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

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

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.

ROZAS, Luiza Barros. The right to housing: scope, limits and control, in accordance to the
legal framework. 2016. 217p. PhD Thesis, Faculty of Law, University of São Paulo, São
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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.
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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.
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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
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 14.
4
MUKAI, Toshio. Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 12.
5
Id. Ibid., p. 29.
3
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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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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,
bem como incluir o indivíduo ou grupo social vulnerável em programas habitacionais. A
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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
propriedade e da necessidade do Plano Diretor como instrumento da política de
desenvolvimento.
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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.
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
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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.
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
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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.
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,
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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
efetiva concretização, bem como a estruturação do Poder Judiciário para a adequada
pacificação dos conflitos fundiários.
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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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