas nacionais de informação; e co-financiamento à execução de
programas e financiamento à correção/compensação de desigualdades regionais. Aos
Estados, por sua vez, cabem definir os parâmetros locais de oferta dos serviços; regular e
controlar os programas que devem ser executados primordialmente pelos municípios e/ou
pelo setor privado; e executar, de modo supletivo, os programas nas situações em que o
nível municipal de governo não puder fazê-lo. Em áreas metropolitanas, bem como nos
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casos de intervenções de escala regional, justifica-se a ação dos governos estaduais. Mas a
instância municipal de governo é a mais adequada para a gestão e a execução dos
programas de intervenção urbana82.
Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 aponta para um contexto complexo de
relações institucionais em que, concomitantemente, se descentraliza e centraliza o poder no
sistema político, o que ocorre por meio de mecanismos fiscais e políticos. Podem-se
destacar três aspectos da tendência à descentralização política. Com relação aos
mecanismos fiscais, entre 1980 e 1990, houve aumento das frações de Imposto de Renda
(IR) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) transferidas ao Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que
passou de 18% para 44%. Até setembro de 1988, o FMP representava 17% da arrecadação
do IR e do IPI, e o FPE, 14%. A partir da promulgação da Constituição, em outubro de
1988, esses valores passaram, respectivamente, para 20% e 18% e, a partir de 1993, para
22,5% e 21,5%, referendando um processo que já vinha ocorrendo desde o início da
década de 198083.
A tendência à centralização de poder com a Constituição pode ser observada,
também, a partir de três aspectos. A despeito da criação dos conselhos, a Constituição
Federal manteve as prerrogativas decisórias da esfera federal nas áreas sociais. Na saúde,
por exemplo, o Ministério da Saúde é o grande formulador das diretrizes e do desenho das
políticas do Sistema Único de Saúde, assim como o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, no caso do Programa Bolsa Família, e o Ministério da Educação, no
caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério/Fundo de manutenção e Valorização da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação.
Adicionalmente, ao mesmo tempo em que houve aumento das transferências
tributárias para os estados e, especialmente, para os municípios, o governo federal
promoveu a expansão dos seus próprios recursos tributários, oriundos das contribuições
sociais.
Nesse contexto de processos ambíguos desencadeados a partir de 1988, houve
inequívoco aumento da importância dos municípios na administração pública, por meio da
ampliação de suas atribuições administrativas. Em meados da década de 1990, o governo
82
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federal conseguiu articular um processo de descentralização de encargos a partir de
mecanismos de coordenação federativa, implementados com desenhos distintos nas
diferentes áreas de políticas sociais.
No setor da educação, por exemplo, lei (nacional) deve estabelecer o plano nacional
da educação com o objetivo de articular o sistema nacional de educação e definir
determinadas diretrizes (art. 214). Da mesma maneira, o art. 215, § 3º, também prescreve
que lei (nacional) estabelecerá o plano plurianual e o Plano Nacional de Cultura. No
mesmo sentido, o art. 227, § 8°, II, define que lei (nacional) estabelecerá o plano nacional
de juventude.
Já no setor habitacional, a omissão da Constituição deixou espaço para que o direito
à moradia fosse regulamentado como aspecto de política de desenvolvimento urbano,
previsto no art. 182 da Constituição Federal. O caput do artigo descreve que essa política
pública, executada pelo Poder Público municipal, dá-se conforme as diretrizes gerais
fixadas em lei, ou seja, uma norma geral.
A Lei n° 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, veio a disciplinar esse
ponto no que diz respeito à política de desenvolvimento urbano. Contudo, o artigo 3° deste
diploma legal estabeleceu como competência da União a promoção, por iniciativa própria e
em conjunto com as demais esferas federativas de programas de construção de moradias e
de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico84.
Assim, o Estatuto da Cidade aparece como uma verdadeira norma geral a
disciplinar o direito à moradia, atuando como se fosse competência concorrente e não
comum.

2.2. O papel do município como ente federado
Com a Constituição Federal de 1988, os municípios se encontram diante de um
quadro de sobreposição de duas agendas – a agenda da descentralização de políticas sociais
e a de centralização das políticas fiscais, o que costuma gerar grande tensão no âmbito dos
governos locais.
A provisão de moradia social, foco desta tese, passou a ter um papel de destaque
entre as políticas sociais brasileiras. Na perspectiva das atribuições federativas, a ação do
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governo federal na habitação é decisiva, pois nessa esfera são definidos os montantes de
investimento e sua aplicação. Os Estados, ao seu turno, passaram a ter um papel relevante
nos programas de moradia a partir da década de 80, com a crise do estado
desenvolvimentista. A questão urbana e habitacional é, todavia, constitucionalmente de
competência dos Municípios, embora estes nem sempre disponham de verbas próprias e de
capacidades administrativas para exercê-la. A consecução de uma política ampla de
moradia social deve se dar, portanto, em um contexto de cooperação entre os níveis de
governo, a despeito das tensões inerentes à atribuição de competências e à disputa por
verbas.
Entretanto, há uma enorme preocupação com o déficit de capacidade de gestão e de
financiamento dos municípios, que os enfraquece em demasia para o enfrentamento das
agendas sobrepostas. Outrossim, há grande dificuldade em elevar a receita própria desta
esfera de governo e contribuir para a redução do endividamento e déficit públicos, bem
como para o aumento do controle social do Estado brasileiro. Atualmente, a grande
dispersão entre as receitas tributárias de municípios com nível de renda e faixa
populacional semelhantes revela um potencial tributário não explorado85.
No que diz respeito ao impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal nos Municípios,
além do desbalanceamento entre os entes federativos, há um problema correlato entre os
municípios. Como as condições de gestão administrativa, financeira e fiscal são muito
distintas entre os municípios, tem-se um quadro perverso que assola os menores e os mais
pobres. A maior dependência que esses municípios têm com relação às transferências
tributárias da União implica sua maior sujeição aos rigores da lei, o que se passa também
com aqueles com contratos de federalização da dívida mobiliária.
Há, ainda, uma questão política relevante referente ao impacto da Lei de
Responsabilidade Fiscal na relação entre os poderes Executivo e Legislativo no âmbito
municipal. A lei prevê a necessidade de controle pari passu da execução orçamentária dos
municípios com intuito de observar em que medida as metas fiscais estipuladas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias estão de fato sendo cumpridas, a partir da real arrecadação de
receitas e do volume de gastos empenhados.
Outra alteração institucional trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi o
empoderamento dos tribunais de contas estaduais e municipais, muito desacreditados na
85
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década de 1990 e que passaram, a partir de 2001, a ter novo posicionamento no controle
das contas públicas. Neste sentido, a LRF estabelece que os tribunais de contas devem
acompanhar os limites e as regras estabelecidas na lei, inclusive avisando os poderes
Executivo e Legislativo sobre o avanço de gastos em direção ao limite prudencial da dívida
e da despesa de pessoal. Com sua nova função de guardiões da responsabilidade fiscal,
esses órgãos tiveram a possibilidade de construir uma nova institucionalidade na direção de
maior accountability pública e, com isso, diluir as críticas relacionadas a sua costumeira
submissão ao Poder Executivo.
A avaliação das implicações da LRF sobre a gestão municipal parte de dois
pressupostos. O primeiro é que esta é uma construção institucional que resulta de
determinado contexto histórico e da aglutinação de forças e adesões que viabilizaram a
aceitação coletiva de sua aprovação. Ademais, assume-se também que a aprovação da LRF
é o início de outro processo de construção institucional, no qual os atores criarão suas
interpretações jurídicas, econômicas e sociais para a nova lei e adotarão atitude adaptativa
em relação a esta.
A autonomia política e fiscal dos governos estaduais e municipais permite que esses
adotem uma agenda própria, independente da agenda do Executivo federal. As relações
verticais na federação brasileira – do governo federal com estados e municípios e dos
governos estaduais com seus respectivos municípios – são caracterizadas pela
independência, pois estados e municípios são entes federativos autônomos. Assim, ao
menos em tese, as garantias constitucionais do Estado federativo permitem que os
governos locais estabeleçam sua própria agenda na área social.
Em termos de arcabouço jurídico relativo à questão urbana, o Estatuto da Cidade,
promulgado em 2001, disciplinou o papel dos Municípios na gestão urbana, em
conformidade com a Constituição Federal de 1988. Vale ressaltar que o Estatuto da
Cidade, considerando a competência privativa do Município, para legislar e atuar em
matéria urbana, veio, finalmente, tornar obrigatório, com o plano diretor, que os
municípios atuem de fato e de direito sobre o assunto.86
Ademais, a criação do Ministério das Cidades, em 2003, representou um marco
institucional na rearticulação da política de habitação, que passou a ser orientada de acordo
com princípios de participação de atores sociais nela interessados e em conformidade ao
86
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papel institucional dos municípios. Do ponto de reordenação institucional, foi importante a
inclusão do capítulo sobre política urbana na Constituição Federal de 1988, ainda que isso
não tivesse resultados nos anos que imediatamente se seguiram. Conforme já mencionado,
o texto constitucional trouxe princípios de reforma urbana no âmbito dos municípios,
tornando obrigatório os planos diretores para as cidades com mais de 20 mil habitantes.
Os constituintes de 1988 optaram pelo formato das competências concorrentes para
a maior parte das políticas sociais brasileiras. De acordo com Marta Teresa da Silva
Arretche, “as reformas institucionais realizadas nas décadas de 1980 e 1990 não
modificaram a estrutura básica da distribuição federativa de funções. O governo federal
arrecada e distribui, por meio de empréstimos, os recursos da principal fonte de
financiamento dessas políticas: um fundo destinado a indenizar trabalhadores demitidos
sem motivo, cuja arrecadação líquida é direcionada ao financiamento de programas de
saneamento e habitação, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”87.
A Constituição da República, portanto, contém previsão de competência
concorrente de Estados, Distrito Federal e União para legislar sobre direito urbanístico (art.
24), de competência comum para combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, X), de
competência da União para instruir diretrizes para o desenvolvimento urbano (art. 21, XX)
e para legislar privativamente sobre direito civil e agrário (art. 22, I), de competência dos
Estados para a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões
por agrupamento de Municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum (art. 25, § 3°) e, especialmente, de
competência dos Municípios para a promoção do adequado ordenamento territorial com
planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30,
VIII) e para a elaboração do plano diretor (art. 182, § 1°), instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbanos, que também define o cumprimento da função
social da propriedade urbana (art. 182, § 2°).
A

política

habitacional

é

extremamente

ligada

à

política

urbana,

constitucionalmente de competência municipal. A construção de conjuntos habitacionais
desvinculados da malha urbana e sem acesso a saneamento ou transporte é uma das

87

ARRETCHE, Marta Teresa Silva. Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e
autonomia. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 23, 2004. Disponível em:
<http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/ArretcheSPP2004.pdf>. Acesso em: 27 set. 2015.

101

consequências da falta de coordenação entre o planejamento do território e das políticas
públicas. Essa falta de coordenação não decorre apenas do arranjo federativo, mas a
autonomia dos entes federativos torna as políticas públicas ainda mais complexas,
especialmente as de competência comum.
No que tange à política urbana, importante não confundir cidade com município. A
palavra município indica que se trata de um ente federado, que foi guindado a esta
categoria pela Constituição Federal de 1988, ganhando status de membro da Federação.
Sua tríplice autonomia, isto é, administrativa, financeira e política, reconhecida pelas
Constituições anteriores, porém sem a condição de pertencer à Federação, transforma o
município em um ente político, com total autonomia, e dotado de personalidade jurídica.
Já a cidade é o centro urbano, devidamente constituído e dotado dos equipamentos
urbanos e comunitários, situado dentro do perímetro urbano do município, mas sem
personalidade jurídica. O município, ao seu turno, é constituído tanto pela zona urbana
(cidade), quanto pela zona rural (destituída dos equipamentos urbano e comunitário). 88
A preocupação do constituinte de 1988, ao tratar da “Política Urbana”, é justamente
a função social da propriedade urbana, criando a ordem urbanística e impondo às cidades o
dever de cumprir sua função social.
Segundo Nabil Bonduki, “depois de várias décadas em que a questão da habitação
social esteve quase que exclusivamente sob responsabilidade do governo federal, de início,
no período populista, por intermédio dos institutos de aposentadoria e pensões e Fundação
da Casa Popular, e sobretudo após 1964 com o Banco Nacional de Habitação/Cohabs -, nos
últimos dez anos ou quinze anos, os Estados e municípios passaram gradativamente a atuar
nessa questão. Essa inflexão insere-se no novo papel que cabe ao município na gestão das
políticas urbanas e sociais e possibilita, indiscutivelmente, o surgimento de experiências,
programas e projetos inovadores, assim como a emergência de novas posturas no
enfrentamento do problema da moradia e da questão urbana”89.
A Constituição Federal de 1988 abre espaço para o estabelecimento de novo acordo
político institucional entre vários atores sociais. Por isso, é das poucas que reconhecem o
município como integrante da estrutura do estado, com autonomia própria, ou seja, como
ente federativo.
88
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Mas a mera definição federalista não qualifica o que é praticado no País, pois o que
se vê, na prática, é um tipo de federalismo direcionado a uma estrutura político-territorial
arcaica e, além disso, desenvolvido a partir de uma lógica administrativa que
descentralizou responsabilidades em proporções inferiores aos recursos disponibilizados.
O Município, com base no artigo 182 e no princípio da preponderância do interesse,
é o principal ator responsável em promover a política urbana de modo a ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de seus habitantes
e o cumprimento da função social da propriedade urbana, de acordo com os critérios e
instrumentos estabelecidos no Plano Diretor.
Todavia, é importante ressaltar que, de acordo com Fernando Dias Menezes de
Almeida, a inclusão dos Municípios como entes da Federação, pela Constituição de 1988,
foi perniciosa para a garantia de sua autonomia real. Para ele, a afirmação dos Municípios
como entes autônomos, integrantes da Federação, não significa que a Constituição lhes
tenha assegurado todos os elementos presentes no regime jurídico da União e dos
Estados90.
A primeira constatação se refere ao controle de constitucionalidade, uma vez que as
leis municipais não são passíveis de controle via ação direta de constitucionalidade, mas
apenas de descumprimento de preceito fundamental.
Outro exemplo é que os Municípios não possuem Poder Judiciário, mas apenas
Poder Executivo e Legislativo. Ora, essas peculiaridades ensejam a existência de uma
estrutura jurisdicional simplificada, até mesmo de caráter de jurisdição administrativa,
especialmente voltada à solução de litígios envolvendo munícipes e o Poder Público
Municipal.
Ademais, os Municípios não possuem Tribunais de Contas (com as exceções de
São Paulo e do Rio de Janeiro), de modo que o controle externo se dá pelo Poder
Legislativo municipal, com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, ou Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios (órgãos estaduais).
Outro ponto a ser lembrado, segundo o Professor, é a submissão do ordenamento
jurídico municipal não apenas à Constituição Federal, mas também a princípios
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estabelecidos na Constituição na Constituição do Estado em cujo território se situe o
Município91.
Vale ressaltar, ainda, a possibilidade de que os Estados promovam intervenção nos
Municípios; ou a União, nos Municípios que se situem nos Territórios que porventura
venham a existir. De certo modo, essa previsão indica uma supremacia política e jurídica
de Estados e da União em relação aos Municípios.
Também merece destaque o fato de que pode se aferir da Constituição Federal de
1988 uma certa noção de pertinência dos Municípios em relação aos Estados em cujo
território se situem. Ainda, a criação dos Municípios de dá por decisão do legislador do
respectivo Estado, conforme art. 18, § 4º, do texto constitucional.
Finalmente, o maior problema é que, na grande maioria dos casos, verifica-se uma
enorme dependência financeira dos Municípios em relação aos demais entes da Federação.
Um dado ilustrativo é que 60% dos Municípios têm mais que 80% de seu total de receitas
compostas por transferências correntes e 90% dos Municípios têm mais que 65% de seu
total de receitas compostas por transferências correntes92.
Apesar dessas distorções, um levantamento feito pelo IPEA indicou que houve
crescimento da carga tributária dos governos locais, em especial, de sua receita disponível,
ainda que de maneira tímida. Acompanhando o incremento da carga tributária municipal,
percebe-se o aumento da participação dos municípios nas receitas disponíveis globais e a
redução da participação dos estados e do governo central. Em 2005, a participação do
governo central foi de 57,6%, enquanto a dos municípios ficou em 17%; estes índices eram
60,1% e 13,3%, respectivamente, em 1988.93
No que tange aos programas habitacionais que os municípios implementam podem
ser citadas a construção de unidades habitacionais, a melhoria de unidades habitacionais, a
oferta de material de construção, a oferta de lotes, a regularização fundiária, a aquisição de
unidades habitacionais e a urbanização de assentamentos.
A construção de unidades habitacionais é o tipo de programa mais frequente, sendo
esta preferência consistente ao longo do tempo. A melhoria de unidades habitacionais, por
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sua vez, apresentou o segundo percentual mais elevado em 2007-2008, isto é, foi verificada
em 46,5% dos municípios brasileiros. Na sequência, a oferta de material de construção e a
oferta de lotes foram os mais mencionados, seguindo-se pela regularização fundiária, pela
aquisição

de unidades

habitacionais

e

finalizando-se com

a

urbanização

de

assentamentos94.
Em resumo, é possível afirmar que os municípios brasileiros apresentam um padrão
consistente de ordenação de preferências em seus programas habitacionais. Para a década
de 2000, o tipo de programa habitacional mais adotado é, de longe, a construção de
unidades habitacionais, seguida da melhoria de unidades residenciais. A oferta de materiais
de construção foi, de modo consistente ao longo da década, uma das opções mais
frequentes. Esse é um dado que pode ser preocupante, caso ele reflita ausência de conexão
seja com a qualidade das construções, seja com a regularização fundiária, cuja frequência é
bastante inferior, de modo consistente ao longo da década. Por fim, a urbanização de
assentamentos é a última preferência entre os municípios.
De todo modo, é inegável que, a despeito das dificuldades na efetiva autonomia
municipal, a Constituição Federal de 1988 atendeu antigo anseio de municipalistas,
assegurando aos Municípios um regime jurídico de maior autonomia se comparado aos
regimes das Constituições anteriores.

2.3. Políticas públicas no Setor Habitacional
O início da história da apropriação da terra remonta ao período medieval, numa
época de predomínio da Igreja Católica sobre a fragilidade da formação de Estados-nação.
Nesse contexto, documentos, ora expedidos pela Igreja Católica, ora pelos próprios países
interessados, justificaram o processo de ocupação das terras no bojo da expansão
ultramarina. A apropriação do território brasileiro foi juridicamente justificada pelo
chamado Tratado de Toledo (1480), pela Bula Inter Coetera (1493) e o Tratado de
Tordesilhas (1494)95.
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O instituto da propriedade privada da terra, como a conhecemos nos dias atuais,
ganha relevância no século XVIII, no esteio da formação dos estados nacionais pósrevolucionários, quando é reconhecido como direito individual fundamental da pessoa
humana, expressão máxima da liberdade do cidadão frente ao poder do Estado.
Essa visão eminentemente personalista da propriedade foi inspirada no art. 17 da
Declaração de Direitos do Homem de 1789, que assim prevê: “em sendo a propriedade um
direito inviolável e sagrado, ninguém pode dela ser privado, a não ser quando a
necessidade pública, legalmente constatada, evidentemente o exija, e sob a condição de
uma justa e prévia indenização”.
O transplante desta concepção para o sistema jurídico brasileiro é precedido por um
longo período histórico de apropriação da terra, marcado profundamente pela herança
patrimonialista portuguesa, modelo que diversas vezes coloca em conflito os interesses da
elite local com o modelo liberal, que começava a tomar corpo nos circuitos europeus com
repercussão na formação da nova intelectualidade brasileira96.
As transformações em nível mundial, no século XIX, especialmente decorrentes da
Revolução Industrial e das mudanças nas relações de trabalho, vão impactar diretamente as
relações com a terra no Brasil.
De fato, a noção de propriedade privada da terra, instituída no século XIX,
prevalece até os nossos dias, ainda que, em termos formais, tenha incorporado a função
social como um princípio a ser observado, mas cuja aplicação ainda é pouco percebida na
mediação dos diversos tipos de conflitos fundiários.
Enquanto no auge do Estado liberal a propriedade conforme o Direito era aquela
adquirida regularmente por seu detentor e cujo uso não prejudicasse os prédios vizinhos, a
propriedade do Estado social para ser legítima deve atender não só a tais pressupostos,
como também ter seu uso adstrito a um propósito: o bem-estar da coletividade.
Diante deste breve panorama histórico, o debate sobre o acesso à terra urbana ocupa
espaço central na discussão sobre os problemas das cidades. Uma característica que
dificulta a formulação e a implementação de políticas públicas habitacionais é a
dificuldade em entender a habitação como um serviço público. Enquanto algumas políticas
como a educação e a saúde foram sendo universalizadas de forma gratuita à população, a
mesma estratégica não foi utilizada para as políticas de habitação. Tanto é assim que, em
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sua maioria, os programas habitacionais são baseados em financiamento habitacional,
subsídios e construção terceirizada dos imóveis. Isso pode ser relacionado com a ideologia
da casa própria e aos maiores benefícios e segurança que a legislação e a sociedade
concedem ao proprietário diante de outros posseiros, como os locatários ou moradores de
áreas concedidas pelo Poder Público97.
A questão da habitação pode ser considerada um dos principais problemas sociais
urbanos no Brasil. Fazendo-se um apanhado histórico, a ampliação dos espaços urbanos
deu-se a partir do final do século XIX, uma vez que a abolição da escravidão fez com que
milhares de negros deixassem o campo e migrassem para a cidade. Da mesma forma, o
Brasil contou com a chegada de inúmeros imigrantes que se espalharam pelo campo e pela
cidade.

2.3.1. Histórico das Políticas Públicas Habitacionais
A importância de se realizar um breve histórico da política habitacional no país está
intimamente relacionada com a permanência de certas práticas, estruturas organizacionais
e modelos de intervenção estatal, o que contribui para a explicação sobre o funcionamento
das políticas públicas atuais. Será dado destaque à estrutura dos órgãos públicos na política
habitacional ao longo do tempo e as relações entre os entes federados, bem como às
políticas de âmbito nacional.
No início do século XIX, a questão da habitação e a intervenção urbana passaram a
despertar a preocupação dos administradores públicos em virtude da questão relativa à
saúde pública. Com efeito, o compartilhamento de espaços por diversas famílias e a
inadequação das habitações serviram de motivação para a primeira ordem de intervenção
da Administração Pública, sempre de um ponto de vista repressivo em favor da ordem
sanitária.
Já na primeira metade do século XX, com o crescimento dos centros urbanos, o
problema da habitação passou a se agravar. O surgimento da industrialização no país, que
ganhou maior destaque na década de 30, tornou imperiosa a definição de uma política
habitacional.
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A Revolução de 30 e a Era Vargas marcaram o momento no qual as políticas de
bem-estar social ganharam espaço na arena política brasileira. Porém, longe de ter caráter
redistributivo, a intervenção na área social foi posta a serviço do plano político mais amplo
de nation building, principalmente através da regulamentação da relação capital/trabalho,
pela atuação do Estado como produtor visando atender a reprodução ampliada do capital e
como articulador de um processo de acumulação98.
Após a Revolução de 1930, o Estado passou a atuar de modo mais direto na
economia, incluindo intervenções relativas à reprodução social, cuja base da política foi a
ideia de incorporação dos atores sociais ao sistema político.
Foi assim que, durante o Estado Novo, foi criada a Fundação da Casa Popular
(FCP), primeiro órgão nacional criado para prover residências à população de baixa renda.
Esta política foi resultado de pressões da classe trabalhadora, que, despida de moradia,
passou a exigir do Poder Público providências relativas à habitação nos centros urbanos.
A criação da Fundação da Casa Popular revelou-se como desdobramento histórico e
uma resposta do Estado à forte crise nacional de habitação. A Fundação precisou lidar com
diversas limitações, especialmente no que tange ao seu financiamento, ligado a um imposto
de transações imobiliárias que nunca foi cobrado devidamente, sofrendo, inclusive, boicote
de outros Estados, além da pressão do setor da construção civil, preocupado com a
escassez de materiais e de crédito.
A Fundação da Casa Popular foi considerada, de certo ponto de vista, um projeto
bastante ousado, pois propunha financiar diversas benfeitorias, além da moradia, e, devido
à desarticulação dos órgãos e à falta de recursos, não obteve o sucesso desejado ainda que
tenha servido como base para a criação do Banco Nacional de Habitação, importante
marco na história das políticas habitacionais brasileiras99.
De todo modo, foi o primeiro órgão de âmbito nacional destinado à temática da
habitação. Nesse período, já havia problemas de coordenação e operacionalização que se
seguiriam no setor pelas décadas seguintes.
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Outrossim, a política habitacional a partir da década de 1930 foi executada pelos
Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPS), que sempre tiveram uma atuação ambígua na
questão habitacional: sendo instituições previdenciárias, a capitalização emergia como
objetivo mais importante do que a provisão de moradias para os trabalhadores de baixa
renda. Os institutos eram formados por categoria profissional, organizados por legislações
diferentes, discriminando trabalhadores informais e até trabalhadores formais ligados a
institutos com menos recursos100.
Já a década de 50 foi marcada pela expansão do capitalismo oligopolista no país
que definia a substituição do modelo agrário exportador pela industrialização, impondo um
novo padrão de acumulação na economia. Assim, até o início dos anos 60, a crise das
cidades é compreendida como produto da crise no campo. Deste modo, a política
habitacional urbana em geral era considerada menor quando comparada às questões rurais.
Com o golpe militar, em 1964, a Fundação da Casa Popular foi extinta, dando lugar
ao Plano Nacional de Habitação, que teve por objetivo controlar o caos urbano e o
crescimento de favelas. Neste sentido, o Banco Nacional de Habitação tornou-se o
principal órgão da política habitacional e urbana do país.
A ditadura militar, ao entrar no poder, teve ciência da problemática que a crise de
moradias representava e deu como resposta a criação do Sistema Financeiro de Habitação
(SFN), um mecanismo de captação de poupança de longo prazo para investimentos
habitacionais, o qual tinha como fontes de recursos e de arrecadação o Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimos.
Contudo, esta política acabou por beneficiar apenas a classe média, fazendo com
que as famílias mais pobres rumassem para as favelas ou loteamentos clandestinos
localizados nas periferias da cidade.
O que se constata é que o foco estava na propriedade imobiliária e a maior
preocupação era o resguardo dos direitos inerentes à compra e venda de lotes, a sua
regulamentação e seu registro nos cartórios competentes.
O modelo de intervenção pública criado pelo Banco Nacional de Habitação estava
pautado na existência de uma agência federal da qual emanavam os recursos e as políticas
a serem implementadas no território nacional. Para implementar os programas
habitacionais de interesse social, este designava agentes promotores, de âmbito municipal,
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intermunicipal ou estadual. Tais agências desempenhavam as funções de promoção
imobiliária, restando o processo de edificação propriamente dito para empreiteiras
privadas.
A política habitacional brasileira, portanto, nasceu sob o signo da centralização
modernizadora dos governos militares, em que o Estado possuía um papel decisivo, seja
como indutor do crescimento, seja como diretamente produtor de bens e serviços – e o
Banco Nacional de Habitação é um exemplo da materialização desses princípios.
Assim, esse modelo se estendeu por décadas na política de habitação, sendo que até
meados dos anos 80 a oferta pública de habitações no Brasil se deu sob o sistema
estruturado nos anos 60, isto é, sob o conjunto de mecanismos institucionais,
administrativos e financeiros articulados pelo Banco Nacional de Habitação.
De fato, a estratégia utilizada pelo Banco acabou por beneficiar o setor da
construção civil, que pôde contar com uma fonte de financiamento estável, mas não
contribuiu significativamente para a melhoria das condições habitacionais da população de
baixa renda.
A lei do Banco Nacional de Habitação também transformou a Fundação da Casa
Popular em Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), que deveria ser o
agente de articulação e planejamento urbano, mas acabou submisso ao banco. Entre outras
limitações, essa submissão se dava nas decisões de financiamento dos planos de
desenvolvimento local integrado, submetidas à diretoria do banco, nas normas de
planejamento, nos seus projetos e na sua organização administrativa subordinados ao
Conselho de Administração do BNH.
É relevante mencionar que, apesar do Banco Nacional de Habitação constituir um
banco nacional e ter na sua lei de criação o objetivo de estimular a coordenação entre os
órgãos públicos federais, estaduais, municipais e as iniciativas privadas, conforme
estabelecia o art. 3°, § 1°, da Lei n° 4.380/64, não havia grande articulação entre os entes
ou entre as políticas desenvolvidas. Com sua extinção, houve um vazio institucional no
governo central, que foi ocupado pelos entes subnacionais de maneira bastante
heterogênea101.
Uma mudança na ótica sobre os loteamentos ocorreu com o advento do Decreto-lei
n° 271/1967, que previa a subordinação do parcelamento do solo urbano à apreciação dos
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Municípios, para que pudessem se adequar às necessidades locais permitindo um
“desenvolvimento urbano qualificado”.
Ocorre que, com o passar dos anos, essas medidas foram se tornando inócuas,
favorecendo o surgimento de loteamentos irregulares pelas cidades. Diante da urbanização
crescente, novas leis foram promulgadas na tentativa de ordenar o uso e ocupação do solo
urbano, como foi o caso da Lei n° 6.766/79 em vigor até hoje. Porém, a tentativa de
padronização na construção do espaço urbano onerou o preço das terras regulamentadas,
condenando a população carente a morar nas periferias.
O fato é que após o golpe militar de 1964 constatou-se um crescimento urbano
classificado por muitos autores como caótico e desordenado, representado pela
proliferação de loteamentos irregulares baseados na autoconstrução e ausência de
melhorias urbanas.
O golpe militar, portanto, impôs uma nova ordem, instaurando um poder autoritário
e centralizador. Isso significou a repressão aos movimentos sociais, bem como a tendência
do Estado, através do planejamento urbano, em dirigir suas ações/intervenções
privilegiando as classes de maior renda e investindo na aceleração da reprodução do
capital.
No quadro histórico do conjunto de medidas adotadas pelo regime militar a partir
de 1964 foram criados o BNH, o SFH e o FGTS, esse último recolhido diretamente do
trabalhador assalariado, que passou a ser a principal fonte de recursos para infraestrutura
urbana e habitacional da história brasileira. Vinculou-se, assim, a uma política
originariamente trabalhista uma política habitacional e urbana, associando trabalho e
moradia.
Segundo Nabil Bonduki, “o Banco Nacional de Habitação, criado após o golpe de
1964, foi uma resposta do governo militar à forte crise de moradia presente num país que
se urbanizava aceleradamente, buscando, por um lado, angariar apoio entre as massas
populares urbanas, segmento que era uma das principais bases de sustentação do
populismo afastado do poder e, por outro, criar uma política permanente de financiamento
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capaz de estruturar em moldes capitalistas o setor de construção civil habitacional, objetivo
que acabou por prevalecer”102.
Para o autor, não foi por acaso que os resultados, do ponto de vista quantitativo da
ação desenvolvida por esse sistema, foram muito expressivos: nos vinte e dois anos de
funcionamento do BNH, o Sistema Financeiro de Habitação financiou a construção de 4,3
milhões de unidades novas, das quais 2,4 com recursos do FGTS, para o setor popular, e
1,9 milhões com recursos do SBPE, para o mercado de habitação para a classe média.
Se for considerado o período até 2.000, pois o SFH continuou funcionando após a
extinção do BNH em 1986, foram financiadas cerca de 6,5 unidades habitacionais. Além
disto, foi notável o papel do SFH no saneamento, com destaque para o Plano Nacional de
Saneamento (Planasa), que foi decisivo na extraordinária expansão das redes de água e
esgoto que ocorreu nas principais cidades brasileiras. Em 2000, mais de 90% da população
urbana estava abastecida por rede de água103.
Todavia, embora a produção habitacional tenha sido significativa, ela esteve muito
aquém das necessidades geradas pelo acelerado processo de urbanização que ocorreu no
Brasil, na segunda metade do século XX.
Outrossim, a estratégia implementada pelo BNH beneficiou a construção civil que
pôde contar com uma fonte de financiamento estável para a produção de unidades prontas,
mas contribuiu pouco para enfrentar o problema que o órgão se propunha a resolver. Os
pressupostos de gestão adotados pelo BNH – típicos do regime militar – eram rígidos e
centralizados, impermeáveis à incorporação das práticas desenvolvidas pela população
para enfrentar, a custos mais baixos, o problema da habitação.
Assim, entre os anos de 1968 e 1973, apesar do crescimento econômico que marcou
este período, não se verificou uma distribuição de renda, aprofundando o fosso de
desigualdades entre as classes mais abastadas e os menos favorecidos. Desta forma, a
política social formulada pelo governo militar significava para os seus opositores uma nãopolítica, uma vez que buscava atenuar desigualdades, mas sem tocar na estrutura da
distribuição de renda104.
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O esgotamento deste modelo de atuação estatal se dá paralelamente ao processo de
democratização do país e tem como um de seus reflexos o fechamento do BNH em 1986, o
que representou a desmobilização da burocracia estatal responsável pelo sistema
habitacional. A política pública de moradias desarticulou-se e não encontrou base de
sustentação nas décadas seguintes, o que refletiu diretamente na oferta de empréstimos
habitacionais e, deste modo, na produção regular da habitação.
A extinção do Banco Nacional de Habitação veio a ocorrer em 1986, quando o
então presidente Sarney passou a gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para a Caixa Econômica Federal (CEF).
O Decreto-lei n° 2.291/1986 extinguiu o Banco Nacional de Habitação, fazendo da
Caixa Econômica Federal sua sucessora, inclusive com relação à gestão do FGTS,
destinando ao Conselho Monetário Nacional as atribuições do BNH como órgão central do
Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Assim, a criação do Banco Nacional de Habitação, embora tenha constituído um
avanço para o setor habitacional, não foi capaz de suportar a crise financeira vivida no
Brasil na década de 80, mesmo com todas as medidas corretivas tentadas.
Nos primeiros anos da década de 80, o país sofreu os efeitos da crise fiscal,
colocando-se em discussão a eficiência gerencial e a eficácia social das políticas até então
postas em curso. Esta crise financeira ocasionou a extinção do Banco Nacional da
Habitação, transferindo suas funções para a Caixa Econômica Federal. Para tentar amenizar
a situação relativa à habitação, o governo federal criou, em 1987, o Programa Nacional de
Mutirões Habitacionais, da Secretaria Especial da Ação Comunitária, que tinha como foco
financiar habitações para famílias com renda inferior a três salários mínimos. Porém, apesar
dos esforços, a alta inflação que vigorou no país durante esta época, aliada à falta de
estrutura e gestão, fizeram com que o programa não alcançasse suas metas.
O governo Sarney instituiu o fim do Banco Nacional de Habitação e o incorporou à
Caixa Econômica Federal em um ato que marcou um período de falta de investimentos no
setor habitacional, fruto da recessão econômica na era da redemocratização.
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Para Nabil Bonduki, “com o fim do BNH, perdeu-se uma estrutura de caráter
nacional que, mal ou bem, tinha acumulado enorme experiência na área, formado técnicos
e financiado a maior produção habitacional da história do pais”105.
Foi assim que a Caixa Econômica Federal se tornou o agente financeiro do Sistema
Nacional de Habitação, absorvendo precariamente algumas das atribuições, pessoal e
acervo do extinto BNH. A regulamentação do crédito habitacional passou para o Conselho
Monetário Nacional, tornando-se, de modo definitivo, um instrumento de política
monetária, o que levou a um controle mais rígido do crédito, dificultando e limitando a
produção habitacional.
Desta maneira, a Caixa Econômica Federal apresentava custos operacionais
considerados muito altos e, para preservar o fundo de rombos e risco de inadimplência
como ocorreram no passado, adotou critérios excessivamente rigorosos na concessão de
financiamentos, restringindo fortemente o acesso da população de baixa renda ao
financiamento habitacional.
Verifica-se, assim, que nos anos 80, a crise do Sistema Financeiro de Habitação e a
extinção do Banco Nacional de Desenvolvimento deixam uma imensa lacuna no que se
refere às políticas habitacionais. De 1986 a 1995, as incumbências relativas a essa questão
social são sucessivamente delegadas a vários órgãos: Ministério do Interior, Ministério do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Ministério da Habitação e do Bem-Estar
Social. Em 1989, retorna à agenda do Ministério do Interior, quando é criada a Secretaria
Especial de Habitação e Ação Comunitária, mas as atividades financeiras representadas
pelo Sistema Financeiro de Habitação e pela Caixa Econômica Federal ficam submetidas
ao Ministério da Fazenda. Toda essa instabilidade acerca de qual órgão responde pela
política habitacional reflete a perda da capacidade decisória e a redução dos investimentos
no setor. A estratégia adotada pelo governo para conter o déficit público foi a contenção de
despesas com a área social106.
Após o enfraquecimento do Sistema Financeiro de Habitação e o encerramento das
operações do Banco Nacional de Habitação, o setor de habitação popular passou por um
momento de crise institucional, sem que houvesse diretrizes que regessem as ações. Ora, a
descontinuidade das ações relativas a moradias foi tão grande que entre o fim do Banco
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Nacional de Habitação em 1986 e a criação do Ministério das Cidades em 2003, a gestão
de políticas habitacionais esteve subordinada a sete diferentes ministérios ou estruturas
administrativas.
Paralelamente, ocorre o processo de descentralização das políticas habitacionais
cujo marco é a Constituição de 1988. No texto constitucional, a questão da moradia
compete tanto à União quanto aos Estados e aos Municípios. Uma mudança importante em
relação às constituições anteriores é que os municípios deixam de ser compreendidos como
meras unidades administrativas e são, a partir de então, pensados enquanto unidades
políticas. Isso implica novas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, maior poder ao
alcance dos governos locais.
A Constituição Federal de 1988 atribui também aos Estados e aos Municípios a
responsabilidade pela questão habitacional, o que os levou a uma transferência de
responsabilidade e surgimento de programas alternativos de fomento à habitação popular.
A questão habitacional foi atribuída a sucessivos ministérios, não sendo possível
verificar uma política que tentasse trazer coerência aos programas habitacionais sendo
desenvolvidos no país.
Ocorre que, quando se analisa a municipalização das políticas habitacionais, há de
se reconhecer a situação desigual dos municípios para enfrentarem a problemática da
moradia, pois o sucesso das políticas depende estritamente da capacidade financeira de tais
entes e das alianças da prefeitura com outras instâncias do poder.
Assim, até 1998, quando as regras de utilização dos recursos públicos sofreram
alteração, a distribuição dos recursos do FGTS revelou forte regressividade, pois somente
os municípios mais ricos tiveram condições de acesso.
Mais adiante, durante o Governo Collor, foi criado o Plano de Ação Imediata para a
Habitação, que também não conseguiu atingir seus objetivos. Da mesma forma ocorreu
com os Programas Habitar Brasil e Morar Município, durante o mandato de Itamar Franco.
Trata-se, assim, de uma forma particular de intervenção estatal no setor, em que se
combinaram a atuação de tipo regulatório e atuação de tipo produtivo operando com
agentes diferenciados.
Esses programas introduziram muito do que seria 10 anos mais tarde um aspecto do
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, isto é, para acessarem os fundos dos
programas, as autoridades locais precisavam criar um conselho e um fundo, bem como
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contribuir com uma parte do investimento. Essas medidas, especialmente a primeira,
garantiram participação e transparência no processo de gestão de ambos os programas.
Saliente-se que os dois programas tiveram características similares, residindo a
diferença no fato de que o Habitar Brasil foi direcionado para cidades com mais de 50.000
mil habitantes e os fundos, neste caso, foram originados de um contrato de empréstimo
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
No início dos anos 2000, já no período FHC, foi aprovada a Lei n° 10.257,
conhecida como “Estatuto da Cidade”, que constituiu o principal documento jurídico para
o processo de planejamento urbano e estruturação das cidades, criando institutos como o
IPTU progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública, usucapião urbana, e
concessão especial para fins de moradia, conforme já analisado anteriormente.
O primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso trouxe novidades à política
habitacional brasileira, já que os parâmetros que pautavam o setor desde o Banco Nacional
de Habitação eram tidos em documentos oficiais como vencidos e os antigos valores eram
substituídos por outros como flexibilidade, descentralização, diversidade, reconhecimento
da cidade real, além da integração com outras políticas urbanas tais como mobilidade e
saneamento básico. Além disso, marcou também o retorno do FGTS para a contratação dos
financiamentos domiciliares107.
Já o segundo governo de FHC foi marcado por uma forte crise econômica. Como
consequência, em acordo com o Fundo Monetário Internacional, o uso do FGTS foi
restringido e não mais podia ser fonte de empréstimo às outras esferas do governo
(municipal e estadual), limitando sua atuação a conceder recursos ao setor privado ou a
pessoas físicas por meio de empréstimos individuais.
O que se observou no período entre 1995 e 2002 foi uma política de concessão de
financiamentos centralizada nas mãos do ente federal, com enfraquecimento da autonomia
dos Estados e Municípios e com o fechamento de diversas COHAB estaduais.
Ademais, dentro do modelo de política federal a partir do governo Fernando
Henrique, foi elaborado o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos
oriundos do FGTS, em sua maior parte, e por outros recursos provenientes do FAS,
FINSOCIAL, FDS e PROTECH. Trata-se de programa habitacional federal destinado à
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população com renda familiar entre três e seis salários mínimos, que utiliza os recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial.
O PAR foi elaborado em 1999 dentro do modelo de política habitacional federal a
partir do primeiro governo Fernando Henrique. As três características norteadoras desse
programa são: o princípio de descentralização para as esferas estaduais e municipais, que já
vinha ocorrendo; a focalização do gasto público orçamentário na faixa de renda igual ou
inferior a três salários mínimos, por meio do financiamento com recursos do FGTS, que
possui juros abaixo do mercado, para a faixa de renda entre 3 e 12 salários mínimos; e a
busca de inclusão, nos programas habitacionais, das populações que obtém sua renda no
mercado informal, ou que habitem em moradias irregulares, ou em áreas não regularizadas
da cidade.
Também neste governo foi criada a Secretaria de Política Urbana, mas que se
apresentou fraca institucional e politicamente, contando, ainda, com a fragmentação da
atuação nessa política entre diversos ministérios. Ademais, a preocupação com a
estabilização econômica e com o fim da hiperinflação, bem como a estruturação do
Programa de Estímulo à Recuperação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional,
fizeram com que a Secretaria de Política Urbana não recebesse a preocupação que deveria.
Alguns programas foram desenvolvidos em âmbito nacional, como as Cartas de
Crédito – mais importante destino dos recursos do FGTS e que passaram a possibilitar a
aquisição de imóveis usados - e o Pró-moradia, modificando a configuração da política e
comprometendo as companhias dos entes federados.
A criação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) pela Lei n° 9.514/1997
demonstrou uma aposta no desenvolvimento do mercado para o incremento da produção
habitacional. Contudo, esse sistema não é voltado à produção de interesse social e tem sido
utilizado, predominantemente, para imóveis comerciais, possibilitando um relacionamento
entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais, incluindo, desta maneira, novos
atores.
No Governo Lula, foi feita uma reestruturação na gestão habitacional brasileira,
criando-se, em 2003, o Ministério das Cidades segmentado em quatro secretarias, a saber:
Habitação, Programas Urbanos, Saneamento Ambiental, Transportes e Mobilidade Urbana.
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O Ministério das Cidades foi criado com o caráter de órgão coordenador, gestor e
formulador da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, envolvendo, de forma
integrada, as políticas ligadas à cidade.
Apesar do avanço que representou a criação do Ministério, é necessário ressaltar
que uma das suas debilidades é sua fraqueza institucional, uma vez que a Caixa Econômica
Federal, agente operador e principal agente financeiro dos recursos do FGTS é subordinada
ao Ministério da Fazenda. Em tese, o Ministério das Cidades é o responsável pela gestão
da política habitacional, mas, na prática, a enorme capilaridade e poder da Caixa, presente
em todos os municípios do país, acaba fazendo com que a decisão sobre a aprovação dos
pedidos de financiamentos e acompanhamento dos empreendimentos seja sua
responsabilidade.
O Sistema Nacional de Habitação, por sua vez, que visa sistematizar a Política
Nacional de Habitação, foi estruturado da seguinte forma:
POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO - SISTEMA NACIONAL DE
HABITAÇÃO:
- Subsistema de Financiamento de Habitação de Interesse Social: FGTS, FNHIS e
outros fundos.
- Subsistema de Financiamento de Habitação de Mercado: poupança e mercado de
capitais.
O objetivo do governo em seus primeiros anos no que diz respeito à política
habitacional foi a implementação do Projeto Moradia, que consistia no provimento de
habitação às famílias de baixa renda de até três salários mínimos por meio de subsídios
inversamente proporcionais à renda dos pleiteantes, alocando-se recursos provenientes de
tributos e do FGTS.
O Projeto Moradia surgiu no âmbito do Instituto Cidadania como uma proposta
para buscar um equacionamento global da questão da habitação no Brasil, propondo a
articulação dos três níveis de governo num sistema único, com tarefas específicas e
predeterminadas para cada ente.
O aludido projeto partia do pressuposto de que era fundamental a dinamização do
mercado habitacional para a classe média – a ser atendida com recursos do SBPE

118

(poupança) e do Sistema Financeiro Imobiliário – de modo que este segmento pudesse
deixar de utilizar o FGTS, que seria voltado para as faixas de renda mais baixas.
Assim, partindo-se de uma mescla das três fontes básicas de recursos destinadas à
habitação (mercado, FGTS e fundo de subsídio) compostas de forma a atender todos os
segmentos sociais necessitados de moradia, pretendia-se ajustar a capacidade de
pagamento à necessidade de moradia.
A principal política para a habitação, no entanto, foi o Programa Minha Casa,
Minha Vida, do Ministério das Cidades, lançado em 2009. Com a criação do Ministério
das Cidades, houve uma institucionalização de uma política de habitação pelo governo
central, porém com diversas questões limitadoras, como a fraqueza política do ministério, a
preocupação prioritária com o superávit primário e as restrições orçamentárias.
Tais restrições eram tão severas que, no ano de 2004, o Ministério permaneceu de
janeiro a abril sem abertura de orçamento do ano e até o mês de dezembro com o
contingenciamento de 60% dos investimentos previstos na LOA.
Atualmente, o Ministério é um dos atores do Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social, financiando a estrutura administrativa do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social, organizando as Conferências das Cidades, apoiando o Conselho das
Cidades e decidindo sobre a aceitação de propostas e a alocação de recursos do fundo.
A partir de 2005, alterações relevantes ocorreram na área de financiamento
habitacional, tanto no que se refere ao subsistema de habitação de mercado como ao de
interesse social. A Lei Federal n° 10.391/2004 deu maior segurança jurídica ao
financiamento e à produção de mercado, enquanto a retomada do SBPE (Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e a abertura do capital do setor imobiliário
significaram um crescimento inusitado do crédito para a produção habitacional.

2.3.2. Programa Minha Casa, Minha Vida
Embora a economia brasileira viesse apresentando, até 2007, um vigoroso
crescimento, no final de 2008 a conjuntura internacional se agravou com o acirramento da
crise. A falência de relevantes instituições financeiras internacionais acarretou uma
expressiva redução do crédito, em especial o de longo prazo, afetando significativamente
os investimentos das empresas privadas, notadamente do setor da construção civil.
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Diante do agravamento da crise financeira, o Governo Federal passou a adotar uma
série de medidas como forma de mitigar seu impacto nos vários setores da economia
nacional. Um conjunto dessas ações concentrou-se no setor da construção civil e
infraestrutura. Essas medidas de estímulo justificam-se pelo relevante papel que o setor
desempenha, em toda sua cadeira produtiva, na economia brasileira. A adoção de medidas
de estímulo à indústria da construção civil justifica-se, ainda, pelo peso que o setor possui
no Produto Interno Bruto Brasileiro, e por sua enorme capacidade empregadora.
Em março de 2009, viando criar condições para expandir o mercado habitacional
nos estratos sociais de menor renda, o governo federal lançou o Programa Minha Casa,
Minha Vida, cuja característica principal, diferenciando-o dos demais projetos
habitacionais, foi o fato de consistir no subsídio direto inversamente proporcional à renda
bruta das famílias.
O Programa Minha Casa Minha Vida, previsto na Lei n° 11.977/2009, tem por
objetivo promover a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais, ou a
requalificação de imóveis urbanos para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00.
Trata-se de um programa do governo federal, de âmbito nacional, que objetiva viabilizar a
produção e compra de 1 milhão de unidades habitacionais para a população com renda de
até 10 salários mínimos. O programa está previsto e disciplinado pela Lei n° 11.977/09 e
regulamentado pelo Decreto n° 6.962/09. No art. 3°, § 1°, inciso III, da citada lei, consta a
norma segundo a qual, em áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento aos
beneficiários da política devem levar em conta a doação pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios de medidas de desoneração tributária para as construções
destinadas à habitação de interesse social, valendo destacar que este ponto interessa
especificamente para a implementação pelos Municípios dos instrumentos do Estatuto da
Cidade voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade.
O PMCMV possui forte inspiração nos programas habitacionais chilenos para
famílias de baixa renda, sobretudo por transferir parte das responsabilidades na
concretização das políticas habitacionais ao setor privado. Um dos impactos que advieram
com a maciça participação do mercado imobiliário nas políticas habitacionais foi o
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superaquecimento do mercado, emergindo novas dificuldades como o preço dos terrenos
em grandes centros e a falta de infraestrutura urbana mínima em outras localidades108.
O advento do Programa Minha Casa, Minha Vida institui um novo momento no
quadro institucional, o qual está associado à produção pública de habitação de interesse
social. Em linhas gerais, observa-se a existência de dois momentos importantes neste
processo histórico. O primeiro abrange as ações orçamentárias de apoio ao Poder Público
para Construção Habitacional para Famílias de Baixa Renda, como também apoio à
Provisão Habitacional de Interesse Social, ambas do Programa Habitação de Interesse
Social realizadas em 2007-2010.
Já o segundo, associado a um novo arranjo, caracteriza-se pela divisão de
responsabilidades entre Poder Público e instituições ou agentes financeiros, em que o
acesso à moradia passa a dar-se, majoritariamente, por meio de aquisição com
financiamento oneroso.
Além de definir a estrutura e as modalidades de atendimento do PMCMV, voltadas
diretamente à produção de habitação, a Lei n° 11.977/2009 traz instrumentos que procuram
resolver um conjunto de gargalos que impedem ou tardam o desenvolvimento de uma
política habitacional para as faixas com menor renda. Dentre tais instrumentos, podemos
citar: a criação do Fundo Garantidor de Habitação; o barateamento dos seguros, a redução
dos prazos e das custas cartoriais; incentivos fiscais para a produção de imóveis para a
baixa renda; linhas de financiamento para infraestrutura e modernização da cadeia
produtiva; estabelecimento de parâmetros para uso de materiais ambientalmente
sustentáveis; redução de prazos para o licenciamento ambiental; e regulamentação de um
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização
de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes.
O programa se apoia na disponibilidade de terrenos públicos que possam ser doados
aos projetos habitacionais. O surgimento do MCMV alterou as condições econômicas, a
dinâmica política, os arranjos federativos, as relações público-privadas e certas regras
jurídicas no campo do direito urbanístico.
É bem verdade que a Lei n° 11.977/09, ao instituir o MCMV, determina que serão
priorizados na distribuição dos recursos federais os municípios que implementarem os
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instrumentos do Estatuto da Cidade voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em
ociosidade. Essa norma, contudo, não assegura os meios pelos quais os municípios menos
carentes de capacitação serão amparados do ponto de vista de sua administração pública.
Para ajudar a suprimir esta lacuna, a Rede Nacional de Avaliação e Capacitação
para Implementação de Planos Diretores Participativos produziu uma cartilha com o
objetivo de orientar gestores municipais sobre como utilizar os instrumentos do Estatuto da
Cidade para produzir moradia popular bem localizada tendo como pano de fundo o
MCMV.
Trata-se de programa que prevê o financiamento e a construção de unidades de
habitação, além de conter capítulo específico para regularização fundiária de
assentamentos informais.
A Lei n° 11.977/09, além de permitir uma série de soluções para questões
anteriormente intransponíveis em decorrência da legislação civil no tocante à regularização
fundiária, também permitiu a regularização registraria de algumas situações, exigindo,
inclusive, uma maior atuação do registrador de imóveis nesta seara.
Constata-se, desta forma, a utilização de incentivos financeiros por parte do
governo federal para induzir os municípios brasileiros a mobilizar instrumentos do Estatuto
da Cidade.
O projeto pode ser classificado da seguinte maneira:
- Financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:
atendimento a famílias com renda mensal de até R$ 5.000,00;
- Fundo de Arrendamento Residencial – FAR: atendimento a famílias com renda
mensal de até R$ 1.600,00 na área de atuação do FAR;
- Fundo de Desenvolvimento Social – FDS: atendimento a famílias com renda
mensal de até R$ 1.600,00, organizadas em cooperativas habitacionais ou mistas,
associações, demais entidades privadas sem fins lucrativos, visando a produção, aquisição
e requalificação de imóveis urbanos;
- Atendimento a famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 em Municípios com
população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
O Programa Minha Casa, Minha Vida compreende dois subprogramas, quais sejam,
o Programa Nacional de Habitação Urbana e o Programa Nacional de Habitação Rural.
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O programa foi considerado por muitos audacioso já que aceitava financiamentos
apenas de família com renda de 0 a 10 salários mínimos e tinha como objetivo facilitar a
construção de um milhão de moradias em dois anos de programa.
O Programa foi construído a partir de estratégias diferenciadas de atendimento para
as diversas faixas de renda. Para as famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 ou R$
20 mil anuais, no caso de área rural, o governo incentiva a produção de unidades
habitacionais por meio de um regime especial de tributação e a aquisição dessas unidades
por meio da concessão de subsídios aos beneficiários.
Para famílias com renda de até R$ 2.790,00, o incentivo é uma combinação de
redução de juros, disponibilização de fundo garantidor, regime especial da tributação e
concessão de subsídio, em valor inversamente proporcional à renda.
Já para as famílias com renda de até R$ 4.650,00, o incentivo é a redução dos
custos de seguro e o acesso ao Fundo Garantidor de Habitação.
Quanto às faixas de renda, o projeto inicial em sua primeira etapa previa que 40%
dos financiamentos seriam destinados às famílias de renda entre 0 e 3 salários mínimos,
outros 40% para famílias alocadas entre 3 e 6 salários mínimos e os 20% restantes para as
famílias entre 6 e 10 salários mínimos. No que diz respeito às regiões, os recursos estavam
planejados para serem alocados de acordo com o déficit habitacional medido pelo
IBGE/PNAD em 2007: Sudeste (37%), Nordeste (34%), Sul (12%), Norte (10%) e CentroOeste (7%).
Da análise de todos esses programas governamentais, conclui-se que a iniciativa
privada é protagonista na provisão de habitações, pois 97% do subsídio público é destinado
à oferta e produção direta por construtoras privadas e apenas 3% a cooperativas e
movimentos sociais.
O lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida caracterizou-se, assim, como
uma mudança na forma de condução da Política Nacional de Habitação, pois as diretrizes
do novo programa iam de encontro ao Subsistema Nacional de Habitação de Interesse
Social em razão da elevada participação do setor privado na construção de moradias. A
tentativa de aquecimento do setor de construção civil durante a crise de 2009 por meio do
lançamento do novo programa criou o que se chama de um “mercado de habitação de
interesse social”, o que é prejudicial aos interesses sociais dos menos favorecidos
economicamente.
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Ademais, considerando que os preços de comercialização são definidos pela Caixa
Econômica Federal com tetos máximos por quantidade de população nas cidades, a
empreiteira não poderá realizar a especulação imobiliária. Em consequência, o lucro é
auferido não através da elevação do preço da venda, mas sim por meio da redução dos
custos de construção ou de aquisição da terra. Deste modo, os imóveis correm grande risco
de estarem localizados em regiões periféricas dos grandes centros, onde não há estrutura de
mobilidade urbana ou ainda de não serem de qualidade aceitável, remontando a lógica
predominante no período do BNH.
O Programa Minha Casa, Minha Vida foi uma das estratégias governamentais de
fomento à habitação de interesse social e também de aceleração da economia no setor de
construção civil, visando assim reduzir a questão de falta de moradias às camadas
populares facilitando a aquisição do imóvel por meio da concessão de subsídios aos
interessados com renda domiciliar abaixo de 6 salários mínimos no financiamento
contratado junto à Caixa Econômica Federal aliando a possibilidade de utilizar o FGTS
como parcela de entrada.109
Assim, o histórico das políticas nacionais para a habitação mostra como os
principais programas nacionais transferiram ao setor privado o protagonismo na produção
de habitações a serem financiadas, gerando uma distorção da política habitacional.
O Programa Minha Casa, Minha Vida é, nos dias de hoje, a principal ação
governamental para redução do déficit habitacional. Contudo, o déficit habitacional no
Brasil continua sendo grande. De acordo com dados da Fundação João Pinheiro, em 2012 a
necessidade brasileira era de 5.792.508 moradias com condições dignas, ou seja, doze
vezes mais do que a redução do déficit nos últimos seis anos.110
O programa possui uma eficácia significativa no combate ao déficit habitacional
brasileiro, porém apenas no tocante aos componentes de habitação precária e
principalmente naquele que mensura a coabitação familiar. Os efeitos da política seriam
prontamente percebidos não fosse a grande valorização imobiliária vivida no país nos
últimos anos, não acompanhada pelo reajuste salarial dos trabalhadores. Assim, percebe-se
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que o programa não impactou de maneira tão significativa se comparado com o déficit
habitacional.
Neste sentido, o PMCMV pressupõe articulação com estados e municípios, aspecto
fundamental para garantir a adequada implantação dos empreendimentos de interesse
social, em termos de integração urbana, conexão com a malha viária existente, boas
condições de acessibilidade e mobilidade, oferta de equipamentos, serviços e infraestrutura
urbana.
A inserção urbana adequada inclui ligação física e contiguidade com a malha viária
existente, além de viabilizar abastecimento de água, coleta de esgoto, fornecimento de
energia elétrica, coleta de lixo e boas condições de acessibilidade e mobilidade por meio de
diferentes tipos de transporte público. Envolve, também, a proximidade com equipamentos
básicos de educação, saúde, segurança pública e de lazer.
Segundo Fabiana Luci de Oliveira e Izabel Saenger Nuñez, é possível dizer que
houve “uma atuação mais ativa do Poder Público após a publicação da lei que instituiu o
Programa Minha Casa Minha Vida. Isso porque a lei trouxe mecanismos facilitadores da
atuação de todas as instâncias do Poder Público (Municipal, Estadual e Federal)
permitindo, inclusive, que cooperativas habitacionais, associações de moradores,
fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou
outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de
desenvolvimento urbano ou regularização fundiária (art. 50, II, da Lei n° 11.977/09) atuem
também de forma administrativa. Sem dúvida temos, hoje, um quadro legal que permite a
implementação do princípio da função social da propriedade, previsto em nosso
ordenamento jurídico desde a Constituição de 1934, mas até há pouco tempo de difícil
implementação”.111
Todavia, não se pode afirmar que o PMCMV seja algo voltado exclusivamente a
garantir o direito à moradia, mas sim o direito de se ter uma casa própria. Em primeiro
lugar porque ele visa, sobretudo, à aquisição habitacional (terreno e imóvel), que é uma das
formas mais onerosas de se concretizar o direito à moradia. Em segundo lugar porque um
dos principais critérios para a participação do programa é o valor da renda (famílias com
renda mensal de até R$ 4.650,00, valor atualizado que não pode ultrapassar 10 salários
111
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mínimos), e não o fato de a família estar ou não desamparada no tocante ao direito à
moradia.
O fato é que os subsídios governamentais a fim de financiar programas
habitacionais sociais devem se preocupar em não distorcer o mercado imobiliário, sob o
risco de promover uma bolha especulativa em torno desses programas de interesse social.
Esse tem sido o principal desafio do PMCMV atualmente – não ser um programa
meramente voltado à aquisição de terreno e propriedade, mas sim efetivar o direito à
moradia daquelas famílias que estão à margem do Estado, seja transitória (aluguel social)
ou

permanentemente,

por

meio

de

programa

de

aquisição

com

subsídios

governamentais112.

2.4. A Política Nacional de Habitação
Os direitos sociais necessitam de uma ampla e complexa gama de programas
governamentais e de políticas públicas dirigidas a segmentos específicos da sociedade;
políticas e programas especialmente formulados e executados com o objetivo de
concretizar esses direitos e atender às expectativas por ele geradas com a sua positivação.
A eliminação das desigualdades é uma tarefa irrenunciável – em primeiro lugar por
razões de coerência entre um suposto ideal de igualdade e a própria ideia de democracia;
em segundo lugar pela constatação de igual dignidade das pessoas, apesar das
desigualdades físicas e psicológicas. Essa igualdade material irá garantir a cada indivíduo o
gozo de uma renda mínima, moradia digna, emprego, assistência sanitária, educação
fundamental e apoio em tempos de dificuldade.
Com intuito de se concretizar a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, a
Política Nacional de Habitação foi criada com o objetivo de promover as condições de
acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, especialmente os de baixa
renda, bem como de promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos
precários à cidade.
A necessidade de construção de uma política habitacional com foco na integração
urbana de assentamentos precários, especialmente na garantia do acesso ao saneamento
básico, à regularização fundiária e à moradia adequada, articulada a outras políticas sociais
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e de desenvolvimento econômico, é essencial na implementação de qualquer estratégia de
combate à pobreza e perspectiva de sustentabilidade urbana.
A Política Nacional da Habitação é regida pelos seguintes princípios:
- direito à moradia, enquanto um direito humano, individual e coletivo;
- moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo
de habitalidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo,
equipamentos, serviços urbanos e sociais e função social da propriedade urbana;
- questão habitacional como política de Estado;
- gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade; e
- articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as
demais políticas sociais e ambientais.
A implementação da Política Nacional de Habitação implica um novo desenho
político institucional, a partir dos princípios da descentralização, territorialização,
intersetorialidade, participação e desenvolvimento institucional, e a elaboração e
implementação de um Plano Nacional de Habitação que considere as grandes disparidades
sociais e regionais existentes no País.
O Plano é o instrumento de articulação entre diagnóstico, prioridades, metas a
serem atingidas, recursos compatíveis, ações, e um sistema de monitoramento e avaliação.
Seu objetivo é potencializar os programas e as ações dos três níveis de governo e as
capacidades existentes dos demais agentes sociais afetos ao setor habitacional, ou seja,
incorporar, além dos recursos financeiros, recursos de outra natureza que auxiliem nos
ganhos de eficiência e efetividade da intervenção.
O Plano Nacional de Habitação (PlanHab) é um dos mecanismos mais importantes
para a implementação da Política Nacional de Habitação. Previsto na Lei n° 11.124/05, que
estruturou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, ele foi elaborado sob a
coordenação da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. O principal
objetivo do PlanHab é formular uma estratégia de longo prazo para equacionar as
necessidades habitacionais do país, direcionando da melhor maneira possível os recursos
existentes e a serem mobilizados, e apresentando uma estratégia nos quatro eixos
estruturadores da política habitacional: modelo de financiamento e subsídio; política
urbana e fundiária; arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção civil.
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O PlanHab, embora seja um plano estratégico de longo prazo, não deve ser uma
peça retórica, de escasso efeito prático, vício que muitas vezes tem acompanhado o
planejamento setorial e urbano no Brasil. Sua elaboração busca articular estratégias
estruturadoras com ações concretas, que podem e devem ser tomadas imediatamente para
que seus efeitos possam ser sentidos no curto prazo, como parte de uma política mais
duradoura e não como medidas imediatistas e superficiais, que tendem a beneficiar os
setores sociais que tradicionalmente são favorecidos pelas ações públicas neste e em outros
segmentos.
Concebe-se o Plano Nacional de Habitação não como um “documento técnico”
elaborado em gabinetes, restrito ao envolvimento de técnicos e especialistas, mas como
uma construção coletiva baseada em correlações de forças políticas e em diferentes
interesses e objetivos coletivos, muitas vezes conflitantes, representados por diversos
agentes e atores, públicos e privados. Todos os segmentos envolvidos no processo buscam
desenhar alternativas de enfrentamento ao déficit habitacional, à inadequação das
moradias, às desigualdades e exclusões socioterritoriais e aos graves problemas relativos às
vulnerabilidades sociais existentes nas cidades brasileiras.
Destarte, o Plano Nacional de Habitação deverá ser o resultado de um amplo
processo participativo, garantindo a interlocução privilegiada com os entes federativos, os
agentes operadores da política habitacional e com os representantes dos diversos
segmentos organizados da sociedade civil.
O processo de elaboração do PlanHab deve ser considerado também como um
espaço de capacitação dos entes federativos e agentes operadores da política habitacional,
criando oportunidades de adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e
contribuindo com a implementação e consolidação do Sistema Nacional de Habitação. Sua
formulação deverá servir como referência nacional para a elaboração dos Planos Estaduais
e Municipais de Habitação, que deverão ser elaborados, de forma participativa, por Estados
e Municípios, conforme exigência da Lei Federal n° 11.24/2005.
O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Habitação, é o órgão
central responsável pela formulação da Política Nacional de Habitação, que é articulada
com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e com as políticas
ambientais e de inclusão social.
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Seu principal instrumento é o Sistema Nacional de Habitação, que estabelece as
bases do desenho institucional que se propõe participativo e democrático, prevendo a
integração entre os três níveis de governo e com os agentes públicos e privados envolvidos
com a questão.

2.4.1. O Sistema Nacional de Habitação
O Sistema Nacional de Habitação tem seu desenho institucional composto por uma
instância central de planejamento, coordenação, gestão e controle, representada pelo
Ministério das Cidades – o gestor do Sistema Nacional de Habitação – e pelo ConCidades,
vinculado à estrutura do Ministério das Cidades, ao qual cabe acompanhar e avaliar a
implementação do sistema e de seus instrumentos.113
O Sistema Nacional de Habitação é composto por uma instância de gestão e
controle, articulada e integrada pelo Ministério das Cidades, pelo Conselho das Cidades,
pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, pelos
Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social e pelos Fundos Estaduais e Municipais de Habitação de
Interesse Social.
Integram a estrutura do Sistema Nacional de Habitação os seguintes conselhos:
- Conselho das Cidades: órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério das
Cidades que tem por objetivo propor diretrizes e estratégias da política habitacional,
subsidiar o Ministério das Cidades na elaboração da Política e do Plano Nacional de
Habitação, acompanhar a implementação da Política Nacional de Habitação e recomendar
as providências necessárias ao cumprimento dos objetivos da política. O ConCidades
representa ainda uma instância de negociação da sociedade em que os atores sociais
participam do processo de tomada de decisão sobre as políticas executadas pelo Ministério,
nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana e
planejamento territorial.
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Art. 1° da Lei n° 11.124/2005: Esta lei dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do
SNHIS.
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- Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social: visa
estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do FNHIS, aprovar orçamentos e
deliberar sobre as contas do FNIS;
- Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: tem por objetivo
aprovar os orçamentos anuais para a aplicação dos recursos do FGTS e viabilizar fontes
estáveis de recursos para a realização da Política de Habitação de Interesse Social;
Os principais agentes do Sistema Nacional de Habitação, por sua vez, são:
- Caixa Econômica Federal: é o agente operador do FGTS que atua como
instituição depositária implementando a aplicação dos recursos do FNHIS e na realização
das transferências “fundo a fundo”. Para tanto, define os procedimentos operacionais
necessários à aplicação dos recursos do FNHIS, com base nas normas e diretrizes de
aplicação elaboradas pelo Conselho Gestor e pelo Ministério das Cidades. Ademais,
desempenha papel de agente financeiro do Sistema de Habitação de Interesse Social,
avaliando a capacidade aquisitiva dos beneficiários a serem atendidos com recursos
originários de fontes onerosas.
- Agentes financeiros, promotores e técnicos: trata-se de uma rede descentralizada e
especializada de agentes financeiros, promotores e técnicos que garantirá a capilaridade do
sistema e possibilitará uma atuação em todo o território nacional, compatível com as
necessidades de habitação e intervenção urbana existentes no País. Os agentes financeiros,
promotores e técnicos poderão ser estatais, públicos não estatais ou privados e atuarão na
concessão de créditos ou subsídios.
- Banco Central do Brasil: tem por incumbência fiscalizar as entidades de natureza
financeira integrantes do Sistema Financeiro da Habitação.
- Conselho Monetário Nacional: exerce as atribuições de regulação e controle do
Sistema Financeiro da Habitação.
O Sistema Nacional de Habitação está subdividido em dois sistemas que operam
com diferentes fontes de recursos, formas, condições de financiamento e, de forma
complementar, estabelecem mecanismos para a provisão de moradias em todos os
segmentos sociais: o Sistema Nacional de Habitação de Mercado e o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social.
Passemos, agora, à análise do Subsistema de Habitação de Interesse Social.
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2.5. Subsistema de Habitação de Interesse Social
Criado pela Lei n° 11.124/2005, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS) foi estruturado com o escopo de viabilizar o acesso da população de menor
renda à terra urbanizada e à habitação digna, por meio da implementação de programas,
abrangendo investimento e subsídio, de modo articulado, tanto entre os órgãos e as
instituições da esfera federal, como o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal,
quanto entre os demais entes da federação.114
Trata-se de uma política orientada a criar mecanismos para facilitar o acesso dos
mais pobres à habitação decente. Nele, a Secretaria de Habitação instituiu fontes de
financiamento e regras de acesso aos programas habitacionais financiados pela União. Os
municípios, dado seu estatuto na federação, são autônomos para aderir ou não. Todavia, a
adesão está condicionada ao cumprimento de exigências legais. Por meio de tais
exigências, o Sistema Nacional de Habitação condiciona o acesso a recursos à implantação
de conselhos e fundos bem como à elaboração de planos municipais de habitação de
interesse social.
O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social é voltado exclusivamente para
a faixa de interesse social, definindo um modelo de gestão descentralizado e participativo
que deve buscar compatibilizar e integrar as políticas habitacionais federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal, e as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano,
ambientais e de inclusão social.
A aprovação do Sistema Nacional de Interesse Social é considerada também uma
conquista dos movimentos populares, já que seu projeto de lei foi resultado de uma
mobilização nacional dos movimentos sociais de moradia de diversas entidades baseada na
Constituição de 1988 e tramitou 13 anos no Congresso Nacional.
Esse projeto de lei foi apresentado no parlamento, no dia 19 de novembro de 1991,
por organizações e movimentos populares urbanos filiados ao Fórum Nacional de Reforma
Urbana, tendo sido assinado por mais de um milhão de pessoas.
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Estabelece o art. 2° da Lei n° 11.124/2005, que fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social – SNHIS, com o objetivo de: I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à
terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; II – implementar políticas e programas de investimentos
e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; III –
articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham
funções no setor da habitação.
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Assim, a Lei n° 11.124/2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social, consiste na primeira lei aprovada pelo Congresso Nacional que tem como
antecedente um projeto de lei de iniciativa popular, o PL n° 2.710/92.
O sistema opera sob uma estrutura integrada de gestão que centraliza os programas
e projetos destinados à habitação de interesse social. Participam, além do Ministério das
Cidades, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; a Caixa
Econômica Federal, o Conselho das Cidades; conselhos, órgãos e instituições da
administração pública direta e indireta dos estados, Distrito Federal e Municípios,
relacionados à questão urbana e habitacional; entidades privadas que desempenham
atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário
Nacional.
Adotam-se como princípios do Subsistema, dentre outros, a moradia digna como
vetor de inclusão social e a função social da propriedade urbana visando à coibição da
especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade.
Entre as diretrizes, destacam-se a prioridade para planos, programas e projetos
habitacionais para a população de menor renda, a utilização prioritária de terrenos de
propriedade do Poder Público para a implantação de projetos habitacionais de interesse
social e o estabelecimento de mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias
chefiadas por mulheres dentre o grupo identificado como o de menor renda.
O principal agente operador deste Subsistema é a Caixa Econômica Federal.
No âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social foi criado o
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) que tem por objetivo o
financiamento de programas no âmbito do SNHIS e funciona como um mecanismo através
do qual os recursos são centralizados e repassados para as demais esferas do governo ou
para entidades sem fins lucrativos, observados os critérios estabelecidos no art. 12, § 6°, da
Lei n° 11.124/2005.
O Fundo, a partir de 2006, passou a centralizar os recursos orçamentários
destinados à execução dos programas habitacionais de interesse social. Os recursos do
fundo têm aplicação definida pela lei e submetem-se às resoluções do Conselho Gestor,
cujo objetivo principal é atribuir transparência e controle social à gestão do fundo. Sendo a
Caixa seu agente operador e de maneira a garantir a implantação descentralizada da

132

política, os recursos do FNHIS são repassados para os Estados, Distrito Federal e
Municípios a título de transferências voluntárias da União, condicionadas a garantias de
contrapartida e nas condições estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo. Os segmentos
que compõem o Conselho Nacional das Cidades estão representados no CGFHI, que
possui caráter deliberativo115.
O Fundo possui natureza contábil e centraliza os recursos fiscais destinados à
implementação dos programas estruturados no âmbito do SNHIS. A Lei n° 11.124/2005
também instituiu o Conselho Gestor, que é constituído por integrantes dos Conselhos das
Cidades, possibilitando uma gestão mais democrática com representação de diversos
segmentos sociais. O Conselho tem um papel deliberativo e participativo, sendo
responsável pela aprovação dos programas a serem implementados com recursos do
Fundo.
O termo de adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social é o meio
pelo qual os municípios, assim como os demais entes federados, formalizam sua intenção
de participar do sistema. O documento é enviado à Caixa, que, na condição de agente
operador do SNHIS, analisa a conformidade com as diretrizes definidas em lei. O processo
de adesão ao SNHIS contempla ainda a criação, por meio de leis, do fundo local e do
conselho municipal de habitação de interesse social.
A Caixa verifica a conformidade dessas leis municipais com os princípios e as
diretrizes da Lei n° 11.124/2005 e, após análise, efetiva seu arquivamento e encaminha os
termos de adesão à Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das Cidades.
Sob esta perspectiva, os incentivos do governo federal abarcaram um conjunto de
medidas de capacitação e de difusão da informação por meio de realização de oficinas de
sensibilização e produção de peças técnicas sobre o sistema. Dentro do contexto mais
amplo da campanha nacional pelo Direito à Moradia, a Secretaria Nacional de Habitação e
o Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa, realizou, a partir de 2006, dezesseis
oficinas de sensibilização nos principais polos regionais do País, que contaram com a
participação de gestores municipais, representantes de governos estaduais, movimentos
populares, instituições de pesquisa e de assessoria técnica e organizações não
governamentais.
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Vale mencionar que a aprovação da Lei n° 11.124/05 possibilita o aperfeiçoamento
da política já em vigor, particularmente no que se refere ao subsídio habitacional para
famílias de baixa renda. Essa lei, conforme já mencionado, é resultado do primeiro projeto
de lei apresentado por iniciativa popular, em novembro de 1991, sendo fruto da
mobilização nacional dos Movimentos Populares de Moradia de diversas entidades e do
Movimento Nacional de Reforma Urbana e condensando as expectativas de diversas
organizações da sociedade civil que atuam no setor da habitação popular.
Para receber recursos do citado Fundo no âmbito do repasse inter-federativo, o art.
12 da Lei n° 11.124/2005 estabelece os seguintes deveres aos Estados, Distrito Federal e
Municípios: a) constituição de fundo, com dotação orçamentária própria; b) constituição de
conselho que contemple a participação de entidades públicas e privadas, bem como de
segmentos da sociedade ligados ao setor de habitação, garantindo vagas aos representantes
dos movimentos populares; c) apresentação de Plano Habitacional de Interesse Social; d)
formalização do termo de adesão ao SNHIS; e) elaboração de relatórios de gestão.
Ademais, referida lei preconiza que o repasse efetivo de recursos fica condicionado
ao oferecimento de contrapartidas do ente, seja por meio de recursos financeiros, de bens
imóveis urbanos ou de serviços vinculados aos respectivos empreendimentos habitacionais
realizados no âmbito dos programas do SNHIS, a serem formalizados por meio de contrato
de repasse firmado junto à Caixa Econômica Federal, agente operador do FNHIS.116
Assim, constata-se que o FNHIS prevê tão somente o repasse condicionado à
formalização do contrato de repasse que dependerá de aprovação da proposta de programa
a ser desenvolvido com recursos do FNHIS, bem como contrapartida oferecida.
O SHIS tem como objetivo principal garantir ações que promovam o acesso à
moradia digna para a população de baixa renda que compõe a quase totalidade do déficit
habitacional do País. É constituído pelos recursos onerosos e não onerosos dos seguintes
fundos:
- Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS): recebe todos os
recursos de origem fiscal destinados à habitação que serão objeto de inscrição no
Orçamento Geral da União, incluindo as emendas parlamentares. Os recursos deste fundo
são destinados aos programas compatíveis com as diretrizes constantes do PNH, de forma
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descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios, seja por
intermédio da realização de transferência do FNHIS para os Fundos Estaduais e do Distrito
Federal de Habitação de Interesse Social e destes para os Fundos Municipais, seja por
repasse direto do Ministério das Cidades, em casos excepcionais, seja em associação a
recursos onerosos para fomentar programas habitacionais.
No Subsistema de Habitação de Interesse Social pretende-se contar com operações
para provisão de financiamentos e repasse de recursos onerosos e não onerosos ao poder
público, tais como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social e outros fundos (FDS, FAR, FAT) destinados à cobertura de
programas já existentes.
- Fundos Estaduais de Habitação: constituem instrumento para implementação da
estratégia de descentralização dos recursos de planejamento das ações de enfrentamento de
déficit habitacional.
Os recursos carreados ao Fundo Estadual poderão ser transferidos aos Fundos
Municipais e do Distrito Federal ou financiar diretamente programas estaduais ou regionais
de habitação, estabelecidos no Plano Estadual de Habitação, valendo-se da rede de agentes
financeiros, promotores e técnicos.
- Fundos Municipais e do Distrito Federal: tais fundos receberão repasses do fundo
estadual e recursos do orçamento do município e do Distrito Federal. Em síntese, as fontes
de recursos dos Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municípios são as seguintes:
transferências realizadas pelos respectivos fundos nacionais e estaduais, aportes obtidos
junto aos orçamentos estaduais/municipais/distritais, realizados – sempre que possível –
em contrapartida àqueles obtidos junto aos níveis superiores. Os aportes poderão ser
constituídos, ainda, por recursos patrimoniais e de serviços, operações de empréstimos por
parte dos Municípios e do Distrito Federal, criação de tributos específicos e destinação dos
já existentes, alienação de bens pertencentes ao patrimônio municipal e distrital e de suas
autarquias e empresas, venda de outorgas onerosas do direito de construir e doações.
A lógica do sistema de fundos, associada à política habitacional, está em otimizar a
aplicação dos recursos, garantindo melhores resultados e possibilitando, na associação de
recursos onerosos e não onerosos, a construção de uma política de subsídios.
De fato, ao focar o porquê da atuação do Estado na questão habitacional, a primeira
relação que se estabelece é a identificação das ações da política habitacional com os
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segmentos sociais não atendidos pelo mercado. Neste sentido, a demanda por oferta de
habitações ou por requalificação de assentamentos existentes a ser atendida pelo Poder
Público se identifica com o interesse social, acompanhado, após a Constituição Federal de
1988, da noção do direito à moradia.
O que caracteriza um interesse como social? Segundo Valentina Denizo, “no
âmbito jurídico o interesse social está ligado à concepção de interesse público,
fundamentado por ações da administração pública guiadas pelos princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Qualquer ato da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que for estranho ao interesse coletivo ou
que seja estranho à natureza do ato utilizado, será obrigatoriamente considerado como
desvio de poder ou de finalidade, sendo nulo de pleno direito”117.
Na sociedade contemporânea, caracterizada por uma fragmentação de valores,
evidencia-se a heterogeneidade dos interesses públicos envolvidos nas decisões e
intervenções públicas. Neste contexto, o interesse social se concebe à luz de valores
abrangentes, como o da dignidade da pessoa humana, das condições para a sustentabilidade
de sua existência frente às condições ambientais, sociais, urbanas, entre outras, buscando,
porém, alcançar o equilíbrio entre a função dos direitos individuais e os interesses da
coletividade em favor de princípios superiores e éticos de bem comum. Para garantir a
efetivação do interesse público e social, torna-se imperativo que o Poder Público dirija a
sua atenção e ação para os segmentos sociais cuja dignidade não pode ser protegida pelos
próprios esforços.
Com base nas premissas apresentadas, a atuação do Estado na questão habitacional
para atender a demanda considerada de interesse social está justificada, pois, abaixo de um
determinado nível de renda, determinados segmentos sociais não teriam condições de
adquirir uma moradia no mercado formal.
Ao focar a atuação do Estado na questão habitacional, o argumento mais recorrente
se refere à necessidade de o Poder Público atender parcela da população que não consegue
equacionar a sua necessidade habitacional por meio do mercado, com condições mínimas
de infraestrutura, habitabilidade e legalidade.
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O formato estruturado pela Lei Federal n° 11.124/2005 foi alargado em 2007 pela
Lei n° 11.578, uma vez que as ações já executadas no âmbito do SHHIS incluídas nas
ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) passaram a seguir outras regras.

2.5.1. Programa de Aceleração do Crescimento
O PAC é um programa que tem como propósitos o crescimento econômico, o
aumento dos postos de emprego e a melhoria das condições de vida da população
brasileira, alcançados por meio de um conjunto de medidas destinadas a incentivar o
investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura e remover
obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao
crescimento.
As medidas do PAC estão organizadas em cinco blocos, quais sejam: investimentos
em infraestrutura, melhora do ambiente de investimento, medidas fiscais de longo prazo,
desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e estímulo ao crédito e ao
financiamento.
Portanto, é possível constatar que o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social apresenta-se como alternativa para que Estados, Distrito Federal e Municípios ou,
ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, recebam recursos a título de repasse para
implementação de programas de regularização fundiária urbana de interesse social.
No entanto, o recebimento de recursos no âmbito do FNHIS para a realização de
projetos de regularização fundiária urbana de interesse social apresenta entraves
decorrentes: a) da ausência de repasse automático que envolva diretamente programas de
regularização fundiária de interesse social; b) da impossibilidade dos Estados, Distrito
Federal e Municípios formularem programas de modo diverso do estabelecido na esfera
federal; c) da priorização de outros programas de governo na esfera federal.118
Atualmente, há um projeto de lei que visa à criação de um Serviço de Moradia
Social no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, nos moldes dos
demais serviços públicos. De acordo com o art. 2° do Projeto de Lei n° 6.342/2009,
“Serviço de Moradia Social é o serviço público gratuito que visa garantir moradia digna
para a população de baixa renda, por meio de um conjunto de ações e iniciativas integradas
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com as demais políticas de desenvolvimento urbano e promoção social, de forma,
participativa, continuada e articulada entre os entes federativos e as organizações da
sociedade civil”.
Esse modelo é uma espécie de aluguel fornecido pelo Poder Público em seus bens
públicos ou privados utilizados para essa finalidade. Assim, o pagamento seria feito pelo
Estado em áreas providas de infraestrutura, constituindo em uma via alterativa de política
habitacional com a utilização prioritária de imóveis públicos subutilizados.
De maneira sintética e sem a pretensão de esgotar o tema, a oferta de moradias para
a população de baixa renda pode ser ampliada por meio da implementação das mais
variadas ações, dentre as quais se destacam: (i) a produção de novas unidades habitacionais
voltadas ao atendimento da população de baixa renda; (ii) a reforma de imóveis
abandonados, frequentemente encontrados em centros urbanos; (iii) o oferecimento de
subsídio para a locação, chamada de “locação social”, para que o acesso não seja limitado
à compra de imóvel por meio de financiamento; (iv) melhoria nas condições de
financiamento para facilitar a aquisição de imóvel; e (v) o provimento de terrenos
urbanizados119.
Cabe destacar, finalmente, a criação de dois programas federais destinados ao
atendimento da demanda organizada em associações, cooperativas, sindicatos ou entidades
da sociedade civil organizada no espaço urbano e rural, a saber: o Programa de Crédito
Solidário, que financia com subsídio a aquisição de material de construção, aquisição de
terreno e construção, construção em terreno próprio e conclusão, ampliação e reforma de
unidades habitacionais, com recursos do FDS; e o Programa de Produção Social da
Moradia (PMS) que, para o mesmo objetivo, utiliza recursos do Orçamento Geral da
União.
Existem ainda dois programas operados com recursos do FGTS. Um é voltado para
o Poder Público, focado na urbanização de áreas precárias (Pró-Moradia) – que teve suas
obras retomadas, após paralisação em 1998, e o outro para o setor privado (Apoio à
Produção).

119

NASCIMENTO, Mariana Chiesa Gouveia. op. cit., p. 161.

138

2.6. Órgãos públicos e o financiamento habitacional
A garantia existe em face de um interesse que demanda proteção. As garantias
destinam-se a assegurar a fruição dos bens e são modos de organização ou de atuação do
Estado. Todavia, de nada adiantam direitos e garantias individuais se os órgãos a quem
compete efetivá-los não o fizerem com a dimensão que o bom uso do jurídico requer. Daí a
importância de órgãos públicos de financiamento habitacional.
Para garantir o direito social de moradia, um caminho constitucionalmente
chancelado é a vinculação da ação do administrador (executivo) à lei (legislativo) pela
obrigatoriedade de aplicar recursos para produção de moradia – eleita pela vontade
soberana como direito fundamental. Garantir moradia é sinônimo de garantia de vida,
igualdade e dignidade. Este agir direcionado à consecução do direito social fundamental de
moradia é dever do governo.
Inúmeras vezes as políticas habitacionais são expressamente contempladas nos
orçamentos públicos, deixando claro os recursos aplicados no setor, por meio da
especificação de dotações em programas orçamentários específicos. Estando as políticas
habitacionais na esfera de competência de todos os entes federados, são várias as formas e
possibilidades pelas quais aparecem nos orçamentos públicos.
No âmbito federal, por exemplo, ilustrando o que se sai do orçamento de 2014, vêse o programa orçamentário “Moradia Digna”, de responsabilidade do Ministério das
Cidades, cujo objetivo é “ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à
habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de
baixa renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre
diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa Minha
Casa, Minha Vida”.120
Outro aspecto relevante em matéria orçamentária são os fundos públicos cujos
recursos são utilizados para fins habitacionais. Dentre eles, destacam-se o Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social (FNHIS), Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fundo Garantidor de Habitação
Popular, dentre outros.
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Também convém mencionar a tramitação no Congresso Nacional da chamada
“PEC da Habitação” (Proposta de Emenda Constitucional n° 285, de 2008), que tem por
finalidade, basicamente, assegurar financiamento ao setor habitacional, por meio da
destinação de recursos orçamentários aos fundos de habitação de interesse social por todos
os entes da federação durante o prazo de trinta anos, ou até a eliminação do déficit
habitacional121.
A PEC traz em seu bojo um caso interessante em que se tem uma vinculação de
receitas com obrigação anual de gasto, assemelhando-se a uma despesa mínima
obrigatória. Isso porque ela traz a obrigação de gasto anual dos recursos orçamentários que
são destinados aos FNHIS e vincula parcela da arrecadação de impostos.
Os órgãos públicos destinados ao financiamento habitacional podem ser definidos
como entidades governamentais responsáveis pela administração direta ou indireta e
gerenciamento dos recursos públicos. Tais entidades se dividem em federais, estaduais e
municipais. Os principais órgãos públicos são os seguintes:

2.6.1. Caixa Econômica Federal
A CEF é um órgão federal, isto é, um banco financiador e fiscalizador de projetos
habitacionais, incluindo projetos de mutirão. O financiamento pode ser conseguido através
de relação direta entre a CEF e os mutirantes ou através de relação indireta, tendo-se como
intermediários outros órgãos públicos. Conforme dito anteriormente, é o agente operador
do FGTS que atua como instituição depositária implementando a aplicação dos recursos do
FNHIS e na realização das transferências “fundo a fundo”. Ademais, desempenha papel de
agente financeiro do Sistema de Habitação de Interesse Social, avaliando a capacidade
aquisitiva dos beneficiários a serem atendidos com recursos originários de fontes onerosas.
Desde sua criação, em 1996, o FGTS constitui-se um fundo de natureza privada,
sob gestão pública.
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2.6.2. Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU)
É o órgão de financiamento habitacional do Estado de São Paulo, vinculado à
Secretaria de Habitação e o maior agente promotor de moradia popular no Brasil. Tem por
finalidade executar programas habitacionais em todo o território do Estado, voltados para o
atendimento da população de baixa renda, na faixa de 1 a 10 salários mínimos.
A CDHU também intervém no desenvolvimento urbano das cidades, de acordo com
as diretrizes da Secretaria de Habitação. Foi fundada em 1984 e recebeu sua atual
denominação em 1989.
Visa, portanto, promover condições dignas de moradia para a população de baixo
poder aquisitivo. Além da provisão de moradia para a demanda geral, o setor habitacional
do Estado atua nas questões urbanísticas, que abrangem urbanização de favelas, atuação
em áreas de risco, ações em cortiços e áreas centrais, melhorias habitacionais e apoio à
regularização fundiária, numa abordagem urbano-socioambiental.
Suas ações têm se pautado por cinco linhas estratégicas, quais sejam, ação
estratégica em área de risco; habitação, proteção ambiental e recuperação urbana de favelas
e cortiços; habitação sustentável no litoral paulista; fundos habitacionais, com incentivo à
produção de habitação de interesse social; e Cidade Legal e Planejada, com apoio à
regularização fundiária e aos planos habitacionais locais.
Essas cinco linhas estratégicas orientaram a elaboração da proposta do Plano
Plurianual 2012-2015 do Governo do Estado de São Paulo – PPA 2012 – 2015,
estabelecendo a meta de promover a construção de novas moradias populares para atender
famílias que ganham até cinco salários mínimos e as que moram em cortiços, favelas e
áreas de risco, com ênfase para as Regiões Metropolitanas.
Os programas da CDHU podem ser classificados da seguinte forma:
a. Provisão de Moradias: Provisão de Unidades Habitacionais e Aquisição de
Moradias;
b. Regularização Habitacional e Urbana: Revitalização de Áreas Centrais e
Melhorias Habitacionais;
c. Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários: Reassentamento
Habitacional de Risco e Favelas e Urbanização de Favelas;
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d. Saneamento Ambiental em Mananciais de Interesse Regional: Mananciais do
Alto Tietê, Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Habitação Sustentável no
Litoral Paulista;
e. Regularização Fundiária de Interesse Habitacional: Apoio à Regularização
Fundiária e Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais.
A provisão de moradias, por sua vez, é realizada por meio de:
1. Produção de Unidades Habitacionais: é composta pelos seguintes programas
habitacionais: Parceria com Municípios (Administração Direta e Empreitadas), Parcerias
com Associações e Cooperativas (Mutirão Associativo e Gestão Compartilhada), Parcerias
com Entidades Representativas de Trabalhadores, Moradia Indígena, Moradia Quilombola
e Vila Dignidade.
2. Aquisição de Moradias: PHAI – Programa Habitacional de Integração – Carta de
Crédito.
A CDHU também tem uma Política Social de Subsídios, que é uma das
características marcantes do conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do atendimento às famílias de
baixa renda, é necessária a concessão de subsídios, dada a incapacidade dessas famílias
terem acesso ao mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de grandes
proporções no Estado.
A edição da Lei n° 6.556/1989 buscou mudar essa situação, por meio de majoração
da alíquota, de 17% para 18% do ICMS, assegurando os recursos para investimentos
habitacionais, e estabelecendo diretrizes para a atuação da CDHU, como o atendimento à
população de baixa renda, com prioridade à faixa com rendimento familiar entre 1 e 3
salários mínimos mensais e destinação de recursos para projetos de urbanização em
favelas.
Prevê, ainda, a adoção de uma regra para o financiamento habitacional limitando o
valor máximo das prestações a serem pagas, ao rendimento mensal de cada família. No
financiamento de um empreendimento habitacional, a Política de Subsídios adota o modelo
de subsídios cruzados, onde os descontos sobre as prestações dos financiamentos
concedidos às famílias com capacidade de pagamento insuficiente são compensados pela
majoração em até 10% do encargo das prestações dos financiamentos concedidos às
famílias com capacidade de pagamento suficiente.
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Esses descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos ao longo do
prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam segundo os limites de
comprometimento por intervalo de renda.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o terreno à CDHU, o
seu valor correspondente não incide no encargo final a ser pago pelo mutuário. Desde
1997, não se vinculam mais os recursos desta majoração contida na Lei n° 6.556, embora a
CDHU permaneça adotando as mesmas diretrizes, a despeito da não obrigatoriedade legal.

2.6.3. Companhia de Habitação de São Paulo (COHAB/SP)
É o órgão de financiamento do Município de São Paulo. A Companhia de
Habitação de São Paulo foi criada em 1965 com a finalidade de favorecer o acesso à
moradia digna à população de menor renda, obedecendo as normas e os critérios
estabelecidos pelo Governo Municipal e pela legislação federal.
A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB) exerce o papel
de agente do Sistema Financeiro da Habitação, sendo sua abrangência a região
metropolitana. Foi criada pela Lei n° 6.738/1965, como sociedade anônima, empresa de
capital misto, cuja principal acionária é a Prefeitura do Município de São Paulo, que detém
99,99% das ações preferenciais.122
A principal função da COHAB é promover a construção de unidades habitacionais
com recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação (FMH), do qual é operadora,
e de convênios com agentes financeiros, como a Caixa Econômica Federal e a Companhia
de

Desenvolvimento

Habitacional

e

Urbano

(CDHU),

com

outras

entidades

governamentais. Seus funcionários são contratados por concurso público, porém
submetidos ao regime celetista.
A partir de 1997, a COHAB também passou a ser responsável pela regularização e
comercialização de empreendimentos do extinto Fundo de Atendimento à População
Moradora em Habitação Subnormal (Funaps) e do Fundo Municipal de Habitação (FMH),
além da regularização e comercialização de seus próprios conjuntos habitacionais
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produzidos com recursos do antigo SFH, sendo essa tarefa, atualmente, de
responsabilidade da Diretoria de Patrimônio.
Seu quadro de pessoal é formado por aproximadamente 438 funcionários e 119
estagiários, responsáveis pela execução dos programas de provisão habitacional.
Um dos princípios estabelecidos no orçamento público é o da não vinculação de
receitas. Os recursos que entram para os cofres municipais provêm de várias fontes que
podem ser subdivididas em duas famílias: os tributos e as taxas coletados no Município,
como o IPTU, o ISS e o ITBI, a taxa de limpeza urbana, dentre outras, e as transferências
dos demais níveis de governo. Todos esses recursos coletados compõem o caixa único da
prefeitura que é dividido, segundo uma proposta anual de previsão de receitas e despesas, e
consolidado no orçamento do Município.
O orçamento então é elaborado pelo Poder Legislativo, com ou sem emendas, no
fim de cada ano, e esta aprovação significa uma autorização para a ação administrativa dos
órgãos responsáveis no ano seguinte. Os recursos vão sendo liberados segundo as
prioridades políticas do Município e de acordo com cronogramas e compromissos
assumidos em cada um dos seus órgãos executivos.123
Ao se constituir um Fundo, está aberta a possibilidade de sair da restrição imposta
pela lei que rege os orçamentos públicos, a Lei Federal n° 4.320/64, e de obter vinculação
de receita. Isso porque, segundo o art. 71 dessa mesma lei, para um Fundo especial são
canalizadas receitas específicas que, por lei, vinculam-se à realização de determinados
objetivos. Tanto a Lei Federal n° 4.320/64 quanto o art. 165 da Constituição determinam a
necessidade de uma lei específica que estabeleça as condições para a instituição do Fundo,
as normas de gestão financeira e patrimonial e as finalidades desse Fundo.
Um Fundo permite, portanto, que uma série de receitas fiquem a ele vinculadas,
sem que componham o caixa único de uma prefeitura, e possibilita ainda que estas sejam
destinadas para fins específicos. É esta a principal atração dos Fundos e o motivo de sua
proliferação recente tanto em âmbito federal, estadual e municipal.
Existem dois tipos de fundos. Os primeiros são aqueles surgidos após a
Constituição de 1988 com objetivo de permitir transferência de atribuições de gestão de
algumas políticas setoriais. São Fundos exigidos pela União para que os Municípios
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possam receber recursos específicos destinados para certos fins. Estão nesta categoria o
Fundo da Educação, o da Saúde e o da Assistência Social.
Os demais fundos estão desvinculados de uma política mais geral, o que permite
captar recursos e empregá-los de acordo com o estabelecido em programas locais
aprovados por um Conselho de Gestão. É o caso, em São Paulo, do Fundo de Habitação.
Assim, ao se criar um Fundo de Habitação, o que se procura é a possibilidade de se
constituir uma conta específica para a qual fluam determinados recursos com a finalidade
de ampliar a possibilidade de intervenção para fins habitacionais. Podem ser recursos de
diferentes fontes, a saber, públicas (de âmbito federal, estadual e municipal), privadas
(doações) ou mecanismos de captação do mercado imobiliário como eram as operações
urbanas ou outorga onerosa do direito de construir.
O Fundo é, portanto, um instrumento financeiro que serve para viabilizar políticas
públicas e, nesse sentido, pode ter inúmeras finalidades de acordo com a direção política
definida pelo Poder Público.
Foi assim que se deu a criação do Fundo de Atendimento à População Moradora em
Habitação Subnormal (Funaps) pela Lei n° 8.906/79, vindo como resposta a uma demanda
da equipe responsável pelo setor habitacional que não via saída institucional para alterar a
prática empregada até então. Era consenso no setor a necessidade de superar o atendimento
individual voltado à remoção de famílias e partir para respostas coletivas que abrangessem,
por exemplo, uma favela inteira.
Vale mencionar que a lei que criou o Funaps permitiu que o Município começasse
uma atuação autônoma em relação ao governo federal por meio da viabilização de novas
diretrizes para a moradia. Outra vantagem do Fundo era o de colocar a Prefeitura como um
novo agente com capacidade de buscar recursos, podendo captar outras receitas além do
orçamento municipal.

2.7. Políticas habitacionais no Município de São Paulo
No âmbito do Município de São Paulo, a Secretaria Municipal de Habitação
(SEHAB) atua em urbanização e regularização fundiária de favelas e loteamentos,
programa de cortiços, programa de mananciais, de mutirões e o sistema de informações
Habisp.
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O Conselho Municipal de Habitação, por sua vez, foi instituído pela Lei Municipal
n° 13.425/02 e tem caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo. Como órgão da política
habitacional de cidade, é norteado pela ideia de paridade em relação à representação do
Poder Público, dos movimentos populares por moradia e da sociedade civil, assegurando
espaço a todos os segmentos. Participam do Conselho sindicatos, empresários, educadores,
líderes de movimentos sociais e gestores públicos.
O Conselho é composto por 48 representantes da sociedade civil, com mandato de
dois anos, quando novas eleições são convocadas. A eleição é coordenada pela Secretaria
Municipal de Habitação através da Secretaria Executiva do CMH. Após a eleição, os novos
conselheiros irão influir nas ações da Secretaria Municipal de Habitação sobre diretrizes da
administração.
A presidência do Conselho é exercida pelo Secretário Municipal de Habitação e sua
Secretaria Executiva pela Superintendência de Habitação Popular, competindo à COHAB a
gestão operacional do Fundo.
A partir de 2001 iniciou-se no Município de São Paulo a implementação do
processo de construção das bases da política urbana, através não só da elaboração de um
novo plano diretor, orientado pelo Estatuto da Cidade, mas também da instalação de um
processo de planejamento descentralizado e participativo previsto na Lei Orgânica
Municipal de 1990.
A criação das subprefeituras e a aprovação do PDE em 2002 marcaram a
implementação do processo de planejamento municipal e do processo jurídico-institucional
para a consolidação de instrumentos que asseguram a participação da sociedade civil e a
organização de mecanismos que viabilizem o controle social da cidade de São Paulo.
O PDE, elaborado à luz das diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, após
debates e apresentações e ajustes na minuta do projeto de Lei foi enviado à Câmara
Municipal, sendo transformado na Lei n° 13.430 de 2002, com modificações decorrentes
de negociações entre lideranças políticas colocando inclusive em questão a sua
legitimidade.
A criação de Conselhos de Representantes da Sociedade Civil, que também
constitui um mecanismo de garantia de transparência da gestão pública e de controle
popular, iniciou-se a partir de 2002, com as subprefeituras, concretizando-se legalmente
em 2004, com a regulamentação deste dispositivo da Lei Orgânica.
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Destaca-se que a competência desses Conselhos de Representantes se estende à
participação, em nível local, no processo de Planejamento Municipal e, em especial, na
elaboração das propostas de diretrizes orçamentárias, do orçamento municipal bem como
do Plano Plurianual e do Plano Diretor e suas respectivas revisões.
O Plano Plurianual constitui uma das principais referências da política pública
municipal, sendo um instrumento de distribuição de recursos relacionados às atividades
programadas pelo Poder Público.
Já o Plano Diretor Estratégico, conforme já analisado no capítulo anterior, faz parte
do processo de planejamento municipal sendo o principal instrumento da política urbana.
Todos os demais componentes do processo de planejamento ambiental são por ele
orientados. Assim, sua elaboração e aprovação marcam a consolidação do processo
democrático e participativo, conforme os princípios constitucionais e de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade.
O Plano Municipal de Habitação, ao seu turno, foi escolhido por ser um
instrumento de referência da articulação necessária de políticas setoriais às de
desenvolvimento urbano no município. É um plano setorial, preconizado pelo PDE, cuja
realização vem completar a institucionalização das ações e dos programas do setor
habitacional.
Corresponde, também, do ponto de vista das políticas públicas urbanas locais, a
uma área estratégica para a implementação dos direitos sociais à cidade, marcada por uma
tradição de fortes pressões participativas.
Finalmente, a Operação Urbana Água Branca, a despeito de ter sido formulada e
aprovada no início da década de 1990, faz parte do conjunto de Operações Urbanas
Consorciadas, definido no Plano Diretor Estratégico. De maneira geral, a Operação Urbana
é um caso importante de plano urbanístico e de instrumento de política urbana na escala
local.
No caso específico da Operação Água Branca, escolheu-se sua análise em função
principalmente das novas estratégias adotadas a partir do PDE que buscam reorientar o seu
desenvolvimento onde é possível discutir a relação entre objetivos e resultados em função
de seu tempo de vigência.
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A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de
Habitação (Sehab), tem a incumbência de apresentar o Plano Municipal de Habitação
Social, que contempla as propostas do Poder Público para a política habitacional de
interesse social para o período de 2009 a 2024, correspondente a quatro quadriênios de
governo municipal.
Este plano é resultado de um sistema permanente de planejamento, implantado pela
Sehab a partir de 2005, que envolveu a participação de funcionários e a integração com
vários setores da administração pública responsáveis pela condução da política de
desenvolvimento urbano da cidade.
A partir de 2005, a Lei Federal n° 11.124/2005 instituiu o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social e estabeleceu como condição para os municípios e estados
aderirem ao SNHIS a elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social e a
instituição de Fundos Locais de Habitação.
Na cidade de São Paulo, o Fundo Nacional de Habitação já opera desde 1994,
sendo que a instituição do SNHIS possibilitou um alinhamento institucional entre as três
esferas do Poder Público – a federal, a estadual e a municipal – para a elaboração de seus
respectivos planos de habitação. O Plano Nacional, finalizado no início de 2009,
estabelece, para as demais esferas de governo, os cenários possíveis – econômico,
demográfico e social – para o enfrentamento dos problemas habitacionais em todo
território nacional. Os planos de habitação estadual e municipal, por sua vez, se pautaram
em estudos técnicos e pesquisas para definir, com critérios claros e transparentes, qual a
dimensão e as características das diferentes demandas por atendimento habitacional.
A política habitacional do município apresentada neste plano pauta-se por cinco
princípios fundamentais, a saber:
- Moradia digna: trata-se de princípio que rege a política municipal de habitação
visando assegurar o direito à moradia digna enquanto direito social a todos os seus
cidadãos, tal como estabelecido no art. 6° da Constituição Federal. A moradia digna pode
ser definida como aquela que garante ao morador a segurança na posse e dispõe de
instalações sanitárias adequadas, com condições de habitabilidade, atendida por serviços
públicos essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte
coletivo, além do acesso aos equipamentos sociais básicos.
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A moradia digna deve ser garantida por meio de duas linhas de ação – aquela que
demanda ações para urbanizar e regularizar os diferentes tipos de assentamentos precários
e informais da cidade, bem como aquela que previne a formação de novos assentamentos
precários ou informais por intermédio da construção de alternativas de atendimento
habitacional acessíveis à produção habitacional para as famílias de baixa renda.
- Justiça social: este segundo princípio visa garantir a função social da cidade e da
propriedade, tal como estabelece o art. 182 da Constituição Federal, regulamentado pelo
Estatuto da Cidade, garantindo o acesso à terra urbanizada para a produção de habitação de
interesse social como forma de combate à especulação imobiliária e às desigualdades sociais.
- Sustentabilidade ambiental como direito à cidade: tem por objetivo promover o
equilíbrio entre justiça social e sustentabilidade ambiental, através da articulação entre a
política habitacional e as políticas de desenvolvimento social, desenvolvimento
econômico, mobilidade urbana, saneamento e preservação ambiental, de forma a garantir o
direito à moradia como o direito à cidade.
- Gestão democrática: visa promover a gestão democrática da política habitacional
do município pelo conjunto de segmentos sociais, públicos e privados, garantindo a
participação da sociedade civil organizada nas etapas de elaboração e implementação dessa
política, através dos canais instituídos de participação, como o Conselho Municipal da
Habitação e os Conselhos Gestores de Zonais Especiais de Interesse Social.
- Gestão eficientes dos recursos públicos: seu objetivo é tonar a gestão pública da
política habitacional mais eficiente, para universalizar o atendimento habitacional para
famílias com renda familiar mensal média de até seis salários mínimos.
Portanto, o Plano Municipal de Habitação foi elaborado tendo como premissa
básica a integração das ações públicas, tanto habitacionais quanto ambientais, sociais e
urbanísticas, visando à requalificação do espaço habitado da cidade.
Para atingir este objetivo, foi necessário integrar ações e investimentos internos à
Sehab para depois buscar essa integração com os demais órgãos públicos das três esferas
do governo envolvidos com o tema.
Esses dois sistemas exigiram dos técnicos da Sehab a revisão de rotinas e processos
de trabalho que levavam naturalmente a uma visão estanque das dinâmicas de ocupação do
território municipal. O conhecimento acumulado sobre essas dinâmicas por técnicos que
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ajudaram a implantar uma das mais importantes políticas habitacionais do país era, no
entanto, compartimentado em diferentes departamentos e desarticulado.
A Superintendência de Habitação Popular tem como atribuição intervir em favelas,
núcleos urbanizados, cortiços e conjuntos habitacionais, regulares ou irregulares, enquanto
o Departamento de Regularização de Loteamentos Irregulares tem como atribuição intervir
em loteamentos irregulares, sejam eles de interesse social ou não.
A COHAB, por sua vez, tem atuação na herança de empreendimentos realizados
com recursos do antigo Sistema Financeiro de Habitação e é responsável pela operação dos
recursos do Fundo Municipal de Habitação, conforme já mencionado124.
A implantação dos dois instrumentos de planejamento (o Habisp e o Sistema de
Priorização de Intervenções) foi realizada a partir do conhecimento acumulado e com a
participação de todo o corpo técnico da Sehab, capacitado para o manuseio do sistema de
informações. Com isso, instaurou-se um processo contínuo de conhecimento das dinâmicas
de transformação do território, que possibilita compreensão de cada espaço habitado. As
dinâmicas de transformação desse espaço são intensas e exigem novos programas,
posturas, revisão constante dos arcabouços jurídicos e arquitetônicos. A cultura técnica
precisa ser revista constantemente. Conhecer tais processos de mudança permite que essa
cultura se renove, se aprimore e chegue mais rápido ao seu objetivo de fornecer moradia
digna a todos os habitantes da cidade.
Vale ressaltar que o Habisp (Sistema de Informações Habitacionais) teve como
premissa agregar as informações necessárias à formulação da política habitacional
municipal. Os dados compõem um quadro abrangente da demanda por atendimento, em
termos quantitativos e qualitativos, permitindo que o gestor público tenha condições de
avaliar as prioridades de atendimento, associando-se as outras políticas setoriais de âmbito
municipal e de outros níveis de Governo estadual e federal. Além de dados sobre demanda,
o sistema armazena informações sobre programas e obras em andamento, e sobre
instrumentos de apoio às ações habitacionais, tais como emissão de títulos de concessão de
uso especial, verbas de atendimento, cadastro online de famílias moradoras em áreas de
intervenção, entre outros.
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No que diz respeito ao Plano Municipal de Habitação, o Habisp constituiu-se em
importante ferramenta de planejamento, uma vez que possibilitou o cruzamento das
informações cadastrais de todos os assentamentos precários e informais da cidade com os
programas habitacionais em andamento, programas de saneamento da Sabesp, implantação
de parques e áreas verdes da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA),
ou ainda do novo cadastro de áreas de risco, coordenado pela Secretaria Municipal de
Subprefeituras.
Deste modo, a sobreposição de informações permite analisar as condições de cada
assentamento precário, possibilitando, ainda, a elaboração de diagnósticos mais precisos
sobre as condições ambientais e habitacionais de cada região. No caso específico da Sehab,
as informações cruzadas propiciaram a elaboração dos diagnósticos regionais que
consideram as condições de moradia da região associadas às condições de saneamento.
O Habisp congrega também informações sobre o saneamento básico da cidade,
assim como as metas de atendimento para os próximos anos, estabelecidas no Plano
Municipal de Saneamento Ambiental.
De acordo com o Diagnóstico da Situação Habitacional do Município de São Paulo,
foram detectados três grandes problemas, a saber: a inadequação habitacional, o déficit
habitacional e a necessidade de apoio à família. A inadequação habitacional abrange todas
aquelas necessidades de adequação da moradia existente – de natureza fundiária
(irregularidade ou ausência da posse), urbanística (redes de infraestrutura insuficientes ou
impróprias, existência de área de risco, carência de áreas verdes, equipamentos sociais) ou
da edificação, seja por falta de condições de segurança, salubridade, conforto). Nesta
hipótese, as moradias não precisam necessariamente ser substituídas por outras, mas
adequadas para sanar a precariedade existente nestas situações de risco.
Já o déficit habitacional abrange aquelas situações em que as necessidades somente
podem ser atendidas mediante a construção de uma nova moradia, seja pela exigência de se
substituir o domicílio existente, seja pela necessidade de construir um novo domicílio para
atender a formação de novas famílias.
Finalmente, o apoio à família refere-se à falta de condições de famílias ou de
pessoas para arcar com os custos da moradia. Nesses casos, o foco da atuação deve ser o
apoio à estruturação econômica da família, subsidiando parcial ou totalmente suas despesas
de aluguel.
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Neste sentido, fica mais claro que o direito à moradia não se confunde com o direito
de propriedade, pois sua garantia se dá não somente pelo fornecimento de habitação, mas
também por políticas públicas que visam a melhoria das condições da moradia e pelo apoio
às famílias.
De modo geral, a principal dificuldade das políticas públicas em relação aos
assentamentos espontâneos se dá pela incompatibilidade das normas de direito urbanístico,
em geral vigentes nas chamadas “cidades legais”, em relação à circunstância de
irregularidade em que muitos assentamentos se encontram.
Diante desta dificuldade de regularização de assentamentos, surgiram as chamadas
ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), que tem por objetivo a flexibilização dos
parâmetros de parcelamento e ocupação do solo, viabilizando a regularização de tais
assentamentos tais como foram implantados e a garantia de seu caráter popular após a
intervenção pública almejada.
Assim, para a regularização de assentamentos precários em áreas de propriedade
pública e/ou particular, a política municipal de habitação de interesse social dispõe dos
seguintes instrumentos: Concessão de Uso Especial para fins de moradia, Concessão de
Direito Real de Uso, Autorização de Uso, Demarcação Urbanística, Legitimação de Posse
e Usucapião Especial Urbana.
Ora, uma série de medidas são necessárias para a conversão do estoque de imóveis
em empreendimentos habitacionais, tais como implementação de observatório imobiliário
para elaboração de análise da ocupação das ZEIS com intuito de subsidiar sua revisão
quando da revisão do Plano Diretor, atualização das informações sobre imóveis vagos com
potencial para utilização para fins habitacionais de interesse social e atualização das
informações sobre a oferta de imóveis pelos demais níveis de governo (estadual e federal);
a regulamentação e aplicação dos instrumentos legais constantes do Estatuto da Cidade e
do Plano Diretor, como parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU
progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública; o estabelecimento de diretrizes
de localização e implantação dos novos empreendimentos, seja pela construção de novos
edifícios, seja pela reutilização de imóveis vazios, que dinamizem o uso e requalifiquem a
malha urbana do entorno125.
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Outrossim, em 1979, foi criado o Fundo de Atendimento à População Moradora em
Habitação Subnormal – Funaps, um fundo de habitação voltado, principalmente, para o
atendimento a demandas emergenciais e pontuais (Lei n° 8.906/1979).
O Funaps, nessa época, caracterizou-se pela descentralização da gestão dos recursos
e do poder de decisão em relação aos investimentos em habitação. Os recursos eram
utilizados em grande parte para a construção de habitação em autogestão ou cogestão
(mutirões), o que pressupunha a organização dos setores populares em associações, que se
responsabilizariam pela gestão dos recursos e pela contratação de uma assessoria
responsável pelos aspectos técnicos da obra.126
A ideia da Sehab era de que haveria a estruturação progressiva de um sistema
municipal de habitação, e que o Funaps daria lugar a um fundo mais amplo de habitação,
gerido por um conselho. Conforme ganhava visibilidade e legitimidade dentro da prefeitura
e também na sociedade, o Funaps foi concentrando mais poder e mais recursos, chegando a
ser o maior investimento da Sehab e centralizando cerca de 80% dos investimentos.
O ordenamento jurídico brasileiro, portanto, por meio da distribuição de
competências entre os entes federados, prevê uma série de instrumentos urbanísticos e
financeiros para a solução do problema da moradia no Brasil.
Desta forma, entendemos que nosso arcabouço jurídico é suficiente para a garantia
do direito à moradia.

2.8. Considerações finais
Além do ordenamento jurídico vigente destinado à proteção do direito à moradia,
contamos com a existência de políticas públicas e órgãos públicos de financiamento
habitacional destinados à concretização deste direito. Ora, mostra-se inviável a
compreensão do direito à moradia e da forma como este direito é interpretado sem se
deparar com a complexidade das políticas públicas de habitação.
Sobre este aspecto, a elevação do Município à condição de ente federado, com
autonomia política, administrativa e financeira, foi fundamental, uma vez que passou a ser
o principal ator responsável na promoção da política urbana e no desenvolvimento da
função social da cidade. A despeito das dificuldades já mencionadas no tocante à efetiva
autonomia municipal, a Constituição Federal de 1988 andou bem ao atender antigo anseio
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de municipalistas, na medida em que aproximou o debate sobre o direito à moradia da
sociedade, tornando obrigatório o Plano Diretor e permitindo que cada Município atue em
matéria urbana, de acordo com suas especificidades locais.
A consecução de uma política ampla de moradia social, no entanto, deve se dar em
um contexto de cooperação entre todos os entes federados, a despeito das tensões inerentes
à atribuição de competências e à disputa por verbas. Por esta razão, foi criado o Sistema
Nacional de Habitação, cujo objetivo é sistematizar a Política Nacional de Habitação,
estando estruturado em dois subsistemas, a saber, o Subsistema de Financiamento de
Habitação de Interesse Social e o Subsistema de Financiamento de Habitação de Mercado.
O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, por sua vez, foi criado pela
Lei n° 11.124/2005 e tem por escopo a viabilização do acesso da população de menor
renda à terra urbanizada e à habitação digna. Sua aprovação pode ser considerada uma
conquista dos movimentos populares, pois seu projeto de lei foi resultado de uma
mobilização nacional de diversas entidades sociais. Trata-se da primeira lei aprovada pelo
Congresso Nacional que tem como antecedente um projeto de lei de iniciativa popular.
Dentro deste contexto, foi criado o Programa Minha Casa, Minha Vida, por meio da
Lei n° 11.977/2009, visando justamente expandir o mercado habitacional nos extratos
sociais de menor renda. O programa prevê mecanismos facilitadores da atuação de todas as
instâncias do Poder Público permitindo, inclusive, que cooperativas habitacionais,
associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade
civil de interesse público ou outras associações civis atuem também de forma
administrativa. Trata-se, atualmente, da principal ação governamental para redução do
déficit habitacional.
Em que pese o direito à moradia não se confunda com o dever do Estado de
fornecer habitação para todos, a atuação do Poder Público na questão habitacional está
justificada, pois, abaixo de um determinado nível de renda, determinados segmentos
sociais não possuem condições de adquirir uma moradia no mercado formal.
Contudo, o que se constata da análise do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem
como do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, é que há uma certa confusão
entre direito à moradia, direito à habitação e direito à propriedade. Ora, o Programa Minha
Casa, Minha Vida não está destinado a garantir o direito à moradia, mas sim o direito de
ter uma casa própria, pois visa à aquisição habitacional, que é uma das formas mais
onerosas de se concretizar o direito à moradia. Outrossim, nota-se elevada participação do
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setor privado na construção de moradias, o que ocasionou o superaquecimento do mercado
e a especulação imobiliária.
De fato, com a explosão da crise financeira e hipotecária, a política pública de
subsídios para a compra de casas próprias, diretamente relacionada aos interesses do
capital imobiliário, revelou sua fragilidade para a solução dos problemas relacionados ao
direito à moradia.
O histórico das políticas nacionais para a habitação mostra como os principais
programas nacionais transferiram ao setor privado o protagonismo na produção de
habitações a serem financiadas, gerando uma distorção da política habitacional.
Diante do exposto, é possível concluir que o arcabouço jurídico brasileiro é
suficiente para a garantia do direito à moradia, pois conta com diplomas legais que
regulamentam a sua aplicação, com uma distribuição de competências entre os entes
federados, bem como com políticas habitacionais e órgãos públicos de financiamento da
habitação, ainda que com algumas distorções.
Todavia, para melhor aplicação deste arcabouço jurídico, entendemos ser
necessário garantir uma maior autonomia aos Municípios, bem como estabelecer políticas
públicas que não se limitem à aquisição de casa própria. O grande desafio da
Administração Pública atualmente é estabelecer programas que não estejam voltados
exclusivamente à aquisição de terreno e propriedade, mas que tenham por objetivo efetivar
o direito à moradia daquelas pessoas que estão à margem do Estado, seja por meio da
aquisição de unidades habitacionais com subsídios governamentais, seja também por meio
de outros instrumentos jurídicos, como a locação social, a regularização da posse, a
assistência técnica para autoconstrução e a urbanização. Assim, é preciso combater a ideia
de se trabalhar com um modelo único de política habitacional.
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3. CONTROLE DO DIREITO À MORADIA

Diante do panorama apresentado, resta-nos saber, então, como o Poder Judiciário
pode utilizar este arcabouço jurídico na hipótese de omissão da Administração Pública,
seja por meio do controle das políticas públicas urbanísticas, seja por meio da mediação.
A mera existência formal e vinculante de instrumentos de política urbana não é
suficiente para garantir efetividade e eficácia ao princípio da função social da propriedade,
pois nem sempre os avanços constatados no plano normativo implicam transformação da
dinâmica real de ocupação do solo.
Ora, o Poder Judiciário não atua como mero aplicador da norma, mas, também,
como seu intérprete. É ele quem retira da abstração da norma os valores que devem ser
aplicados ao caso concreto. A tarefa de interpretar pode ser definida como a busca do
sentido de uma norma ou o esclarecimento sobre sua situação para melhor aplicá-la. Por
evidente, não é uma tarefa mecânica, desprovida de qualquer influência que possa sofrer a
pessoa do intérprete, que, como ser humano vivente, está sujeito a uma gama de fatores
sociais, morais, econômicos, políticos, religiosos, entre outros.127
Passemos, portanto, à análise do controle judicial das políticas públicas.

3.1. Políticas públicas e controle judicial
O estudo das políticas públicas deu-se a partir de seu relacionamento com o modelo
estatal, de modo que, com o surgimento do Estado de Bem-Estar Social, a atuação
governamental passou a ter um viés mais comissivo e construtivo.
Passadas as primeiras duas décadas após a promulgação da Constituição de 1988,
um dos debates mais acesos na doutrina e jurisprudência brasileiras refere-se à
concretização dos direitos sociais constitucionalmente previstos.
A interpretação do direito à moradia pelo Poder Judiciário brasileiro, que não
raramente encontra dificuldades quando da tomada de decisões a respeito da função social
da propriedade, assume papel primordial no debate constitucional contemporâneo.
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O agudo déficit habitacional demonstra que o constitucionalismo moderno não
pode mais permitir (e a realidade brasileira não pode mais tolerar) que a eficácia do direito
fundamental de moradia seja meramente programática. Nossa realidade social já deu prova
suficiente de que não basta a Constituição Federal afirmar tal direito como fundamental e,
para além disso, não basta à realidade brasileira o repertório de artigos e livros editados
pelos doutrinadores do Direito Urbanístico tecendo largos elogios ao Estatuto da Cidade e
festejando seus institutos como “a solução” para o problema habitacional brasileiro.
A carta constitucional caracteriza-se por ser progressista e transformativa.
Apelidada de “constituição cidadã” por ter sido promulgada após um período no qual o
Estado Democrático de Direito foi suprimido no país e por conter um respeitável rol de
direitos e garantias contra o arbítrio, ela anuncia um longo e detalhado capítulo de direitos
econômicos e sociais. Ademais, contém “normas programáticas”, isto é, que contemplam
objetivos a serem alcançados por meio de políticas públicas.
Os argumentos relativos ao custo (econômico) da efetivação das promessas da
“Constituição cidadã”, as limitações orçamentárias e a doutrina da reserva do possível,
aliados à ausência de preparo técnico do Poder Público em “bem gerenciar” o orçamento
público, bem como inúmeras interferências ilegítimas (corrupção, Administração
Patrimonialista e ineficientes sistemas de controle) na eleição das prioridades da ação
estatal, acabam por entravar ainda mais a concretização daquelas promessas festejadas no
texto constitucional de 1988.
Ao mesmo tempo em que avançou, no campo jurídico, o debate doutrinário sobre
as normas programáticas, seu status e eficácia, como resultado do aumento progressivo da
judicialização das relações sociais e políticas, desde a década de 1980 uma larga gama de
assuntos e conflitos passou a ser levada aos tribunais, sendo a discussão sobre a
judicialização de políticas públicas – isto é, sobre os limites da intervenção, pelo
Judiciário, em políticas públicas – um dos assuntos que mais atenção vem recebendo dos
juristas.
A concretização dos direitos sociais, em especial do direito à moradia, promove,
certamente, um redimensionamento do papel do Direito e das instituições jurídicodemocráticas. Aquele modelo jurídico de cunho meramente liberal, geralmente indiferente
às pressões dos movimentos sociais, passou a ser suplantado por um modelo de “Estado de
direito inclusivo”, que assume obrigações perante os cidadãos e procura dialogar com os
anseios de diversos grupos de atores sociais.
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As profundas mudanças sociais e econômicas que ocorreram ao longo do século
XX trouxeram, como consequência, uma mudança teórica de superação das teorias do
positivismo jurídico e a passagem para uma nova abordagem da Constituição, denominado
de Novo Constitucionalismo.
De fato, em uma sociedade liberal e individualista, marcada pela homogeneidade
política e igualdade formal jurídica, o sistema normativo que melhor garante a propriedade
é, sem dúvida, o sistema de regras.
Diante da mudança do cenário social, a consolidação dos movimentos de classe, o
fortalecimento de novos atores sociais, o pluralismo jurídico e político e a heterogeneidade
da sociedade, evidencia-se a necessidade de repensar as bases teóricas do Direito. E é
dentro deste contexto que surgiu o “Novo Constitucionalismo”, sustentado por uma estreita
relação entre Direito, Moral e Política.
O interesse jurídico pelas políticas públicas vem crescendo em simetria com o
agigantamento do Poder Executivo, justificando o estudo do controle jurisdicional das
políticas públicas.
Segundo MARIA PAULA DALLARI BUCCI, políticas públicas são “programas
de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente
determinadas”.128
As políticas públicas guardam relação estreita com a política compreendida como
relações de poder entre grupos, categorias e classes que se manifestam nas disputas eleitorais,
nos partidos políticos, nos movimentos sociais e nas denominadas organizações da sociedade
civil. Pode-se afirmar que mesmo a gestão urbana cotidiana e a adoção de determinados
conjuntos de técnicas, instrumentos e modos de organização guardam relação com o universo
dessas relações de poder. Para sua efetivação, as políticas públicas implicam a elaboração de
planos, programas ou projetos, com o estabelecimento de uma sequência de ações encadeadas
e delimitadas no tempo, contendo definições precisas sobre os meios a serem utilizados, os
instrumentos operacionais e os objetivos ou metas a serem alcançados129.
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Se as escolhas feitas nesse nível não são neutras, as relações entre a esfera da
formulação e implementação de políticas e a esfera do processo político são mais
complexas que as de subordinação restrita de uma à outra.
Pode-se afirmar que as políticas públicas representam codificações e recodificações
das demandas e das práticas sociais pelo conjunto de instituições que forma o Estado. Ao
Estado democrático cabe, como parte constitutiva de suas atribuições e funções, bem como
a base para a sua legitimidade e para o exercício de sua hegemonia – o reconhecimento, o
tratamento e a proposição de resoluções para as demandas, questões e problemas sociais.
Mesmo quando o faça de modo distorcido e incompleto, o conjunto dos enunciados e das
práticas vinculadas às políticas públicas é formulado como resposta a demandas concretas
de grupos, categoriais e classes sociais.
Sendo assim, tanto os conflitos e disputas quanto as convergências e coalizões de
interesses diferenciados e mesmo conflitantes desses agrupamentos tendem a se reproduzir
no âmbito das políticas públicas e da ação governamental.
As políticas públicas agrupam-se também em gêneros diversos, quais sejam:
políticas sociais, de prestação de serviços essenciais e públicos; políticas sociais
compensatórias; políticas de fomento; e políticas de estabilização monetária.
Necessário, contudo, diferenciar “política pública” de “política de governo”, pois
esta guarda profunda relação com um mandato eletivo, ao passo que aquela pode atravessar
vários mandatos.
Normalmente, essa diferenciação está associada aos aspectos temporal e formal. No
primeiro caso, seriam políticas de Estado aquelas cuja temporalidade supera os limites dos
governos e de seus mandatos políticos: no segundo tipo, seriam políticas de Estado aquelas
formalizadas no texto constitucional, em razão da maior rigidez ou de sua previsão em lei,
ou da política de ampliação dos investimentos em habitação e urbanismo em relação ao
Produto Interno Bruto (PIB).
A política pública tem uma dimensão processual necessária. Isso significa que a
ação coordenada, proposta na política pública, deve ser entendida como um conjunto
articulado de ações tendentes a um fim previamente estipulado. A literatura do campo da
administração pública procura categorizar as políticas públicas em três ciclos, quais sejam:
I) formação da política pública, que compreende a identificação do problema e sua
inclusão na agenda de ação pública, bem como a proposição de soluções, com delimitação
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de objetivos, recursos, informações e tempo; II) implementação propriamente dita; III)
avaliação, no curso da implementação ou ao seu final, por diferentes meios, permitindo sua
relegitimação e fornecendo elementos para o controle social, administrativo, quase-judicial
e judicial.
Essa visão cíclica, além de permitir a identificação do papel do direito em cada
etapa e das possibilidades de controle jurídicos dos processos e resultados, possibilita a
abertura das políticas à participação popular, à chamada democracia participativa, que
pode ser tanto nos processos de formação como de avaliação e revisão.
Não se pode afastar a judicialização das políticas públicas sob o argumento de que
consubstanciam questões exclusivamente políticas, pois as políticas públicas possuem
inegáveis contornos jurídicos, havendo um verdadeiro poder-dever do Judiciário em
analisar sua legalidade e constitucionalidade.
Segundo DIOGO COUTINHO, “quanto às relações entre o direito e as políticas
públicas, supõe-se que, se é verdade que as segundas dão efetividade a direitos, é
igualmente verdadeiro que necessitam do direito para serem implementadas. Além disso,
supõe-se que se por um lado é possível desdobrar políticas públicas em um emaranhado de
normas, processos e arranjos institucionais mediados pelo direito, também é possível,
como premissa de trabalho, observar e compreender o direito nas políticas públicas sem
dissecá-lo, isto é, enxergando-o desde uma perspectiva funcional, como uma dimensão ou
componente central dessas políticas”.130
Há, portanto, uma relação dialética entre direito e políticas públicas.

3.2. Ativismo judicial e função social do Poder Judiciário
Por muito tempo o Poder Judiciário teve um papel diminuto na vida social em
relação aos demais poderes. Reflexo de um sistema jurídico criado no paradigma do Estado
liberal, o Judiciário era identificado como uma organização burocrática e fechada a
pressões de seu ambiente externo, sejam elas econômicas, políticas ou de qualquer outra
natureza.
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O Estado liberal foi marcado pela proeminência do Poder Legislativo. As leis eram,
por excelência, o instrumento de demarcação de uma esfera própria do indivíduo, traduzida
na forma de direitos (civis e políticos, principalmente), da qual o aparato estatal deveria
manter-se distante.131
Neste sentido, vigoravam duas ideias principais na cultura jurídica liberal, a saber,
o princípio da legalidade, segundo o qual o Judiciário deveria observar rigorosamente a lei
imposta pelo Legislativo, e a subsunção racional-formal, de acordo com a qual a aplicação
do direito consistiria na mera subsunção lógica de fatos a normas.
Com a passagem para o Estado Social, no século XX, esses postulados foram
postos em xeque, perdendo o Legislativo seu papel de liderança social e política. A função
do Poder Judiciário, nessa nova realidade, é igualmente transformada, pois, além de manter
a sua responsabilidade por garantir os direitos de cunho liberal, vê-se forçado a fiscalizar o
respeito aos direitos sociais.
Os direitos econômicos e sociais, por sua vez, são aqueles cuja universalização
exige do Estado uma ação positiva seletiva destinada àqueles grupos sociais que se
encontram em situação de flagrante vulnerabilidade para a consecução do direito. No
entanto, além desta natureza de direitos que requerem a ação positiva do Estado,
analogamente aos direitos e garantias civis, no caminho de sua efetividade, constituem-se,
também, em direitos de proteção e defesa.132
Em contraste com a tradicional imagem de um Poder “neutro” que estaria
distanciado dos embates políticos travados na sociedade, o Poder Judiciário passou a se
envolver na discussão das principais questões nacionais de relevância, se não como
protagonista, ao menos como coadjuvante. Ao desempenhar uma função antes restrita aos
poderes políticos, o Judiciário assumiu um papel igualmente político, na medida em que se
vê impelido a construir soluções que não estão, ao menos explicitamente, dispostas no
ordenamento jurídico.133
Assim, o “Novo Constitucionalismo” pode ser identificado como um movimento
teórico do Direito Constitucional que surgiu a partir da segunda metade do século XX e
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tem por objetivo a interpretação do direito constitucional com base em novas premissas,
objetivando a transformação de um Estado legal em Estado constitucional. Deste modo, a
Constituição, de acordo com esta corrente, tem força normativa e é o centro do
ordenamento jurídico de um país.
O dilema hoje enfrentado pelo Judiciário brasileiro é o de cobrir o fosso entre este
sistema jurídico-positivo e as condições de vida de uma sociedade com 40% de seus
habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza, em condições sub-humanas, na consciência
de que a atividade judicial extravasa os estreitos limites do universo legal, afetando o
sistema social, político e econômico na sua totalidade.134
Ora, ao contrário da maioria dos direitos individuais tradicionais, cuja proteção
exige apenas que o Estado jamais permita sua violação, os direitos sociais não podem
simplesmente ser “atribuídos” aos cidadãos; cada vez mais elevados à condição de direitos
constitucionais, os direitos sociais requerem do Estado um amplo rol de políticas públicas
dirigidas a segmentos específicos da sociedade – políticas essas que tem por objetivo
fundamentar esses direitos e atender às expectativas por eles geradas com sua positivação.
No caso do direito à moradia, é preciso recorrer à análise fática das relações
econômicas que envolvem tal direito. Nesse caso, toda organização econômica no Brasil
concebida, historicamente, em torno da propriedade fundiária, é a base para o
entendimento das possibilidades de efetividade do direito à moradia.
Não é possível desconsiderar que a ocupação do espaço urbano se dá em um
contexto de disputa e a proteção da posse desses espaços por aqueles que se utilizam dele
indica a importância da dimensão dos direitos econômicos e sociais.
Assim, a eficácia do direito à moradia depende diretamente das formas de ocupação
do espaço urbano, das escolhas relacionadas ao planejamento da cidade e do uso dos
recursos públicos. Esses elementos incorporam-se ao direito à moradia e requerem a
intervenção do Estado na organização das cidades, e incidem diretamente na
regulamentação da atividade econômica, que tem na mercantilização do espaço urbano seu
negócio.135
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O crescimento pela procura pelo Poder Judiciário para a solução dos conflitos entre
direitos fundamentais está relacionado, também, à ampliação do acesso à justiça e
principalmente à criação de órgãos específicos para tutela dos menos favorecidos como a
Defensoria Pública, cujo papel na garantia dos direitos sociais é fundamental.
Essa nova postura acarreta, de um lado, a relativização do princípio majoritário,
apostando em concepções substantivas da democracia, em que a proteção às minorias e aos
direitos fundamentais ganha relevo. Esse fenômeno vai de encontro ao aumento do
protagonismo judicial, por meio da chamada judicialização da política e do chamado
ativismo judicial. A própria Constituição de 1988 criou as condições necessárias para o
desenvolvimento deste fenômeno, seja em razão da ampliação das ferramentas de controle
constitucional e do seu rol de proponentes, seja por causa do elenco de grande rol de
direitos cuja aplicabilidade passou a ser imediata136.
O ativismo judicial, portanto, pode ser compreendido como atitude, decisão ou
comportamento dos magistrados no sentido de revisar temas e questões de competência de
outras instituições. Ainda que haja debate sobre os limites do Poder Judiciário quanto à
tutela jurisdicional para a efetivação dos direitos sociais, está consolidado o entendimento
de que o Judiciário pode e deve atuar para a sua efetivação no caso concreto, por meio do
método da ponderação.
Tal compreensão resulta do fato de que o neoconstitucionalismo representa
atualmente no Brasil não apenas uma corrente teórica para a compreensão, interpretação e
argumentação da Constituição, dos direitos fundamentais e dos princípios nela presentes,
como também uma experiência consolidada nos espaços judiciais enquanto ferramenta de
decisão com vistas à máxima efetivação da Constituição137.
No caso brasileiro, este debate tem como principal parâmetro jurídico a norma
prevista no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição de 1988: “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Essa norma impede o Poder
Judiciário de recusar a análise de qualquer política pública – ou de qualquer ato
administrativo por ele editado – que lese ou ameace lesar direitos. Em termos práticos,
significa que nenhuma política pública está imune ao seu questionamento e revisão
judiciais. Isso está longe de significar, contudo, que se trata de uma questão trivial: as
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formas como os juízes podem enfrentar políticas públicas que chegam ao seu crivo por
meio de ações individuais e coletivas são muito diferentes.
O acesso à justiça acolhido na Constituição Federal e em diversos dispositivos
normativos, como garantia de igualdade procedimental, é ponto basilar do Estado de
Direito. De fato, o próprio sistema jurídico perderia sua validade se não fosse possível ao
indivíduo recorrer ao Estado juiz para a solução de conflitos, relegando com isso o uso da
violência em função da perspectiva de uma igualdade, de fato, entre as partes litigantes.
O acesso ao Judiciário, como garantia do princípio da igualdade entre as partes no
processo, tem como instrumentos mais evidentes de provimento material do Estado a
Assistência Judiciária e a gratuidade processual destinada aos hipossuficientes.
O acesso à justiça é um instrumento essencial na disputa ideológica e deve ser
considerado em seu duplo sentido: o de acesso aos tribunais, como é caso de facilitar o
acesso àqueles que demonstram hipossuficiência econômica e, no sentido pedagógico, pois
ninguém pleiteia um direito do qual desconhece a existência.
A ampliação do conceito de acesso à justiça na perspectiva do acesso ao direito é
evidenciada pela atuação dos movimentos sociais por meio de demandas que visam à
construção de marcos legais que disciplinem normas constitucionais, ou que
expressamente incluam direitos no texto constitucional. É uma ação que se alinha à
produção do direito que tem em sua natureza a prerrogativa da sociedade em participar
diretamente no debate dialético da configuração normativa nos caminhos hermenêuticos
trilhados pelo Judiciário.138
Há magistrados tipicamente “ativistas”, isto é, que consideram parte de seus papéis
institucionais a possibilidade de alterar ou reformular uma política pública. Tais juízes tem
a tendência de atribuir ao Judiciário a responsabilidade ativa de pôr em curso políticas
públicas em relação às quais o governo se revele eventualmente omisso, além de corrigir
os rumos de programas que, em sua implementação, escapam ao objetivo da lei ou da
Constituição Federal.
Por outro lado, há juízes que entendem que a análise judicial de políticas públicas
deve se ater, no máximo, ao controle formal dos atos praticados pelos gestores do Poder
Executivo. Assim, ao invés de rever o mérito da política pública, o juiz atribui a si o papel
de assegurar que os procedimentos que a regulamentam sejam respeitados.
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Há outros doutrinadores, também de grande relevo, que simplesmente indicam que
não há propriamente um ativismo como algo novo ou disfuncional, mas mera criação
judicial do direito, o que seria ínsito ao sistema.139
Keenan D. Kmiec atribui a Arthur Schelesinger o uso primeiro da expressão
“judicial activism”, em uma publicação da “Fortune Magazine”, em 1947. No artigo,
Arthur Schelesinger contrapunha e classificava os juízes da Suprema Corte em “ativistas” e
“campeões de autocontenção”.140
Historicamente, o Poder Judiciário se caracterizou por não se envolver em questões
políticas. Nas Constituições de 1934 e de 1937, por exemplo, as questões relativas à
concretização dos direitos sociais eram absolutamente excluídas do âmbito do Poder
Judiciário, estabelecendo que: “É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões
exclusivamente políticas”.
Já a Constituição de 1946 previu, entre os Direitos e Garantias individuais, o
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, no que foi acompanhada pelas
seguintes.
No Brasil, principalmente após a promulgação da Constituição de 1998, constata-se
que o Judiciário vem exercendo um papel cada vez mais ativo - ou ativista – na
implementação de certos direitos sociais e normas programáticas por meio da revisão de
políticas públicas em ações de diferentes tipos. Os defensores do ativismo judicial
entendem que, quando direitos constitucionais estão em jogo, é função do Poder Judiciário
interferir para garantir o seu cumprimento sempre que o Executivo e o Legislativo
deixarem de cumprir suas obrigações.
Ora, a despeito do caráter político das prestações de natureza sócio econômica, uma
vez que estão relacionadas a distintas concepções de bem-estar e justiça social, a partir de
sua positivação como direitos sociais, inclusive com previsão de políticas públicas para sua
concretização, tais questões deixam de ser apenas políticas para ganharem, também, uma
dimensão jurídica.
Pode-se afirmar que a Constituição, ao dispor sobre realização da justiça social,
mesmo nas regras chamadas programáticas, está, na realidade, constituindo o Estado
Brasileiro no indeclinável dever jurídico de realizá-la, de modo que os Poderes Públicos se
139
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encontram vinculados: o Legislativo fica proibido de criar leis contrárias a tais direitos e
obrigado a adotar medidas necessárias à sua concretização, as quais deverão ser executadas
pelo Executivo. E ao Judiciário, por sua vez, não só é vedado prejudicar a fruição de tais
direitos, mas também a ele incumbe a concretização dos direitos.
Ora, não há como excluir da apreciação do Poder Judiciário a interpretação e o
alcance das normas constitucionais, inclusive as que estabelecem políticas públicas para a
concretização de direitos sociais, pois é ele o intérprete das normas.
Já os críticos do ativismo judicial ressaltam o fato de que o Judiciário tem
características estruturais que restringem significativamente sua capacidade de promover
mudanças sociais abrangentes e de corrigir adequadamente o rumo de políticas públicas
desde uma ótica substantiva ou distributiva. Políticas públicas requerem medidas
legislativas e complexas ações administrativas que dependem, em última análise, da
combinação de ações políticas e conhecimento técnico para os quais os juízes não estão
capacitados, vocacionados ou legitimados.
Os adeptos desta corrente alertam para o risco de que a interferência dos juízes nas
políticas públicas não é mera inocuidade, havendo uma possibilidade real do Judiciário
modificar, para pior, programas que, embora imperfeitos, foram concebidos e
implementados por especialistas.
Importante mencionar que o uso indevido do Poder Judiciário como forma de
transformação social pode gerar desigualdade, uma vez que a distribuição de recursos
jurídicos, necessários para a proteção de direitos perante cortes judiciais, é desigual.
Assim, aqueles que têm maior acesso a recursos jurídicos tendem a ter maior proteção de
seus direitos, contradizendo o objetivo constitucional de se assegurar a redução da
desigualdade econômica e social.
Destarte, se a proteção dos direitos sociais for baseada exclusivamente em ações
individuais, certamente o objetivo de redução das desigualdades falhará. Daí a importância
da análise do controle jurisdicional de políticas públicas, pois a interpretação dos direitos
econômicos e sociais como direitos individuais, em especial do direito à moradia, feita em
alguns casos de forma equivocada pelos Tribunais, na verdade consiste em grave violação
do princípio maior do sistema constitucional brasileiro.
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Em um estudo clássico sobre o mesmo problema na sociedade norte-americana
identificou-se que o modelo de criar mecanismos jurídicos compensatórios com controle
judicial é insuficiente, pois aqueles com mais acesso a recursos econômicos e jurídicos
acabam por se beneficiar de tal sistema.
O segundo fator relevante sobre este tema é a constatação de que a jurisprudência
brasileira, no que diz respeito ao controle jurisdicional de políticas públicas, consolidou-se
mais em relação ao direito à saúde e ao direito à educação, mas ainda é bastante tímida no
que concerne ao direito à moradia.
Segundo CARLOS PORTUGAL GOUVÊA, “o juiz, como membro desta mesma
classe média, defende seus interesses como classe, colocando-se na posição do beneficiário
que pleiteia remédios de forma gratuita. O juiz, confrontando com a possibilidade da morte
daquele que pleiteia o benefício, prefere a caridade feita com os recursos do governo do
que o peso de uma decisão difícil. Não se trata de um novo constitucionalismo moderno,
cosmopolita e democrático, mas sim do mesmo patrimonialismo marcante da sociedade
brasileira segundo o qual o governo é o principal instrumento não de redistribuição de
recursos, mas de manutenção da desigualdade social”.141
De fato, o desenvolvimento urbano no Brasil é fortemente marcado por um modelo
excludente, onde predominam a informalidade e a segregação sócio territorial, de modo
que o arcabouço jurídico de planejamento institucional muitas vezes se mostra distante da
realidade urbanística da maior parte dos municípios brasileiros.
Daí a importância do controle jurisdicional de políticas públicas urbanísticas, pois
não raramente os instrumentos de política urbana e habitacional centralizam-se em regras
elitistas de uso e ocupação do solo, valorizando-se os altos preços da terra, a especulação
imobiliária e a informalidade e a insegurança jurídicas.
Deste modo, o questionamento em torno da possibilidade da efetivação do direito à
moradia pelo Poder Judiciário é uma oportunidade para se discutir as novas formas de
articulação entre o direito e a política no direito público, bem como as interações entre
direito e políticas públicas habitacionais.
O controle jurisdicional de políticas públicas vem sendo discutido no âmbito de
duas correntes teóricas contrapostas: de um lado a corrente procedimentalista, baseada nas
141
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ideias de Jürgen HABERMAS, e de outro a corrente substancialista, baseada nas ideias de
DWORKIN.
De acordo com a corrente procedimentalista, o juízo de constitucionalidade de
políticas públicas acaba por dificultar o exercício da cidadania participativa, favorecendo a
desagregação social e o individualismo.
O fortalecimento da cidadania ativa é potencializado por meio da conquista de
canais de comunicação, que veiculam o poder democrático do centro para a periferia.
Deste modo, o papel da Constituição é assegurar a existência desses canais ou
procedimentos de ação comunicativa dos cidadãos, para que os mesmos criem seu próprio
direito, uma vez que a lei não pode ser vista como a vontade direta do povo. A
Constituição não deve expressar conteúdos substantivos, mas apenas instrumentalizar os
direitos de participação e comunicação democrática.
Uma das mais lúcidas críticas endereçadas ao modelo de democracia procedimental
defendido por HABERMAS é a exigência de uma prévia cultura política de liberdade, de
base social estável, capaz de produzir consenso democraticamente. Tal modelo acaba por
se distanciar da atual conjuntura política do Brasil, onde a cultura da democracia ativa e da
cidadania participativa está bastante incipiente.
Já a corrente substancialista defende que o Estado constitucional exige uma
redefinição do papel do Poder Judiciário, de modo que a judicialização das políticas
públicas encontra seu fundamento na supremacia da Constituição, norma de caráter
fundamental e superior a todos os poderes estatais.
Feitas essas considerações, podemos dizer que as dificuldades relativas ao controle
jurisdicional das políticas públicas geralmente são atribuídas aos seguintes fatores:
a) As políticas públicas parecem estar em um setor indeterminado entre a lei e o ato
administrativo, pois significa uma atividade de gestão fundada em um arcabouço de lei ou
ato normativo, que não raro apresenta efeitos concretos;
b) Faz-se necessário todo um extenso suporte institucional para realizar um controle
essencialmente finalístico fora do Judiciário que lhe dê suporte;
c) A falta de cultura cívica e educação democrática dificulta a devida e necessária
participação popular, de modo que a sociedade acaba não exercendo nenhum controle
autônomo, sobrecarregando o Judiciário com demandas de cunho coletivo e social;
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d) Os partidos políticos também se enfraquecem, perdendo seu caráter idealístico e
fundamentos principiológicos, com perda na sua capacidade de representar a sociedade;
e) A existência de normas e princípios dotados de indeterminação e vagueza, bem
como de normas que encerram conceitos essencialmente controvertidos e expressam
valores fundamentais e incomensuráveis;
f) Por corresponderem ao exercício de um juízo de conveniência e oportunidade,
embora em grau menor que o havido nos atos políticos, em face da normatividade
constitucional assente nos direitos fundamentais que lhe pauta, as políticas públicas
encontram-se não raro interligadas a atos políticos correspondentes ao desempenho da
função típica do Poder Legislativo e, particularmente, do Executivo.
No entanto, tais dificuldades apenas reforçam a noção de que se torna
imprescindível incrementar, ou melhor, adequar as instâncias de controle das políticas
públicas.142
No Brasil e em outros países latino-americanos, a discussão sobre os efeitos da lei e
efetividade de políticas públicas tende a privilegiar enfoques predominantemente formais e
procedimentais – como a observância de regras de competência, questões envolvendo a
autonomia de órgãos e entes públicos, a legalidade dos atos praticados por autoridades
administrativas e as possibilidades e limites da revisão de decisões de política pública pelo
Judiciário.
Ora, o debate público e a realização de pesquisas acadêmicas em torno de tais
aspectos são fundamentais, não há dúvida. Mas, considerando que os juristas têm grande
influência no modo como políticas púbicas são moldadas, influenciadas e implementadas,
é necessário reconhecer que são igualmente importantes as habilidades que lhes permitem
conhecer tais políticas de forma mais minuciosa.
É possível afirmar que os papéis do Direito nas políticas públicas no campo
urbanístico consistem em (i) definir fins de acordo com uma certa “visão da cidade”
(direito como objetivo), (ii) oferecer meios jurídicos para alcançar tais fins (direito como
ferramenta), aqui incluído o desafio de articular, combinar e operacionalizar diferentes
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instrumentos de política urbana previstos na legislação, bem como (iii) estruturar arranjos
complexos que tornem eficazes essas políticas (direito como arquitetura institucional).143
Para compreensão do direito como objetivo, as finalidades das políticas públicas
podem ser enxergadas de acordo com dois ângulos. O primeiro deles as toma como dados,
isto é, como produtos de escolhas políticas em relação às quais o direito ou o jurista tem
pouca ou nenhuma ingerência. Os objetivos e as metas das políticas públicas seriam,
portanto, definidos extra juridicamente, no campo da política, cabendo ao arcabouço
jurídico a função eminentemente instrumental de concretizá-los. Outro ponto de vista
enxerga o direito como, ele próprio, uma fonte definidora dos próprios objetivos aos quais
serve como meio.
Enxergar o direito como objetivo de políticas públicas que visam a concretização de
interesses considerados públicos ou coletivos implica a tarefa de identificar uma “visão de
cidade”, categoria que procura capturar e descrever as ideologias, preferências, metas e
estratégias de ação traduzidas em uma certa concepção de espaço urbano e em um certo
conjunto de interpretações jurídicas do que vem a ser a função social da propriedade.
Descrever o direito como ferramenta, por sua vez, significa compreendê-lo como
um leque de possíveis meios a serem empregados para perseguir os objetivos prédefinidos. De acordo com este ponto de vista, o direito pode ser metaforicamente descrito
como uma “caixa de ferramentas”, que executa tarefas-meio conectadas a certos fins de
forma mais ou menos eficaz, sendo o grau de eficácia, em parte, dependente da adequação
do meio escolhido.
Finalmente, entender o direito como parte da dimensão institucional de políticas
públicas é supor que normas jurídicas estruturam seu funcionamento, regulam seus
procedimentos e também se encarregam de viabilizar a articulação entre atores e
indiretamente ligados a tais políticas. Atributos do desenho institucional de políticas
públicas de alguma forma dependem da consistência do arcabouço jurídico que as
estrutura: seu grau de centralização ou descentralização, a inter-setorialidade e os possíveis
feixes de relações públicas e público-privadas, bem como sua integração com outros
programas ou entre entes federativos encarregados de diferentes programas.
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No que diz respeito ao controle jurisdicional, o clássico princípio da separação de
poderes ainda é visto como obstáculo à efetivação dos direitos sociais pelo Poder
Judiciário.
Historicamente, a tripartição das funções já havia sido pensada por Aristóteles, em
sua obra “Política”, por meio da qual se vislumbrou a existência de três funções distintas
exercidas pelo poder soberano, tais como o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Mais tarde, Montesquieu sofisticou a teoria de Aristóteles em o “Espírito das Leis”,
desenvolvendo o famoso sistema de freios e contrapesos, segundo o qual o poder é contido
pelo próprio poder, garantindo a sociedade contra o arbítrio e o abuso de autoridade.
A teoria clássica de Montesquieu serviu de fundamento para diversos movimentos
contrários ao absolutismo, tais como as revoluções americana e francesa, além de ter sido
elevada à categoria de direito humano fundamental no artigo 16 da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão.
Todavia, não deve este princípio ser entendido de forma absoluta. É necessário
adaptá-lo aos ditames de nossa Constituição.
Segundo EROS GRAU, “a conclusão assim firmada é, de resto, a que guarda
compatibilidade com a ideologia consagrada no vigente texto constitucional, que reclama e
exige, de modo intenso, uma aproximação cada vez maior entre política e direito, ao
contrário do que sucedia no Estado liberal”.144
No mesmo sentido, J. EDUARDO FARIA ensina que “a magistratura brasileira tem
desprezado o desafio de preencher o fosso entre o sistema jurídico vigente e as condições
reais da sociedade, em nome da ‘segurança jurídica’ e de uma visão por vezes ingênua do
equilíbrio entre os poderes autônomos”.145
Não há dúvidas de que o princípio da separação de poderes é fundamental para o
Estado de Direito. O que não deve haver é uma separação estanque das funções.
Ora, no moderno estágio de evolução da doutrina, todo poder é uno e emana do
povo, sendo apenas distribuídas as funções pelos diversos órgãos do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário.
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Assim, o problema da politização do Judiciário seria, em linha de conclusão, um
falso problema plantado pelo dogma positivista da legalidade.146
Outrossim, o Legislativo não dispõe de competência absoluta para a destinação das
verbas orçamentárias e está vinculado aos mandamentos constitucionais, sendo que a
ausência de políticas públicas voltadas à implementação dos direitos fundamentais
positivos exige o controle jurisdicional, até para resguardar o caráter normativo e
vinculante da Constituição.
Ainda dentro deste primeiro problema, surge a questão da legitimidade, isto é, pode
a Magistratura, sem ter sido eleita por sufrágio universal, decidir como e onde locar os
recursos da sociedade para melhor adequação do direito à moradia?
Neste ponto, convém ressaltar que o Estado Democrático não se caracteriza pela
obediência cega à regra da maioria, mas pela efetivação dos direitos sociais de seus
cidadãos. Esta exigibilidade em juízo, por sua vez, quando exercida de forma coletiva,
representa a participação democrática da sociedade no Poder Púbico e a consequente
intervenção direta no processo político-decisório. A democracia representativa, portanto,
cada vez mais cede espaço à democracia participativa, onde a existência dos representantes
eleitos não exclui a participação dos cidadãos em geral.
Outrossim, se a democracia social pressupõe a igualdade substancial entre os
membros da sociedade, a realização material desta igualdade não pode estar sujeita ao
arbítrio das injunções político-partidárias. Tais injunções que, no campo da atuação
legislativa e administrativa são, infelizmente acolhidas, são inadmissíveis na atividade
jurisdicional.
O Poder Judiciário, em virtude das pressões dos movimentos sociais de base,
movimentos populares e classes populares, passou a ter visibilidade em novas espécies de
conflitos, de modo que a questão da democracia no Judiciário ainda está por ser
completada e devidamente analisada.
A Constituição alberga um grande número de normas enunciadas de modo aberto,
que abrigam matrizes ideológicas antagônicas perceptíveis quando da incidência nos casos
concretos e podem indicar soluções diametralmente opostas. Não há um sistema fechado
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que hierarquize o direito prevalecente em caso de colisão de direitos fundamentais. Então,
há necessidade de um sistema de ponderação.
Mesmo entre os direitos fundamentais, não há prevalência absoluta de um direito
sobre outro, o que possibilita que em casos práticos tenha-se uma colisão entre dois
direitos, sendo necessário decidir sobre a prevalência de um sobre o outro no caso
concreto. O aplicador deverá ponderar qual direito deve prevalecer naquele caso em
concreto, sem anular a essência do direito em colisão.
Na busca de um fundamento para solucionar a colisão entre duas normas
constitucionais (por exemplo, separação de poderes versus direito social fundamental)
utiliza-se do método da ponderação, tendo em vista que os critérios clássicos não dão conta
da resolução desse conflito entre normas de igual hierarquia, grau de especialidade e de
mesmo âmbito espaço-temporal.147
Assim, a solução do conflito será casuística, não aritmética, mas lógica, assumindo
importância ímpar o princípio da proporcionalidade, implícito constitucionalmente.
O princípio da proporcionalidade significa que, na hipótese de conflito entre bens e
valores protegidos constitucionalmente ou nas hipóteses de colisão entre direitos
fundamentais, o legislador, através dos limites imanentes, e o Judiciário podem
motivadamente, em determinadas situações, estabelecer graus de precedência de um direito
sobre outro.
O princípio da proporcionalidade é doutrinariamente dividido em três
subprincípios, a saber: a) da adequação, que exige que as medidas adotadas tenham aptidão
para conduzir aos resultados almejados; b) da necessidade, que impõe a opção pelo meio
menos gravoso para atingir o fim almejado; c) proporcionalidade em sentido estrito, que
preconiza a ponderação entre os efeitos positivos da norma e os ônus que ela acarreta aos
seus destinatários.
Para conformar-se ao princípio da proporcionalidade, uma norma jurídica deverá, a
um só tempo, ser apta para os fins a que se destina, ser menos gravosa possível para que se
logrem tais fins, e causar benefícios superiores às desvantagens que proporciona.
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Por fim, há que se mencionar que a interferência do Poder Judiciário nas políticas
públicas envolve a compreensão do regime das finanças públicas. Daí o paralelo evidente
entre processo de formulação da política e a atividade de planejamento. O Poder Público
não só deve planejar seu orçamento anual, mas também suas despesas de capital e
programas de duração continuada.148
Ora, a escolha institucional de políticas nunca está desatrelada do contexto social e
político dos legisladores que a formulam e também não isenta os responsáveis por sua
efetivação de atuarem sobre ela. A probabilidade de sucesso e adequação dos arranjos
institucionais adotados entre entes federativos passa por um conjunto de forças políticas
que derivam das várias possíveis atuações a partir desse arranjo e das vantagens e
desvantagens que serão colhidas a partir de sua implementação.
O princípio da reserva do possível surgiu na Alemanha, em uma ação judicial que
visava permitir a determinados estudantes cursar o ensino superior público embasada na
garantia da livre escolha do trabalho, ofício ou profissão. Na década de 60, dois estudantes
alemães pleitearam vagas na Universidade de Medicina das províncias de Bavária e
Hamburgo e tiveram negadas suas pretensões em razão do limitado número de lugares
disponíveis.
Nesta ação a Suprema Corte Alemã decidiu que somente se pode exigir do Estado a
prestação em benefício do interessado se houver observância dos limites da razoabilidade.
Assim, de acordo com o teor desta decisão, os direitos sociais, por exigirem do Poder
Público uma prestação de fazer, estão sujeitos à reserva do possível no sentido de que o
cidadão pode esperar mais ou menos do Estado de acordo com suas condições
socioeconômicas e estruturais.
Não obstante a competência privativa do Executivo para propor as leis
orçamentárias, constitui tarefa cometida precipuamente ao legislador ordinário a de decidir
sobre a aplicação e destinação de recursos públicos, inclusive no que tange às prioridades
na esfera das políticas públicas, com reflexos diretos na questão orçamentária.
Isoladamente, a escassez orçamentária não é argumento sólido o bastante para
afastar o imperativo de implementação dos direitos fundamentais sociais. Ainda que os

148

LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado
Social de Direito. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. 1. ed. 3. tir.
São Paulo: Saraiva, 2002. p. 132-133.

174

recursos públicos sejam limitados, não é vedado ao Judiciário determinar ao Estado a
alocação de verbas orçamentárias específicas para o cumprimento de direitos sociais.
Assim, os custos não podem servir de óbice para a aplicação dos direitos sociais,
uma vez que todos os direitos possuem custos, e não apenas os sociais. Ora, não há como
não dizer que não haja necessidade de programas e mesmo de gastos para a implementação
dos direitos individuais, pois, para que se tenha garantida, por exemplo, a liberdade
individual, é necessário que o Estado ponha à disposição todo o sistema de repressão –
inclusive penal, se for necessário, decorrente da sanção, imposta pela norma, a quem
atende contra esta liberdade.
Segundo José Reinaldo de Lima Lopes, “os tribunais parecem insensíveis à
discussão dos custos dos direitos. Algumas decisões mostram que certos grupos de juízes
nos tribunais raciocinam da seguinte maneira: todos têm direito à dignidade humana; a
dignidade humana inclui um lugar na escola pública ou o tratamento específico com
determinada droga ou remédio, logo, não compete ao tribunal levar em conta o custo da
escola ou do remédio, mas garantir o benefício (implícito na noção não discutia de
“dignidade humana”) imediatamente. O problema é que todos os direitos têm custo, como
bem mostram Sunstein e Holmes, inclusive de propriedade e liberdade; e todos os custos
devem ser divididos. Logo, a divisão dos custos, como matéria de justiça e de direito, não
deveria ser descartada pelos tribunais. O tribunal deveria mostrar que a divisão de custos
que está propondo é melhor, mais conforme a lei e a constituição, do que a divisão de
custos implícita na politica governamental”.149
Importante ressaltar, também, que dada a importância do orçamento, além da íntima
relação do Estado com os direitos fundamentais, as finanças públicas também são
controladas, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, pelo Congresso Nacional,
com o auxílio do Tribunal de Contas.
A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi
profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em prol das
liberdades públicas para se tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade
social.
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Assim, quando provocado, o Judiciário pode e deve garantir o cumprimento dos
direitos fundamentais sociais, sem que isso possa configurar afronta ao princípio da
separação de poderes ou trazer desequilíbrio ao orçamento do Estado.
Ora, o Poder Judiciário tem compromisso exclusivo com a realização dos direitos
fundamentais, de modo que o compromisso dos magistrados não é com os programas
partidários ou com as conveniências de determinados agentes públicos, e tampouco com as
injunções de ordem orçamentária.
Quando se reconhece que o processo de escolha do Estado se dá num ambiente de
conflito, a argumentação da escassez de recursos (em princípio verdadeira) não é mais
elemento preponderante para o afastamento do Judiciário da fiscalização na implementação
de direitos de natureza prestacional.
Nesse contexto, a função do Judiciário é a de garantir que tais escolhas sejam
coadunadas com as diretrizes normativas, que apontam para a finalidade última do Estado
de Direito – a promoção da dignidade humana.
O que não cabe é sucumbir preceitos constitucionais diante de questões de natureza
orçamentária, em face da complexidade jurídica, institucional, política e econômica nas
quais as políticas de implementação de Direitos Econômicos e Sociais são implicadas.150
Assim, se o patrimônio do Estado não é suficiente para o adimplemento completo
de suas obrigações constitucionais, abre-se o caminho para a aplicação do princípio da
proporcionalidade na utilização dos recursos.
Como contraponto às alegações da reserva do possível, a doutrina brasileira tem
desenvolvido o conceito de “mínimo existencial”, com base no princípio da dignidade da
pessoa humana ou com base na defesa das condições de liberdade.151
O mínimo existencial pode ser considerado um direito às condições mínimas de
existência humana digna que exige prestações positivas por parte do Estado, contra o qual
a reserva do possível não pode servir de obstáculo.
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Corresponde, portanto, às condições elementares de educação, saúde, moradia e
lazer que permitam, em uma determinada sociedade, o acesso aos valores civilizatórios e a
participação esclarecida no processo político e no debate público.
De acordo com o art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal, o mínimo existencial
seria o conjunto de bens e utilidades básicas imprescindíveis para uma vida com dignidade,
tais como saúde, a moradia e a educação fundamental. Violar-se-ia, portanto, o mínimo
existencial quando da omissão na concretização de direitos fundamentais inerentes à
dignidade da pessoa humana, onde não há espaço para o gestor público152.
Revela-se fundamental, assim, que se amplie ao máximo o núcleo essencial do
direito, de modo a não reduzir o conceito de mínimo existencial à noção de mínimo vital.
A teoria do mínimo existencial é inspirada na doutrina e jurisprudência
constitucional alemã. O conteúdo material do mínimo existencial é variável conforme a
conjuntura do Estado, época histórica, local, ou seja, consoante as necessidades a que o
indivíduo precisa suprir, minimamente, na sociedade na qual vive. Por se referir às
condições de existência, o mínimo é vinculado ao conceito de dignidade da pessoa
humana.
O mínimo existencial coloca-se como um direito subjetivo do indivíduo contra o
Poder Público, que seria obrigado a garantir uma existência mínima digna a todos os
cidadãos. Nos contornos da dignidade, o mínimo existencial encontra sua legitimidade nos
próprios princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, que aparecem
enumerados no art. 1° da Constituição Federal: a soberania, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, o trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político.
Na legislação ordinária, a Lei n° 8.742/1997 (Lei Orgânica da Assistência Social)
regulamenta o art. 203 da Constituição Federal e prevê o dever do Estado em prover os
mínimos sociais, conforme reza:
“Art. 1° - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas”.
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Esta legislação sinaliza a universalização deste direito a um mínimo existencial.
Quando os direitos que constroem esse mínimo forem garantidos a todos os cidadãos
haverá o fortalecimento da democracia, pois um número maior de cidadãos sentir-se-á
partícipe do Estado.
Vale lembrar, ainda, que a lei orçamentária, como o próprio nome já diz, é lei e,
como tal, sujeita-se ao controle de constitucionalidade, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade contra lei orçamentária que não atenda o direito à moradia.
Nesta mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que as políticas públicas
executadas

pelo

Poder

Executivo

podem

ser

atacadas

por

ação

direta

de

inconstitucionalidade, sejam elas baseadas em leis ou ato normativos infra legais.
Cumpre mencionar também que este instrumento processual pode ser usado para
os casos omissivos. Ou seja, na hipótese de a Lei Orçamentária prever recursos para um
determinado programa voltado à construção de casas populares e o Poder Executivo
quedar-se inerte, cabe ação de inconstitucionalidade contra ato omissivo do Poder
Executivo que viola o direito à moradia.
Finalmente, o problema orçamentário e os limites da reserva do possível podem ser
resolvidos por um ativismo judicial cauteloso, responsável e comprometido com a guarda
da Constituição.
Conclui-se que o estudo da efetivação dos direitos sociais, em especial do direito à
moradia, sugere, necessariamente, o estabelecimento de uma sólida teoria da Constituição.
Sem a consolidação de uma verdadeira “cultura da Constituição” torna-se difícil a efetiva
justiciabilidade de políticas públicas.
Para Roberta Castilho Andrade Lopes, “o princípio da reserva do possível consiste,
assim, em uma falácia decorrente de um Direito Constitucional Comparado equivocado, na
medida em que a situação social brasileira não pode ser comparada àquela dos países
membros na União Europeia. Devemos lembrar que os integrantes do sistema jurídico
alemão não desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais num Estado
de permanente crise social com milhões de cidadãos socialmente excluídos, um grande
contingente de pessoas que não acha uma vaga nos hospitais mal equipados da rede
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pública, crianças e jovens fora da escola, deficiência alimentar, subnutrição e morte, vindos
nas ruas”153.
Deste modo, nem a reserva do possível, nem a reserva de competência orçamentária
do legislador podem ser invocadas como óbices, no direito brasileiro, ao reconhecimento e
à efetivação de direitos sociais originários a prestações, pois, na realidade, representam um
limitador à efetividade dos direitos fundamentais e sociais.

3.3. O direito à moradia no Poder Judiciário
A complexidade do fenômeno urbano exige do Estado a formulação de políticas
públicas diferenciadas, que abarquem os diversos atores sociais envolvidos nesta
problemática, tendo por parâmetro as diretrizes traçadas pela Constituição Federal.
Dentro do universo das políticas públicas, as políticas urbanas são aquelas
particularmente voltadas para os processos de produção, reprodução, transformação e
apropriação de ambiente construído, incluindo as infraestruturas e estruturas físicas, os
serviços e equipamentos urbanos, sua localização relativa no território e as práticas sociais
as quais se articulam e dos quais não podem ser separadas.
A modalidade de vínculos que nas ações governamentais são estabelecidos com os
processos sociais, políticos, econômicos, culturais nos quais o território urbanizado, a
urbanizar ou a reurbanizar desempenha um papel central constituem, portanto, o aspecto
distintivo das políticas urbanas. Embora a dimensão espacial representada principalmente
pela abrangência da escala de atuação seja um aspecto importante de toda política pública,
as políticas urbanas distinguem-se pelo fato de seus efeitos provocarem transformações na
estruturação do ambiente construído.
Fernando Guilherme Bruno define a política urbana como “um conjunto de ações
governamentais, planos e normas de regulação ou repercussão imediata no espaço
territorial urbano, articulados entre si e vinculados a um objetivo de interesse público
relacionado à transformação do ambiente urbano na busca da melhora da qualidade de vida
dos habitantes da cidade e da concretização dos direitos fundamentais”154.
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Defende-se, assim, uma noção de política urbana mais ampla que ordenação
territorial, que busque a ordenação do território mediante o controle das transformações do
ambiente urbano realizadas pela iniciativa privada e pelo setor público.
O panorama da política urbana no Brasil, nas últimas décadas, vem indicando um
quadro de insuficiência e inoperância da ação do Estado e das agências públicas nas
cidades. Porém, não se trata apenas da interpretação do contexto de crise mais recente,
quando foram impostos limites ao crescimento econômico, crise fiscal e de investimentos
do Estado, como reflexos da nova ordem mundial de internacionalização da economia e da
predominância de diretrizes neoliberais na política econômica brasileira.
De fato, o modelo de desenvolvimento urbano brasileiro de muito refletia uma
frágil atuação do Estado na regulamentação pública do mercado, das atividades produtivas
e até mesmo na provisão de infraestrutura e serviços públicos, e como corolário da
promoção de políticas públicas urbanas155.
Conforme já relatado anteriormente, a crise da legalidade e a simplicidade do
modelo liberal de exercício da judicatura nos levam a pensar em um novo modelo de
atuação do Poder Judiciário, despertado para a realidade social, política e econômica do
país. Os juízes que, no passado viam-se diante de conflitos meramente individuais para
cuja solução bastava a subsunção do fato à norma jurídica, são obrigados agora a resolver
conflitos de maior complexidade, envolvendo interesses difusos e coletivos.
A tradição judicial brasileira, em matéria de direito à moradia, ainda permanece
refratária à recente constitucionalização do ordenamento jurídico civil e processual civil.
Dessa forma, na grande maioria dos casos, as decisões judiciais são proferidas em
conformidade com a regra processual civil (art. 927, CPC), desde que comprovados os
requisitos: a) posse; b) turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) data da turbação ou do
esbulho; d) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da
posse, na ação de reintegração – “o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado
liminar de manutenção ou de reintegração”.156
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Tal reflexão gera problemas de duas ordens. O primeiro diz respeito à possibilidade
de o Judiciário interferir em matérias que, em tese, são de competência do Poder
Executivo.
Na visão de JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS DOS REIS, “a Lei 10.257, como
lei nacional de normas gerais, acha-se bem sortida de normas programáticas, que se
caracterizam, justamente, por apenas apontar fins, metas, objetivos. Essas normas
expressam o que o Poder Público deve alcançar, mas não como esses objetivos serão
realizados. Por isso, investem as pessoas numa posição jurídica menos consistente do que
as normas de conduta típicas, pois não conferem aos seus beneficiários um direito
subjetivo na sua feição tradicional, i.e., não ensejam, por si sós, a exigibilidade de
determinada prestação”.157
Contudo, há que se levar em conta que a margem de discricionariedade da
administração no cumprimento da ordem constitucional social é bastante limitada, uma vez
que pautada pelo atendimento ao interesse público e pelo princípio da razoabilidade
administrativa.
Segundo ADA PELLEGRINI GRINOVER, “com relação à intervenção do
Judiciário nas políticas públicas, que, por meio da utilização de regras de
proporcionalidade e razoabilidade, o juiz analisará a situação em concreto e dirá se o
legislador ou o administrador público pautou sua conduta de acordo com os interesses
maiores do indivíduo ou da coletividade, estabelecidos pela Constituição”. 158
Um bom critério para se aferir a razoabilidade da condução de políticas públicas,
dentro da seara urbanística, deve ser o planejamento municipal urbanístico,
democraticamente estabelecido com a cooperação das associações representativas dos
diversos segmentos da sociedade e seu principal instrumento, qual seja, o Plano Diretor.159
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O Plano Diretor é o instrumento de planejamento urbano obrigatório para as
cidades com mais de vinte mil habitantes. Por ser uma lei, envolve uma decisão do Poder
Legislativo Municipal, e não apenas do Chefe do Executivo.160
Para HELY LOPES MEIRELLES, o Plano Diretor pode ser definido como “o
complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante
do Município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela
comunidade local”.161
Assim, o Plano Diretor revela-se mecanismo fundamental para o controle do
desenvolvimento das cidades brasileiras, uma vez que é exatamente através dele que se
estipulam expressamente as funções sociais da propriedade e é através dele que se
instituem as áreas passíveis de serem objeto de edificação ou parcelamento compulsórios,
de Imposto Predial Territorial Urbano Progressivo no tempo sobre os terrenos ociosos, ou
até de desapropriação com títulos resgatáveis em até dez anos.
A inserção do direito urbanístico no contexto do Estado Social é enfatizada pelo
Estatuto da Cidade, que utiliza com naturalidade o conceito de interesse social, valoriza o
atendimento dos interesses e necessidades dos vários segmentos sociais e recorre à ideia de
justiça social para orientar a partilha dos ônus e benefícios da urbanização. Busca, desta
forma, a transferência dos grupos marginalizados para dentro do mundo jus-urbanístico.162
Neste sentido, observa C. A. SUNDFELD que “por esse prisma é que se devem
compreender os direitos subjetivos assegurados pelo inciso I do art. 2º (direitos à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer). O dispositivo não pretendeu outorgar esses
direitos individualmente e em concreto, mas garanti-los como reflexo da obtenção do
equilíbrio (da cidade sustentável)”.163
Destarte, se a Administração Pública não gere devidamente o direito difuso à
cidade, agindo de maneira omissa ou ineficiente na prestação do serviço que lhe é
constitucionalmente atribuído, o Poder Judiciário deve ser chamado, via ação coletiva, para
garantir a efetiva realização de tais valores e compelir a Administração Pública à prestação
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da atividade administrativa (no caso de omissão), ou à sua melhora (no caso de
ineficiência).164
Ademais, é fundamental mencionar que o art. 1º, inciso VI, da Lei n. º 7.347/85,
prevê que a ação civil pública pode voltar-se à tutela da ordem urbanística, entendida esta
como um estado de equilíbrio que o conjunto de agentes envolvidos é obrigado a buscar e
preservar.
O papel a ser desempenhado pela ação civil pública voltada à proteção da ordem
urbanística é o de dar efetivo cumprimento às diversas normas de conteúdo material
previstas no Estatuto da Cidade e, evidentemente, em outros diplomas legislativos federais,
estaduais, distritais ou municipais que digam respeito à ‘ordem urbanística’.165
Todos reconhecem que a lei não transforma por si a realidade. Aliás, essa tarefa é
de todos os integrantes da sociedade em suas funções cotidianas. Entretanto, essa
ferramenta institucional é que permite afirmar que a função social da propriedade evoluiu
de mero conceito filosófico para agregar os atributos de efetividade. Portanto, a nova
propriedade hoje está configurada com maior limitação, pois precisa ser entendida a partir
de três aspectos fundamentais: a) privação de determinadas faculdades; b) complexo de
condições para o exercício da condição de proprietário; c) obrigação de exercer
determinadas ações.
Por fim, a justiciabilidade das políticas públicas urbanísticas tem guarida
constitucional em face do art. 5º, XXXV, da Constituição de 1988, segundo o qual “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O art. 3º, por
sua vez, constitui fundamento à reivindicação, pela sociedade, do direito à realização de
políticas públicas.166
Tais questões não são, evidentemente, pacíficas, demandando uma permanente
reflexão. O Direito, longe de ser apenas um conjunto formal de normas que regula a
conduta dos indivíduos, conferindo direitos e estabelecendo deveres, é um poderoso
mecanismo de transformação social.
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O Poder Judiciário, provocado adequadamente, pode ser um instrumento de
formação de políticas públicas, de modo que o debate judicial permite o avanço da
democracia ao possibilitar a discussão de temas socialmente relevantes.
O caminho a percorrer, no entanto, é árduo e difícil. A arraigada estrutura
econômica injusta, originada desde os primeiros processos de ocupação e colonização,
demonstra a dimensão dos problemas a serem resolvidos.

3.4. Direito à moradia no Tribunal de Justiça de São Paulo
No que tange ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, optou-se por não
abordar um estudo de caso específico, diante da dificuldade de apenas uma hipótese
sintetizar a problemática como um todo. Por essa razão, a análise será empreendida de
modo a considerar questões comuns entre os julgados envolvendo o controle judicial do
direito à moradia.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos conflitos sociais que envolvem o
direito à moradia em conflito com o direito à propriedade e ao meio ambiente, ainda se
mostra bastante cauteloso, sendo certo que boa parte das decisões se fundamentam na
noção de direito individual de propriedade imobiliária como se fosse um direito absoluto,
essencialmente econômico. Poucos acórdãos entendem a propriedade e a moradia como
parte de um sistema de direito urbanístico e tendem a interpretá-lo de acordo com as
normas de direito civil, ou seja, como propriedade e a posse de natureza civilista.167
O levantamento dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, no tocante ao direito à moradia, possibilitou também verificar a recorrente busca do
Poder Judiciário para a solução da sua colisão com outros direitos, bem como verificar a
expansão do Poder Judiciário para efetivar direitos e garantias sociais, o que reflete, em
certo ponto, a crise do Estado. Tal fato também indica a ineficiência do Estado na
promoção dos direitos sociais, em especial a moradia, com previsão no texto constitucional
desde 2000.
A revolução do direito constitucional ainda se mostra bastante tímida no tocante à
interpretação do direito à moradia. A grande maioria dos julgamentos ainda tende a
interpretar as normas de acordo com sua vertente individual.
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De acordo com a pesquisadora Roberta de Castilho, no eixo de colisão moradia
versus propriedade, a moradia prevaleceu tão somente no instituto tradicional da
usucapião. “Houve um número muito pequeno de reconhecimento de outros instrumentos
mais contemporâneos elencados no Estatuto da Cidade para garantir a prevalência do
direito à moradia sobre o direito de propriedade”.168
Verifica-se, assim, que o arcabouço jurídico é suficiente para a implementação do
direito à moradia pelo Poder Judiciário, pois a disciplina constitucional, aliada ao Estatuto
da Cidade, aos tratados internacionais, ao Plano Diretor e ao Plano Nacional de Habitação
contém institutos de direito urbanísticos que se destinam à concretização deste direito
social.
Contudo, o grande dilema a ser enfrentado é estruturar o Poder Judiciário para esta
nova abordagem do direito à moradia em consonância com a função social da propriedade.
O caminho é longo e árduo, mas já se vislumbra uma semente de esperança. Aos
poucos tem se notado pelos julgamentos mais recentes uma mudança de mentalidade na
interpretação do direito à moradia de modo a redimensioná-lo nas hipóteses de conflito
com outros direitos.
Neste sentido, recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou o
projeto para criação de varas especializadas em conflitos judiciários.
Dispõe o art. 126 da Constituição da República Federativa do Brasil
Art. 126 – Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça
proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva
para questões agrárias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)

É evidente que o dispositivo constitucional deriva, da expressa incorporação
constitucional, via constituinte derivado, de temática de caráter estrutural no contexto da
urbanização brasileira, fonte de conflitos sociais de graves consequências e de processos de
exclusão social que agravam a má qualidade de vida nas cidades em múltiplos aspectos:
violência, meio ambiente, habitação, saúde, educação, mobilidade, acesso ao trabalho e
produtividade do trabalhador.
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Trata-se de um fenômeno constante e longevo na história brasileira. De acordo com
o relatório produzido pelo representante do Parquet, "a concentração fundiária é um dos
principais fatores de inibição de nosso desenvolvimento, pois compõe o quadro de um
padrão

de

produção

agrícola

social

e

ambientalmente

insustentável.

Está

indissociavelmente ligada aos sistemas monoculturais, que (...) (ii) expulsam as famílias do
campo, provocando o êxodo rural e o inchaço das periferias urbanas (e como
consequência, o favelamento, a insuficiência dos serviços públicos para o atendimento
dessa população urbana excedente, o avanço do trabalho informal e precário, a violência na
cidade e no campo)".169
Ainda de acordo com o representante do Ministério Público, nos termos dos
relatórios produzidos pela Comissão Pastoral da Terra, "os conflitos por terra têm presença
marcante no cenário nacional e se expressam como um dos principais indicadores
negativos para o país no quadro global dos direitos humanos. O Estado de São Paulo
destaca-se nesse cenário, classificando-se, ano após ano, no rol dos primeiros colocados
em número de conflitos. Embora São Paulo tenha caído da 4ª para a 6ª colocação na
classificação nacional, essa queda se deveu ao aumento do número de casos nos Estados de
Pernambuco e Rondônia e não à queda da conflituosidade em território paulista".
De outra feita está a premência de se desenvolver, enquanto política de
planejamento estratégico, um ferramental adequado à tarefa do Poder Judiciário de dar sua
parcela de contribuição ao enfrentamento de conflitos cuja solução tradicional é capaz de
produzir resultados socialmente sensíveis, na forma, entre outros, de remoções forçadas.
O fundamento desta política pública judiciária é o pressuposto, a priori, de que a
Justiça assume, desde muito, uma atuação localizada na extremidade dos conflitos
fundiários, agindo, por provocação, no momento em que as demais instituições e a própria
sociedade civil fracassaram.
Enorme a expectativa e, com frequência, o ônus que recai sobre o equipamento
estatal destinado à solução dos conflitos intersubjetivos, na medida em que a decisão
judicial ostenta, em si, significativa visibilidade social, muito maior do que a cadeia de
insucessos que antecederam o ingresso em juízo.
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Assevere-se que a judicialização dos conflitos fundiários nada mais é do que a
consequência deletéria da disfuncionalidade das instituições da República. Situação em
nada diferente de uma série de outras que, por inação dos atores institucionais legitimados
pelo sufrágio universal, acabam sendo transferidas à Justiça.
Aqui, em particular, se está diante de duas hipóteses igualmente válidas: a) inércia
em relação ao exercício do poder de polícia administrativa, nítida nas ocupações
irregulares de terrenos públicos e na sua posterior consolidação, imputável ao Poder
Executivo; b) insuficiência, incompletude e baixa densidade de políticas públicas
destinadas à garantia do direito à moradia adequada, imputável também ao Poder
Executivo.
O que deve ficar claro é que o campo dos conflitos fundiários é um campo em
disputa. Elementos semânticos e interesses específicos de cada ator envolvido são o
combustível de cada manifestação específica. A própria tensão existente no processo
judicial de um conflito fundiário é expressão desse campo em disputa. Pesquisas teóricas
hão de efetuar a devida filtragem, que não se fará aqui, mas que será capaz de distinguir,
por exemplo, entre "interesse público" e "interesse da Administração Pública", tópicos
completamente distintos, mas frequentemente confundidos.
Aduz-se que é necessário adotar escalas múltiplas de organização espacial, sem que
isso redunde na criação de grupos de atuação especial, de caráter temporário e provimento
funcional atípico. Os conflitos fundiários, enquanto tema urgente na agenda de atenção das
instituições judiciárias, apresenta características espaciais, associadas ou não ao fenômeno
da metropolitanização, que conduzem à conclusão de que é necessário criar unidades
permanentes de atuação regionalizada, sem prejuízo da especialização de seu tratamento.
Traz, ainda, dados sobre a concentração da propriedade da terra no Brasil, através da
persistência de um percentual elevado (55,8%) de imóveis rurais considerados "grande
propriedade", nos termos do cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária. O aludido projeto recomenda, ao final, que sejam criadas 10 (dez) circunscrições
judiciárias específicas para essa demanda, sendo 05 (cinco) localizadas nas regiões
metropolitanas paulistas e as demais delimitadas de acordo com o resultado de estudo de
demanda. Tudo com o seguinte rol de competências: a) conflito coletivo pela posse da terra
urbana; b) conflito coletivo pela posse da terra rural; c) regularização fundiária; d) tutela
dos direitos fundamentais de acampados e assentados em áreas urbanas e rurais; e) tutela
dos direitos transindividuais de acampados e assentados em áreas urbanas e rurais.
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A iniciativa propõe, portanto, a necessidade de prosseguimento da missão deste
Grupo de Trabalho no sentido da criação de unidades especializadas em primeira e em
segunda instância, a partir de um desenho que servirá de orientação à Presidência,
reservado seu espaço de conveniência e oportunidade no melhor encaminhamento do
assunto.

3.5. Jurisprudência
Conforme já mencionado, optamos pela escolha de alguns julgados que tratam mais
diretamente da definição do direito à moradia. Na ação que deu origem ao STF RE n°
407.688-8/SP, o direito à moradia foi colocado como pedido secundário, ou seja, a ação
não foi fundada no direito à moradia. O que motivou a ação foi um contrato de locação que
ensejou uma ação de despejo. Proveniente de tal ação de despejo por falta de pagamento
sobreveio a execução que provocou a constrição do bem do fiador. Assim, o direito à
moradia foi invocado como defesa na execução, juntamente com a regra da
impenhorabilidade do bem de família.
Trata-se de um caso que advém de uma relação contratual locatícia em que o
recorrente figurou como fiador. Estando o locatário em débito com o locador, foi
promovida uma ação de despejo por falta de pagamento, o que gerou uma execução
judicial.
Referida execução acabou culminando em execução dos bens do fiador, por não ter
o locatário condições de arcar com a dívida. Assim, alegou o fiador desde a primeira
instância que o único bem que possuía para arcar com a dívida era sua residência,
considerada bem de família, nos termos da Lei n° 8.009/90. Para tanto, no aludido recurso
extraordinário foi alegada a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei n° 8.245/91, que incluiu
o bem de família do fiador no contrato de locação no rol de exclusão de bens
impenhoráveis.
O Ministro Cezar Peluzo, relator do caso, proferiu voto que foi acompanhado pela
maioria dos ministros do Tribunal. Aduziu em seu voto que: o direito à moradia pode ser
classificado como um direito subjetivo, no espaço existencial da pessoa humana e na
dimensão objetiva, como os chamados direitos a prestações, dependentes da atividade
mediadora dos poderes públicos. Segundo ele, o direito social de moradia não deve ser
confundido com direito à propriedade imobiliária.
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O entendimento que prevaleceu neste caso foi o de que o direito à moradia estaria
sendo cumprido no caso de possibilidade de penhorabilidade do imóvel do fiador do
contrato de locação. Isso porque, para os ministros que compartilharam deste
entendimento, o fato de o Judiciário garantir o pagamento das dívidas protege o mercado
imobiliário, preservando-se os futuros contratos de locação.170
Por meio de uma análise casuística, ressalvadas as limitações desta pesquisa, que
não se caracteriza pelo método empírico, podemos dizer que o direito à moradia, apesar de
ser um direito social, não tem sido interpretado como autoaplicável no Tribunal de Justiça
de São Paulo. Para grande parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, há
necessidade de regulamentação do direito social de moradia para que o texto constitucional
possa ser aplicado, por não ser regra autoaplicável, mas sim norma de eficácia limitada, de
caráter programático.
Em inúmeras decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo a regra que prevê o
direito à moradia é tomada como prestacional, ou seja, os direitos sociais impõem para o
Estado prestações positivas que deverão ser providas para o indivíduo. Ademais, depende
de regulamentação de lei infraconstitucional para que haja o seu cumprimento efetivo.
Assim, para grande parte do Tribunal de Justiça de São Paulo há necessidade de
regulamentação do direito social de moradia para que o texto constitucional possa ser
aplicado, por não ser regra autoaplicável, mas sim norma de eficácia limitada, de caráter
programático.171
A despeito do conservadorismo que ainda predomina nos Tribunas brasileiros no
que tange ao direito à moradia, aos poucos temos percebido mudanças na interpretação do
mesmo quando em conflito com os demais direitos.
No Tribunal de Justiça de São Paulo podemos citar os seguintes exemplos
paradigmáticos:
Agravo de Instrumento nº 2145482-23.2015.8.26.0000 Agravante:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP (REITOR DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO). Agravado: Réus desconhecidos.
Comarca: São Paulo Voto nº 30.985 Rel. Magalhães Coelho. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão interlocutória que determinou a
citação dos agravados e indeferiu o pedido liminar de reintegração de
posse do imóvel. Conflito entre o direito à propriedade e o direito à
170
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moradia digna. Necessidade de observância do direito à moradia digna e
o lapso temporal mínimo, para que os sujeitos da reintegração possam
encontrar nova morada – O referido direito constitui uma garantia social
fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana. É um direito
protegido não só nacionalmente, como também o é no plano
internacional. Realizado o juízo de ponderação, deve ele prevalecer sobre
o direito à propriedade. Decisão mantida – Recurso não provido.
Apelação cível n° 1012724-69.2014.8.26.0053 – Apelante: Município de
São Paulo. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Rel.
Luciana Bresciani. Ação civil pública. Ocupação de imóvel urbano para
residência multifamiliar. Direito social à moradia. Atuação do Poder
Judiciário restrita a situações de evidenciado risco e de descumprimento
da legislação pela Administração. Cumprimento do Código de Obras e
Edificações do Município e cadastramento socioeconômico de todos os
ocupantes para futuro reassentamento ou atendimento em programas
habitacionais. Recurso desprovido.
Apelação cível n° 0011227-08.2012.8.26.0053. Apelante: Prefeitura
Municipal de São Paulo. Apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo. Rel. Eduardo Gouvêa. Interposição contra sentença que julgou
procedente Ação Civil Pública com pedido de liminar e condenou a
apelante à inclusão das famílias, no momento do efetivo cumprimento da
reintegração de posse nos serviços de assistência social disponíveis
(locação social, parceria social ou provisão habitacional), pelo prazo de 6
meses caso não oferecida pelo Poder Público algum programa de
capacitação profissional aos membros economicamente ativos de cada
núcleo familiar. Alegação, entre outras, de ingerência do Poder Judiciário
no Executivo e de questões orçamentárias. Descabimento. Inteligência
dos artigos 1°, inciso III, 6°, 30, inciso VII, e 182 da Constituição
Federal. Sentença mantida, com observação. Deve ser afastada da r.
sentença a condição imposta ao Poder Público de oferecer capacitação
profissional aos membros economicamente ativos de cada núcleo familiar
deve ser afastada. Ato de ingerência do Poder Judiciário nos atos
administrativos. Serviços de assistência social devem ser disponibilizados
pelo prazo de 12 meses. Redução da multa de R$ 50.000,00 para R$
30.000,00 por família, no caso de descumprimento da medida. Recurso
parcialmente provido, com observação.
Apelação Cível n° 1013019-20.014.8.26.0405. Apelante: Prefeitura
Municipal de Osasco. Apelado: Kátia Silva de Souza e outro. Rel.
Spoladore Dominguez. Obrigação de fazer. Situação de moradia em rua.
“Bolsa aluguel” instituída pela Lei Municipal de Osasco n° 3932, de 02
de março de 2005. Cabimento. Direito social. Princípio da dignidade da
pessoa humana. O direito à moradia, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de
preceito fundamental, encontra-se positivado no art. 6º, caput, da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5°, § 1°, da
Constituição Federal), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvemse a partir de um contexto fático e suas peculiaridades. Comprovação da
situação de excepcional e de urgência e da consequente necessidade do
benefício postulado. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, desprovidos.
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Os critérios escolhidos para busca foram os seguintes: “direito à moradia” e
“função social da propriedade” e “direito à moradia” e “inclusão em programa
habitacional”.
Não acreditamos que o Poder Judiciário seja o cenário ideal para a ocorrência das
lutas pelo direito à moradia em razão das limitações que a decisão judicial ostenta em face
da complexidade dos problemas sociais e políticos. Porém, é uma das poucas vias que a
população dispõe e vem sendo muito utilizada. Uma das estratégias em que se comprova
essa forma de utilização é a propositura dos chamados “litígios estratégicos”, que visam
causar debate na sociedade acerca de determinado tema.
Ainda temos muito a avançar em matéria de intepretação do direito à moradia. A
judicialização deste direito contribui para que o Poder Judiciário abra as portas para uma
discussão entre as instituições para que se verifique que as políticas hoje adotadas não têm
sido suficientes para sanar a necessidade de moradia da população que mais necessita do
cumprimento deste direito social.

3.6. A experiência na África do Sul
Algumas semelhanças ligam o Brasil à África do Sul. Assim como o nosso país,
aquela república africana possui uma nova ordem constitucional recente – sua nova
Constituição é de 1996 –, baseada no princípio democrático e na dignidade humana, e com
supremacia sobre o ordenamento jurídico.
A Constituição sul-africana possui um catálogo de direitos (Bill of Rights) que
inclui não somente as clássicas liberdades civis e políticas, mas também direitos
econômicos, sociais e culturais. Além da semelhança entre as propostas constitucionais,
Brasil e África do Sul compartilham uma realidade social nada invejável, marcada pela
profunda desigualdade. A África do Sul, após anos sob o regime do apartheid, encontravase com enorme contingente populacional na linha da pobreza ou abaixo desta.
A recente democracia sul-africana tem desenvolvido uma jurisprudência sobre
direitos socioeconômicos que impõe uma série de proteções para o bem-estar social,
incluindo os direitos à moradia, saúde e educação. Essa jurisprudência tem surgido como
forma de rejeição direta à opinião defendida entre os estudiosos do Direito Constitucional,
de que os direitos socioeconômicos não podem ser legitimados por uma determinação
judicial.
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De fato, a Suprema Corte da África do Sul tem conseguido extrair das normas
constitucionais definidoras de direitos sociais soluções criativas para promover a
implementação dos direitos sociais. No que tange especificamente ao direito à moradia,
objeto desta tese, podemos citar o caso de Grootbomm, julgado em 2000.
No referido caso, Irene Grootbomm e cerca de 900 pessoas estavam vivendo em
condições degradantes e buscaram na justiça a efetivação do direito à moradia previsto na
Constituição sul-africana. A situação, em apertada síntese, era a seguinte: Grootbomm e as
demais famílias que faziam parte da ação moravam numa favela denominada Wallecedene,
onde não havia saneamento básico, serviço de limpeza pública e eletricidade.
O Poder Público, por sua vez, havia se comprometido a melhorar a situação de tais
moradores, incluindo-os em programa de fornecimento de habitação. Contudo, passados
mais de sete anos, nenhuma providência havia sido adotada. Diante desta situação,
diversos moradores de Wallecedene decidiram então sair da favela e ocupar uma área
particular, o que gerou o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse por parte do
proprietário do terreno, concedida em 1998. Os moradores, no entanto, descumpriram a
ordem judicial e permaneceram no local, o que ocasionou nova ordem de reintegração de
posse, mas desta vez cumprida de forma desumana, em 1999. Os moradores foram
despejados de suas tendas no período de frio e de chuva, sem tempo para retirar seus
pertences, os quais foram queimados e destruídos por escavadeiras. Em seguida, foram
alojados no campo de esportes de Wallacedene, em abrigos temporários.172
Consequentemente, os moradores requereram formalmente perante o município
uma solução para o problema. A Prefeitura, no entanto, foi omissa em sua resposta, e não
apresentou medidas concretas para aliviar a situação daquelas pessoas, razão pela qual
Irene Grootbomm e outros moradores ingressaram na justiça para que a Constituição da
África do Sul fosse cumprida.
No caso, a Suprema Corte julgou favoravelmente aos moradores, nos seguintes
termos:
“Esse caso demonstra o desespero de centenas de milhares de pessoas
que vivem em condições deploráveis pelo país afora. A Constituição
obriga o Estado a agir positivamente para amenizar essas condições. A
obrigação consiste em providenciar acesso à moradia, saúde, comida e
água suficientes e previdência social para os necessitados e seus
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dependentes. O Estado deve também promover as condições que
permitam que os cidadãos obtenham acesso à terra de modo equitativo.
Os que necessitam tem o direito correspondente de exigir judicialmente o
cumprimento dessas obrigações. É inquestionável que é uma tarefa
extremamente difícil para o Estado cumprir essas obrigações na situação
que prevalece em nosso país. Aliás, isso é reconhecido pela Constituição
a qual expressamente dispõe que o Estado não é obrigado a gastar mais
do que tem ou implementar esses direitos imediatamente. Assinalo,
contudo, que, apesar disso, trata-se de direitos, e a Constituição obriga o
Estado a dar efetividade a eles. Essa é uma obrigação que o Tribunal
pode, nas circunstâncias apropriadas, exigir o cumprimento”.173

A decisão final foi no sentido de obrigar o Poder Público a criar e adotar, de acordo
com

os

recursos

disponíveis,

um

programa

abrangente

e

coordenado

para

progressivamente efetivar o direito ao acesso a uma moradia adequada, que deveria incluir
medidas razoáveis capazes de, além de outras coisas, providenciar socorro para as pessoas
que não tinham acesso à terra, nem abrigo e que estariam vivendo em situação deplorável.
Assim, a solução conferida pela Suprema Corte sul-africana conseguiu unir dois
princípios aparentemente antagônicos: os valores democráticos – que recomendam que as
políticas públicas sejam implementadas prioritariamente pelo Legislativo e pelo Executivo
– e a possibilidade de efetivação judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais. A
Corte, embora tenha deixado claro que o direito à moradia não dá aos cidadãos o poder de
exigir uma casa do Poder Público, reconheceu que o Estado deve agir de alguma forma
para concretizar esse direito.
A Corte fixou que a razoabilidade constitucional requeria que um programa
implementado para a realização de direitos socioeconômicos deveria ser abrangente,
coerente, equilibrado e flexível, insistindo que um programa que exclui parcela relevante
da sociedade não poderia ser assim considerado. Dessa forma, o programa governamental
de habitação não poderia ser considerado válido na medida em que falhou ao prover as
necessidades de pessoas em imediata e desesperada necessidade, devendo ser modificado
para atender a essas pessoas, mesmo em prejuízo de objetivos de longo prazo ou da
construção de residências permanentes. A Corte, então, determinou que parcela razoável
do orçamento para moradia fosse alocada para atender aquela situação emergencial, não
aceitando, porém, a solução adotada pela High Court. Em Grootboom, a Corte
Constitucional não rejeitou completamente o programa governamental de habitação,
chegando a afirmar que a quantidade de recursos a ele destinada era substancial.
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O problema, como já destacamos, é que ele falhava quanto à demanda das pessoas
urgentemente necessitadas. Mas para resolver esse problema, a Corte evitou determinar
quais prestações eram devidas e como deveriam ser fornecidas, preferindo apenas intervir
através da realocação de recursos no orçamento da habitação, deixando, todavia, que a
implementação específica ficasse a cargo das autoridades administrativas, a quem em
primeira instância incumbe tratar dessas questões.

3.7. A mediação como instrumento do direito à moradia
Após tecidas as considerações iniciais sobre o direito à moradia a luz do
ordenamento jurídico internacional e pátrio, mostra-se importante discutir a mediação de
conflitos fundiários urbanos com intuito de enfrentar situações de remoções e despejos
forçados realizados contra grupos sociais populares e que acarretam a violação de direitos
humanos. Trata-se de uma outra forma de controle judicial das políticas públicas
urbanísticas, que não por meio da decisão, mas sim por meio da autocomposição.
Com a publicação do Estatuto da Cidade (Lei Federal n.° 10.257/2001), o campo de
discussões jurídicas sobre o reconhecimento do direito à moradia ampliou-se
significativamente, pois muitos instrumentos foram previstos para serem utilizados pelo
Poder Público e por particulares para viabilizar o reconhecimento da posse e a
regularização fundiária das áreas urbanas tradicionalmente ocupadas, especialmente, pela
população de baixa renda.
O “Estatuto da Cidade” constituiu, assim, o principal documento jurídico para o
processo de planejamento urbano e estruturação das cidades, criando institutos como o
IPTU progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública, usucapião urbano,
concessão especial para fins de moradia, dentre outros.
Segundo MARCELO EIBS CAFRUNE, a ocupação para fins de moradia pelos
grupos sociais populares, em geral, pode ser irregular de duas maneiras: a) irregularidade
fundiária, que se refere à forma de uso do solo, prevalecendo a posse em detrimento da
propriedade, e b) irregularidade construtiva, que se refere à forma de construção dos
prédios, os quais não são construídos por meio dos processos formais legalmente previstos
(apresentação de projeto, elaborado por profissional habilitado, apresentado ao órgão
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administrativo responsável e aprovado segundo padrões de construção mínimos
estabelecidos).174
A irregularidade que enseja esta reflexão é aquela calcada na precariedade da posse
de imóveis ocupados para fins de moradia em área urbana. É notório que parcelas
significativas da população tenham, ao longo dos tempos, construído suas casas em
imóveis urbanos vazios e não utilizados pelos detentores dos títulos de propriedade.
Esse processo de urbanização verifica-se em razão da histórica ausência de
financiamento para a construção de imóveis residenciais destinados à população pobre.
A impossibilidade de aquisição, por parte significativa da população, de imóveis
providos de infraestrutura urbana (calçamento, esgotamento sanitário e pluvial, rede
elétrica, transporte público) no mercado formal do solo é resultante, assim, da ausência de
políticas públicas efetivas para provimento habitacional em escala compatível com o
crescimento da demanda e da manutenção do valor dos salários em patamares proibitivos
ao pagamento do preço da moradia.175
Como consequência deste quadro de exclusão social, torna-se comum na camada
menos favorecida da sociedade a espiral de exclusão social e irregularidade fundiária,
reforçando os mecanismos de segregação existentes, seja internamente ao espaço urbano,
seja pela tendência de periferização dos grupos sociais populares.
Nesse contexto, a discussão sobre o papel do Direito no desenvolvimento urbano
também é, principalmente, uma discussão sobre a ilegalidade urbana. Portanto, ao debater
a realidade da cidade ilegal, faz-se necessário observar que sua produção, enquanto
fenômeno social, decorre das próprias disposições legais, que não são neutras quanto ao
processo de apropriação privada da riqueza e dos valores socialmente produzidos.
Neste particular, no que tange à mediação, importante destacar que as propostas de
institucionalização de políticas de prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos,
no Brasil, encontram fundamentos, principalmente, em proposições advindas dos setores
políticos articulados na defesa dos direitos dos moradores e ocupantes de imóveis em
situação irregular.
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Tais propostas buscam dar visibilidade à complexidade do conflito e prevenir as
frequentes ações que violam direitos humanos, quando emergem conflitos fundiários.
Nesse contexto, surge a necessidade de se estabelecer uma nova cultura, uma
prática diferenciada no tratamento dos conflitos dessa natureza, evitando o uso da violência
e reconhecendo que, para atingir uma transformação efetiva da atuação do Poder Judiciário
no tema, é imperiosa a modificação da cultura do ensino jurídico e da formação do
profissional, funcionando como uma política de democratização do acesso à justiça.
Pretende-se, com isso, constituir espaços de interlocução que permitam a tomada de
decisão que considere as causas dos conflitos e os possíveis desdobramentos no seu
encaminhamento, para que o direito à moradia seja respeitado e a função social da
propriedade considerada no contexto de remoções e de ações possessórias.
Foi a partir desta necessidade de se criar soluções pacíficas para prevenção e
resolução de conflitos coletivos relacionados à moradia que foi elaborada a “Política
Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos”, discutida na 3ª
Conferência Nacional das Cidades e aprovada pelo Conselho das Cidades.
Trata-se de um conjunto de diretrizes e medidas que devem servir de base para a
proposição de medidas legislativas e institucionais para o tratamento dos conflitos
fundiários a partir da mobilização do Ministério das Cidades para a implementação da
mediação de conflitos em regularização fundiária.
Nesse sentido, a Resolução Recomendada n° 87, de 8 de dezembro de 2009, do
Ministério das Cidades, que institui a Política Nacional de Prevenção e Mediação de
Conflitos Fundiários Urbanos. Em seu texto, tem-se a afirmação de que a mediação
procura, através do diálogo e da investigação dos problemas, e também pelas motivações
dos participantes, alcançar uma compreensão do conflito e dos reais interesses a serem
satisfeitos por igual, em face aos conflitos fundiários urbanos.176
Assim, seguindo recomendações da Organização das Nações Unidas, a Secretaria
da Reforma do Judiciário, no incentivo das formas alternativas de resolução de conflitos,
principalmente a mediação, afirma:
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“O programa de justiça comunitária foi implantado no ano de 2000 pela
parceria do Ministério da justiça e o tribunal de justiça do Distrito
Federal. O programa propõe a democratização do acesso à justiça,
restituindo ao cidadão e à comunidade a capacidade de gerir seus
próprios conflitos com autonomia através do estímulo da participação
social e o desenvolvimento de novas fórmulas de resoluções de conflitos
em especial a mediação comunitária”.

Os conflitos interpessoais de relação continuada podem ser trabalhados pela
mediação com base na apresentação dos fatos, bem como os compromissos assumidos
respondem à clara intenção dos mediados de resolver o problema com confiança, ética e
transparência, pois todo o processo procura alcançar soluções mutuamente satisfatórias na
solução do conflito. Isso não significa concordar com o que o outro pensa ou deseja, mas
aceitar a opinião do outro com respeito.177
Com o excesso de processos judiciais que abarrotam o Poder Judiciário, a mediação
vem tornar efetivo o acesso à justiça, desmistificando a judicialização, proporcionando que
as partes solucionem os seus conflitos fortalecendo a cultura do diálogo.
A proposta da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários
Urbanos gera a necessidade de lançar um novo olhar sobre os conflitos fundiários urbanos,
principalmente no que diz respeito à solução dada aos conflitos que devem considerar a
responsabilidade do Estado brasileiro na prevenção, mediação e encaminhamento de
soluções aos conflitos fundiários de forma a evitar a violação de direitos nesse processo.
A Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos
estabelece como diretrizes gerais:
- a garantia do direito humano à moradia adequada é componente fundamental para
o cumprimento da função social da propriedade urbana e da cidade, bem como para o
direito à cidade;
- caracterizam conflitos fundiários urbanos a disputa coletiva pela posse ou
propriedade de imóvel urbano, envolvendo famílias de baixa renda que demandarem a
proteção do Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade.178
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A Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos
estabelece como conceito de conflito fundiário urbano “a disputa coletiva pela posse ou
propriedade de imóvel urbano, envolvendo famílias de baixa renda que demandarem a
proteção do Estado na garantia do direito humano à moradia e à cidade”.
As ações estratégicas da Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos
Fundiários Urbanos demonstram, da mesma forma como as diretrizes, a necessidade de
aproximação dos órgãos responsáveis pela política urbana e agrária na mediação e
prevenção dos conflitos, bem como estabelece diretriz específica para atuação do
Ministério Público nas ações de reintegração de posse, além de estabelecer a necessidade
de garantia de assessoria técnica e jurídica para população de baixa renda em situação de
conflito.
Dentre as ações estratégicas da Política Nacional de Prevenção e Mediação de
Conflitos Fundiários Urbanos se destacam as seguintes:
- promover ações articuladas e coordenadas no âmbito dos três entes federativos, na
recepção e resolução de situações de conflitos urbanos mediante a promoção de políticas
públicas;
- mobilizar as Defensorias Públicas para prestar atendimento as comunidades
envolvidas em conflitos fundiários urbanos;
- acionar o Ministério Público nas ações de reintegração de posse para a construção
de alternativas para o litígio;
- buscar atender as situações de litígios através dos programas habitacionais e de
regularização fundiária;
- garantir a assessoria técnica, em relação aos assuntos jurídicos e urbanísticos para
as famílias de baixa renda envolvidas em conflitos fundiários urbanos;
- sugerir medidas para prevenir decisões liminares de despejo a favor do
cumprimento da função social da propriedade;
- propugnar o aperfeiçoamento da legislação brasileira que favoreça a prevenção e
mediação de conflitos fundiários urbanos;
- exigir a comprovação da regularidade jurídica e tributária do imóvel em litígio,
antes da concessão da liminar de reintegração de posse;
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- acionar os órgãos responsáveis pelas questões sociais nos casos de execução das
liminares de reintegração de posse, com antecedência necessária para que essas instituições
possam acompanhar as ações.179
Essas medidas institucionais devem ser adotadas na política nacional de prevenção
e mediação aos conflitos fundiários como forma de atender também a Recomendação 22
do Conselho Nacional de Justiça que versa sobre esta problemática.
O CNJ recomenda aos Tribunais e às Varas que sejam priorizadas e monitoradas
constantemente o andamento dos processos judiciais envolvendo conflitos fundiários; e
sejam implementadas medidas concretas e efetivas objetivando o controle desses
andamentos.
Ademais, previamente à elaboração do PNDH3 e buscando institucionalizar
discussões acerca dos conflitos fundiários urbanos, o Conselho Nacional das Cidades
(ConCidades), por meio da Resolução n.° 31/2005, criou um grupo no âmbito do Comitê
Técnico de Habitação, com a participação de representantes do Comitê de Planejamento
Territorial Urbano tendo como finalidade mapear os conflitos relativos a deslocamentos e
despejos no país e identificar as tipologias do problema sugerindo soluções estruturais;
além de propor um processo de discussão entre os órgãos do Poder Judiciário e instituições
essenciais à Justiça e o Conselho das Cidades no que tange a atuação do Judiciário em
conflitos relativos aos deslocamentos e despejos de grande impacto social.
A referida Política Nacional, ainda que dependa de mudanças na correlação de
forças para ser efetivada, tem como principais méritos reconhecer a legitimidade das
ocupações irregulares e ampliar a interlocução entre os diferentes segmentos da sociedade
e dos poderes e órgãos públicos para que sejam consideradas as diferentes perspectivas
envolvidas nos conflitos.
Podemos citar como exemplo o Pacificar de Mediação de Conflitos Fundiários
Urbanos, projeto de extensão universitária contemplado pelo Chamamento Público do
Ministério da Justiça denominado “Fomento a projetos de apoio à prática de mediação,
composição e demais formas de resolução não violenta de conflitos nas Faculdades de
Direito”, edital originado da Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça.
O objetivo principal do projeto é implantar o fortalecimento e divulgar a utilização
de meios alternativos de solução de conflitos. Significa trabalhar com os meios
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extrajudiciais para as soluções de conflitos, incentivando as práticas de mediação na
Faculdade de Direito Uniritter e na comunidade do bairro Guajuviras. E, ainda, propõe-se a
articular efetivamente ensino, pesquisa e extensão para que os participantes do projeto
atuem como sujeitos ativos na comunidade. Para que isto ocorra na prática foi firmada uma
parceria entre o Uniritter e a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Canoas/RS,
que balizou a demanda, delimitando a atuação do Pacificar ao bairro Guajuviras.
Assim, desenvolveu suas atividades com foco na prevenção, por meio da mediação
de conflitos fundiários urbanos e promovendo a capacitação da comunidade envolvida ao
aplicar oficinas aos agentes do PRONASCI, que são moradores da comunidade, para que
eles possam, a partir de suas próprias vivências e saberes, compreender e resolver de forma
pacífica seus conflitos.180
A mediação, portanto, representa uma alternativa para a solução dos conflitos
fundiários que, muitas vezes, não encontram solução dentro dos parâmetros tradicionais da
decisão judicial. A dificuldade do acesso à justiça dos moradores em habitações precárias
cresce na medida em que falta ao Poder Judiciário estrutura e especialização para solução
de problemas de despejos forçados coletivos, que representam um grande impacto social.
Esta situação perdura muito em função de uma cultura contratualista e privatista na solução
de conflitos e nas relações contratuais entre locadores e locatários, não se atentando para a
dimensão social do conflito.
Ora, o Poder Judiciário ainda não possui em sua estrutura organizacional esferas
judiciais que tenham a capacidade e a eficiência para lidar com os conflitos coletivos e
ambientais urbanos que resultam em situações de despejos forçados. Nos Tribunais, os
feitos que resultam em despejos forçados são julgados, na maioria das vezes, numa vara de
assuntos cíveis onde o juiz lida basicamente com interesses individuais.
As soluções para os conflitos fundiários, contudo, não são universais, ainda que os
instrumentos internacionais de direitos humanos apontem os princípios e as obrigações a
serem aplicados, pois as formas de provisão de segurança na posse dependem da realidade
específica de cada localidade.
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3.8. Considerações finais
Atualmente, o debate acadêmico sobre o controle judicial de políticas públicas
superou os clássicos argumentos contrários à judicialização de tais conflitos, como o
princípio da separação dos poderes, a reserva do possível e o déficit democrático. A
Constituição Federal de 1988 e as profundas mudanças sociais e econômicas que
ocorreram ao longo do século XX passaram a exigir do Poder Judiciário uma nova forma
de atuação, assumindo papel de protagonista na efetivação dos direitos sociais por meio da
revisão de políticas públicas em ações de diferentes tipos.
Assim, a partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal
foi profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em prol das
liberdades públicas para se tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade
social.
No que diz respeito ao direito à moradia, constatamos que, embora nosso
ordenamento jurídico contenha uma série de princípios e institutos que viabilizam a sua
efetivação, na hipótese de conflito judicial, deve o Poder Judiciário estar preparado para
interpretação deste aparato de acordo com a nova ordem constitucional, com a observância
da função social da propriedade. A lógica civilista deve ceder espaço à lógica da política
constitucional urbana.
No entanto, nota-se uma dificuldade na resolução das lides relativas ao direito à
moradia de acordo com os parâmetros tradicionais da decisão judicial, que sofrem
limitações inerentes à dogmática normativa.
Entendemos, portanto, que a efetiva proteção do direito à moradia pelo Poder
Judiciário deve se dar, preferencialmente, por meio de ações coletivas ou da mediação.
No primeiro caso, é importante ressaltar que o uso indevido de ações individuais
como forma de transformação social pode gerar desigualdade, sobretudo em um país onde
a distribuição de recursos jurídicos é desigual. O controle judicial do direito à moradia,
deste modo, deve ocorrer de maneira cautelosa, uma vez que o Poder Judiciário apresenta
características estruturais que muitas vezes acabam por restringir sua capacidade para
promover mudanças sociais a partir de uma ótica distributiva.
Outrossim, nas hipóteses de conflito entre o direito à moradia com outro direito
como, por exemplo, o direito à propriedade ou o direito ao meio ambiente, perfilhamos do
entendimento de que a solução deve se dar de maneira casuística, por meio do princípio da
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proporcionalidade. Ora, não há direitos absolutos em nosso ordenamento jurídico, de modo
que o Poder Judiciário, nas hipóteses de colisão entre direitos fundamentais, deve
estabelecer graus de precedência de um direito sobre outro, sem que isso implique
anulação do direito em conflito.
A hipótese de mediação, por sua vez, é uma nova forma de atuação judicial nas
políticas públicas urbanísticas, caracterizada não pela clássica decisão judicial, mas sim
pela autocomposição entre os atores envolvidos com a participação do Estado-juiz.
A mediação visa justamente evitar as situações de remoções e despejos forçados
realizados contra grupos sociais populares e que acarretam a violação de direitos humanos.
A necessidade de se criar soluções pacíficas para a prevenção e resolução de
conflitos relacionados à moradia vem ao encontro do surgimento de uma cultura da paz,
evitando-se o uso da violência, bem como à constituição de espaços de interlocução que
permitam a tomada de decisão que considere as causas dos conflitos e seus possíveis
desdobramentos.
A dificuldade do acesso à justiça dos moradores em habitações precárias cresce na
medida em que falta ao Poder Judiciário estrutura e especialização para solução de
conflitos fundiários, que representam um grande impacto social.
Todavia, aos poucos, mudanças vem sendo percebidas neste cenário. A existência
de um arcabouço jurídico que regulamente o direito à moradia a luz da nova ordem
constitucional, e as transformações, ainda que tímidas, ocorridas nos tribunais, acenam
para um novo panorama.
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CONCLUSÃO

Esta tese se propôs a analisar o direito à moradia a partir de seu âmbito, seus limites
e seu controle no ordenamento jurídico brasileiro.
A hipótese investigada desdobra-se em duas perguntas: o arcabouço jurídico
existente em nosso ordenamento é suficiente para a solução dos conflitos judiciais
envolvendo o direito à moradia? A análise do texto constitucional, dos diplomas legais em
vigor e das políticas públicas sobre a matéria comprovou que a resposta é afirmativa.
Diante desta constatação, uma segunda questão foi formulada: como o Poder
Judiciário brasileiro pode utilizar este arcabouço jurídico para a resolução dos conflitos
relativos ao direito à moradia que chegam aos nossos tribunais? Neste sentido, percebemos
que a aplicação do direito à moradia ainda está em processo de amadurecimento. Com
efeito, nota-se uma enorme dificuldade na resolução de tais conflitos de acordo com os
parâmetros tradicionais da decisão judicial, que sofrem limitações inerentes à dogmática
normativa. Comprovamos, portanto, que a aplicação do direito à moradia pelo Poder
Judiciário depende de uma nova leitura deste arcabouço jurídico em harmonia com os
princípios constitucionais, devendo ser feita sobretudo por meio de ações coletivas e da
mediação.
Quanto ao aspecto conceitual, o direito à moradia, apesar de mutável de acordo
com o contexto histórico, apresenta natureza mista, isto é, de direito individual e social.
Nesse sentido, apresenta uma dimensão de direito da personalidade, devendo o Estado
protegê-lo em face de eventuais violações de terceiros. Da mesma forma, impõe ao Poder
Público a necessidade de criação de políticas públicas para a sua concretização. A
Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional n° 26/00, incluiu
expressamente a moradia como direito social em seu art. 6°, estabelecendo que “são
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”.
Esta natureza mista do direito à moradia o diferencia dos demais direitos sociais, na
medida em que pode ser oponível tanto em face do particular, na hipótese de violação por
terceiros, quanto em face do Estado, que deve criar políticas públicas para sua efetivação,
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bem como incluir o indivíduo ou grupo social vulnerável em programas habitacionais. A
natureza mista, portanto, não se refere à titularidade processual do direito, isto é, à opção
de ser exercido individual ou coletivamente, mas sim à sua forma de fruição, que pode se
dar negativamente, para evitar violação por terceiros, ou positivamente, seja impondo ao
particular a obrigação de dar à sua propriedade uma função social, ou à Administração
Pública o dever de viabilizar o acesso à moradia.
Ademais, trata-se de um direito que somente pode ser efetivado pela fruição de uma
moradia adequada, isto é, inserida em local habitável, garantida juridicamente e com
acesso aos serviços públicos básicos.
Do ponto de vista da relação jurídica "indivíduo-Estado", é necessário esclarecer
que o Poder Público deve criar programas e ações que atendam às necessidades dos
cidadãos, criando condições para que os mesmos possam ter acesso à moradia, ao invés de
provê-la diretamente. Por esta razão, não há, em princípio, um direito oponível diretamente
ao Estado impondo que este forneça habitação ao indivíduo ou à comunidade que o pleiteia
judicialmente. Encontram-se excetuadas as hipóteses de grupos sociais vulneráveis, que
não tem condições, por si só, de ter acesso à moradia adequada. Nesta situação, deve o
Poder Público incluí-los em programas habitacionais que viabilizem a efetivação do direito
à moradia.
Ao longo desta tese, procuramos atentar para necessidade de distinção dos
conceitos de moradia, propriedade e habitação, que por vezes são confundidos quando da
elaboração de políticas públicas bem como quando do julgamento de conflitos judiciais. A
moradia diferencia-se da propriedade pelo fato de a mesma representar uma necessidade
intrínseca do ser humano, uma necessidade vital e, neste sentido, não uma escolha ou um
direito intencional. A propriedade privada, ao seu turno, é um benefício, um direito de
natureza patrimonial. Do mesmo modo, a moradia também se diferencia da habitação. Na
primeira, a pessoa humana é o foco da tutela jurídica, independentemente de qualquer
direito real ou pessoal. Já o direito à habitação incide sobre um bem imóvel como
instrumentalização do direito à moradia, podendo ser gratuito ou oneroso, com caráter de
direito real ou de direito pessoal.
Feitas essas considerações conceituais, podemos admitir que a Constituição Federal
de 1988 conferiu uma nova dimensão ao direito à moradia, trazendo um Capítulo
específico para a Política Urbana, com previsão da usucapião urbana, da função social da
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propriedade e da necessidade do Plano Diretor como instrumento da política de
desenvolvimento.
A Lei Federal n°. 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada de Estatuto da
Cidade e que regulamenta os artigos 182 e 183 do texto constitucional, por sua vez,
inaugurou uma nova fase no tratamento do direito à moradia, contendo um rol de institutos
jurídicos destinados à efetivação do princípio da função social da propriedade.
Em um segundo momento, a análise dos limites do direito à moradia revelou a
importância da elevação do Município à condição de ente federado, com autonomia
política, administrativa e financeira. A despeito das dificuldades existentes no tocante à
efetiva autonomia municipal, a Constituição Federal de 1988 andou bem ao aproximar o
debate sobre o direito à moradia da sociedade, tornando obrigatório o Plano Diretor e
permitindo que cada Município atue em matéria urbana, de acordo com suas
especificidades locais.
Também merece destaque a criação do Sistema de Habitação de Interesse Social
pela Lei n° 11.124/2005, integrando o Sistema Nacional de Habitação. Esse subsistema
tem por objetivo viabilizar o acesso da população de menor renda à terra urbanizada e à
habitação digna.
Dentro deste contexto, foi criado o Programa Minha Casa, Minha Vida, por meio da
Lei n° 11.977/2009, visando justamente expandir o mercado habitacional nos extratos
sociais de menor renda. Trata-se, atualmente, da principal ação governamental para
redução do déficit habitacional.
Este programa representou uma ruptura em relação às práticas anteriores, por trazer
a questão da habitação para o centro da agenda governamental, não somente pela escala de
intervenção, mas também pelo volume de recursos empregados, pelas concessões de
subsídios de até 96% para as camadas com renda de até R$1.600,00 e de subsídios parciais
para as camadas de renda de até R$5.000,00, viabilizando o acesso à moradia para os
setores de mais baixa renda, historicamente excluídos dos financiamentos para aquisição
da casa própria.
Do ponto de vista do atendimento da demanda, verificamos que os beneficiados
pelo programa pertencem às camadas sociais de menor renda que, na maioria das vezes,
teriam dificuldade em acessar a moradia formal antes de sua existência.
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Todavia, o que se constata da análise do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem
como do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, é a existência de um modelo
único de política habitacional. Ora, o Programa Minha Casa, Minha Vida não está
destinado a garantir o direito à moradia, mas sim o direito de ter uma casa própria, que é
uma das formas mais onerosas de se concretizar o direito à moradia. Além do custo do
financiamento do imóvel, há a necessidade de o beneficiário arcar com os custos de
condomínio e das tarifas de serviços públicos (água, luz, etc), resultando num índice alto
de inadimplência.
Vale ressaltar, ainda, que os processos de seleção dos beneficiários feitos por meio
de cadastros nem sempre são transparentes. Além disso, nota-se uma inadequação das
alternativas ofertadas em relação às estratégias de moradia, especialmente em função da
localização periférica das habitações, geralmente distantes das fontes de emprego da
cidade.
A explosão da crise financeira e hipotecária, a política pública de subsídios para a
compra de casas próprias, diretamente relacionada aos interesses do capital imobiliário,
revelam a fragilidade deste modelo para a solução dos problemas relacionados ao direito à
moradia.
De fato, o histórico das políticas nacionais para a habitação mostra como os
principais programas transferiram ao setor privado o protagonismo na produção de
habitações a serem financiadas, gerando uma distorção da política habitacional, na medida
em que a efetivação dos direitos sociais é matéria que incumbe primordialmente ao Estado.
Ora, uma política habitacional de abrangência nacional, em um país de dimensões
continentais, não pode ter como único objetivo a construção e a transferência de
propriedade de novas unidades habitacionais. É preciso associar programas de urbanização
de favelas e assentamentos precários, melhorias habitacionais, regularização fundiária,
ocupação de áreas vazias e subutilizadas, recuperação de imóveis em áreas centrais para
moradia social e, ainda, um programa de locação social para as famílias de menor renda,
que não têm condição de arcar com os custos decorrentes da propriedade individual.
Deste modo, entendemos que, para uma melhor efetividade de nosso arcabouço
jurídico, é fundamental garantir maior autonomia aos Municípios, bem como estabelecer
políticas públicas que não se limitem à aquisição de casa própria, valendo-se de outros
instrumentos jurídicos destinados à efetivação do direito à moradia.
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Finalmente, no que tange ao controle, é possível dizer que os clássicos argumentos
contrários à judicialização das políticas públicas, como o princípio da separação dos
poderes, a reserva do possível e o déficit democrático, encontram-se atualmente superados
no debate acadêmico. Há um certo consenso na doutrina constitucional contemporânea de
que o princípio da separação dos poderes, a reserva do possível e o déficit democrático não
podem servir de óbice à revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário, funcionando
apenas como balizas para estabelecer o grau de intervenção judicial.
Neste diapasão, a Constituição Federal de 1988 e as profundas mudanças sociais e
econômicas que marcaram o século XX passaram a exigir do Poder Judiciário uma nova
forma de atuação, assumindo papel de protagonista na efetivação dos direitos sociais por
meio da revisão de políticas públicas em ações de diferentes tipos.
Neste sentido, podemos citar como exemplos as hipóteses em que o programa
governamental se revela insuficiente para atender às camadas sociais mais desfavorecidas,
ou mesmo nos casos em que há uma omissão da Administração Pública, sendo necessária
uma intervenção judicial para evitar que determinadas situações fáticas se perpetuem no
tempo, como ocupações de imóveis públicos ou em áreas de risco.
No que diz respeito ao direito à moradia, objeto desta tese, mostra-se necessário
estruturar o Poder Judiciário para que o mesmo analise os conflitos judiciais de acordo com
esta nova ordem constitucional, que preconiza que a lógica civilista e patrimonialista deve
ceder espaço à lógica da política constitucional urbana.
Isso porque se nota uma dificuldade na resolução das lides relativas ao direito à
moradia de acordo com os parâmetros tradicionais da decisão judicial, que sofrem
limitações inerentes à dogmática normativa. O Poder Judiciário apresenta características
estruturais que muitas vezes acabam por restringir sua capacidade para promover
mudanças sociais a partir de uma ótica distributiva, seja porque o juiz fica limitado ao
pedido formulado ou às partes envolvidas no processo, que muitas vezes não refletem a
dimensão social do conflito, seja pela ausência de informações necessárias para o
julgamento do conflito, seja pela dificuldade de se discutir um direito social a partir de uma
perspectiva unicamente individual.
Entendemos, portanto, que a efetiva proteção do direito à moradia pelo Poder
Judiciário deve se dar, preferencialmente, por meio de ações coletivas ou da mediação.
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O uso indevido de ações individuais como forma de transformação social pode
gerar desigualdade, sobretudo no Brasil, onde a distribuição de recursos jurídicos é
desigual. A hipótese de mediação, por sua vez, é uma nova forma de atuação judicial,
caracterizada pela autocomposição entre os atores envolvidos com a participação do
Estado-juiz.
A necessidade de se criar soluções pacíficas para a prevenção e resolução de
conflitos relacionados à moradia vem ao encontro do surgimento de uma cultura da paz,
evitando-se o uso da violência e as remoções forçadas, bem como à constituição de
espaços de interlocução que permitam a tomada de decisão que considere as causas dos
conflitos e seus possíveis desdobramentos.
A dificuldade do acesso à justiça dos moradores em habitações precárias cresce na
medida em que falta ao Poder Judiciário estrutura e especialização para solução de
conflitos fundiários, que representam um grande impacto social.
Todavia, aos poucos, mudanças vem sendo percebidas neste cenário. A existência
de um arcabouço jurídico que regulamente o direito à moradia à luz da nova ordem
constitucional, e as transformações, ainda que tímidas, ocorridas nos tribunais, conforme
os julgados mencionados no capítulo 3.5 desta tese, acenam para um novo panorama.
Ainda temos muito a avançar em matéria de efetivação de direito à moradia, mas o
fato é que a judicialização deste direito contribui para que o Poder Judiciário abra as portas
para uma discussão entre as diversas instituições envolvidas no litígio, tais como o
Ministério Público, a Defensoria Pública, a Administração Pública e os movimentos
sociais.
Enfim, não há uma única resposta para esta problemática, pois, dos desafios que a
presente tese logrou sugerir, é possível vislumbrar outros, a título de eventuais trabalhos
futuros. Como, por exemplo, assegurar a efetivação do direito à moradia nas hipóteses em
que sua violação não chega ao Poder Judiciário? Existem outras formas de se estruturar o
Poder Judiciário para que o mesmo cumpra sua função na democratização da estrutura
fundiária brasileira?
Com esta tese, procuramos responder aos dois questionamentos iniciais que
constam da introdução: o arcabouço jurídico brasileiro é suficiente para a resolução dos
conflitos judiciais envolvendo o direito à moradia, ainda que haja necessidade de seu
aprimoramento, mostrando-se necessárias uma nova leitura deste ordenamento para sua
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efetiva concretização, bem como a estruturação do Poder Judiciário para a adequada
pacificação dos conflitos fundiários.
Ao mesmo tempo em que nosso ordenamento jurídico conta com a previsão de
normas e princípios que regulam o direito à moradia, é o Poder Judiciário, em última
análise, quem se apodera da decisão, indicando os rumos e as formas pelas quais as
mudanças podem ser realizadas.
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