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RESUMO

Nos últimos 10 anos o Brasil assistiu o ressurgimento da política habitacional em escala nacional, por 
meio de diversas iniciativas, tais como a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, do 
Plano Nacional de Habitação, e do surgimento do programa intitulado "Minha Casa, Minha Vida". De um 
angulo jurídico, a análise das medidas que interferem no quadro das necessidades habitacionais possui 
uma referência fundamental, incorporada expressamente à Constituição da República: a instituição do 
"Direito à Moradia". Diante desse quadro,  o presente trabalho visa apresentar uma sistematização de 
referências jurídicas sobre essa instituição - de ordem legislativa, teórico-doutrinária e jurisprudencial - a 
fim de  atualizar  o  debate  a  respeito  do  significado e  dos  efeitos  jurídicos  concretos  decorrentes  da 
enunciação do Direito à Moradia na Carta Magna brasileira. Trata-se de um debate de grande relevância 
jurídica  e  social,  na  medida  em  que  a  questão  do  acesso  à  moradia  adequada  ainda  está  por  ser 
equacionada para amplos  segmentos  da sociedade brasileira.  Entre os resultados esperados, almeja-se 
consolidar  uma  série  de  indicações  e  diretrizes  jurídicas  que  sirvam  para  a  avaliação  de  políticas, 
programas e projetos em curso no setor habitacional, bem como da própria legislação em vigor, tanto a 
que se refira especificamente à questão habitacional, quanto aquela que, de algum modo,  interfira ou 
produza efeitos sobre o acesso e desfrute da moradia.
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1988.
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ABSTRACT

Last ten years, Brazil has been witnessing a revival and rising of housing policies in a national scale. This 
is happening through several ways, for instance, the creation of public trusts turned to social housing, the 
discussion of a  Housing National Plan and, lastly, the emergence of the program called "Minha Casa,  
Minha Vida". From a juridical standpoint, the analysis of these kinds of measures, which interferes on the 
context of social housing needs, must take in consideration the concept of Right to Housing, which is also 
a legal institution, specifically mentioned in Brazilian Constitution, due to the 2000’s Amendment which 
formally added it in our Bill of Rights. Given that circumstances, the present paper brings a synthesis of 
juridical references (like pieces of legislation, theory and precedents) on the Right to Housing, in order to 
update  the  discussion  about  its  juridical  meaning  and  practical  effects.  We  believe  this  debate  is 
absolutely important, both from a juridical and from a social perspective, once the problem of access to 
appropriate housing is not settled yet, to wide parts of Brazilian people. As results, we aim to structure 
and organize a set  of juridical advices and guidelines on our topic,  which would be useful to assess 
running housing politics, programs and projects, and Brazilian Law as well, not only those pieces related 
straightly to housing problems, but also those ones which have been producing effects for or against the 
access to housing, in any way.
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1. INTRODUÇÃO

No  presente  texto  optamos,  por  algumas  razões,  por  nos  referirmos  sempre  ao  Direito  À 

Moradia, ao invés de Direito  DE Moradia. Em primeiro lugar, a fim de manter uniformidade 

com a terminologia adotada em grande parte da literatura nacional e da normativa internacional 

desenvolvida a respeito do tema. Em segundo lugar, a expressão adotada põe maior ênfase no 

aspecto promocional dessa instituição, evocando o seu essencial aspecto de mecanismo jurídico 

destinado a fomentar  o acesso a um bem indispensável à dignidade da pessoa humana.  Em, 

outras palavras, não se trata de, pela via do Direito objeto de nosso artigo, buscarmos, apenas e 

tão somente, “dar a cada um o que é seu”, tutelando, essencialmente, a moradia daqueles que já 

a possuem. Mais do que isso, trata-se de buscar, com suporte nessa noção, a universalização do 

usufruto de moradia adequada, dando a cada um conforme a sua necessidade, concentrando-se as 

preocupações da análise com o status daqueles que ainda não contam com moradia alguma e/ou 

com moradia adequada.

Nesse  sentido,  buscou-se,  com  apoio  em  referências  do  Direito  Internacional  e  do  Direito 

Constitucional,  desvendar  sentidos  e  efeitos  da  institucionalização  do  Direito  à  Moradia  na 

ordem jurídica, apontando o programa de trabalho que dele decorreria para agentes públicos e 

privados.  Além disso,  no  presente  trabalho  buscamos  realizar  uma  dupla  tarefa:  a  de  tanto 

identificar  desafios  e  problema à  efetividade  deste  direito,  de  um lado,  como identificar  os 

ensaios  de  sua  apropriação  e  aplicação  em decisões  recentes  dos  Tribunais  brasileiros,  que 

podem constituir  pistas para o trabalho de precisar os contornos dessa instituição.  Com isso, 

buscamos trazer  subsídios aos tomadores de decisão,  nos mais diversos níveis,  a fim de que 

adéquem as  suas  práticas  no sentido  da observância  desse  direito  fundamental,  contribuindo 

assim para que a sociedade brasileira caminhe na direção do que consideramos uma conquista 

indispensável e urgente em termos civilizatórios e no sentido de seu almejado desenvolvimento.

2. O DIREITO À MORADIA E A SUA TELEOLOGIA

Como é de amplo conhecimento, o tema do Direito à Moradia foi introduzido – expressamente! 

– na ordem constitucional brasileira apenas no ano 2000, por força da Emenda Constitucional nº 

26, que, por sua vez, teve origem na Proposta de Emenda Constitucional nº 28, de 1996, de 

autoria  conjunta  de  trinta  e  um  senadores,  encabeçados  pelo  Senador  Mauro  Miranda  (do 

PMDB/GO). Tratava-se, então, de uma figura jurídica já cogitada pela doutrina e jurisprudência 

brasileiras,  bem  como  recepcionada  nas  Constituições  de  diversos  estados-membros  da 

Federação, e, ainda, de muitas outras Leis Orgânicas municipais.
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Isto sem falar do Direito Internacional, em cujo seio encontram-se inúmeras declarações deste 

direito  –  desde  a  Declaração  Universal  de  1948  (artigo  XXV,  item  1),  chegando  às  duas 

Conferências da ONU sobre Assentamentos Humanos (Vancouver - 1976, e Istambul - 1996), 

passando pela Declaração e Metas para o III Milênio, dentre outros – de modo a preconizar a sua 

institucionalização no ordenamento interno das nações.

No caso brasileiro, em que pese a amplitude assumida pela declaração de direitos fundamentais 

na Carta  de 1988, várias vozes julgavam inexplicável  a ausência  do Direito  à  Moradia,  que 

muitos  intérpretes  consideravam um direito  constitucional  implícito,  a  ser  reconhecido  com 

fundamento no dispositivo do § 2º, do art. 5º (enumeração aberta dos direitos fundamentais), 

bem como em virtude da cláusula de função social da propriedade e da cidade (art. 182), da 

figura  da  usucapião  pro  moradia,  ou,  por  fim,  da  previsão  da  moradia  como  uma  das 

“necessidades vitais básicas” a serem atendidas pelo salário mínimo (art. 7º, IV).

O mesmo ocorre em quase todos os países latino-americanos, em alguns deles com mais ênfase 

do que no Brasil, nos quais a moradia figura como direito essencial a ser garantido pelo Estado, 

sendo associado, em alguns casos, à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Na justificativa da PEC 28/96, encontramos a indicação de alguns fatores que conduziram à 

explicitação desse direito em nossa lei fundamental. Em primeiro lugar, a realização do “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 3 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” (Diário do Senado Federal, 19/06/1996, p. 10244).

Ao lado desta variável de ordem externa, ou internacional, a justificativa acrescenta uma outra, 

de  ordem  interna,  ou  nacional:  “Mais  delicada,  ainda,  fica  a  situação  do  Brasil  quando,  

sabedores da realização da Conferência, os 'sem-teto' de todo o Pais, já bastante organizados,  

ameaçam ‘pipocar ocupações de terrenos' na periferia das grandes cidades - conforme se lê nos 

mais renomados jornais do Pais.  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 inicio a um processo de reconhecimento  

da  moradia  como a  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 a moradia, o indivíduo perde a identidade indispensável ao desenvolvimento  
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de suas atividades, enquanto ente social e produtivo, se empobrece e se marginaliza. Com ele se  

empobrece, invariavelmente, a Nação” (Diário do Senado Federal, 19/06/1996, p. 10245).

Em  outras  palavras,  pode-se  afirmar  que  o  direito  à  moradia  é  formalmente  declarado  na 

Constituição  da  República  à  vista  da  percepção  do  gravoso  quadro  daquilo  que  instituições 

especializadas têm definido como necessidades habitacionais existentes na sociedade brasileira. 

Assim,  a  teleologia  da  institucionalização  do  Direito  à  Moradia  no  ordenamento  jurídico 

brasileiro residiria na satisfação ou superação de tais necessidades.

Por “necessidades habitacionais”, conceito proposto desde a década de 1990 pela Fundação João 

Pinheiro,3 compreende-se um conjunto de problemas com relação à moradia, que engloba:

• o déficit habitacional, isto é, a necessidade de reposição, substituição ou restauração de 

unidades  precárias,  englobando  domicílios  improvisados,  rústicos,  depreciados 

(esgotados em sua vida útil), além de situações como a coabitação familiar (ou famílias 

conviventes) ou que demandem reassentamento;

• a  demanda demográfica,  isto  é,  a  necessidade  de construção  de novas  unidades  para 

atender ao crescimento demográfico;

• a  inadequação  habitacional,  isto  é,  a  necessidade  de  melhoria  de  unidades  que 

apresentem  certas  carências,  que  podem  consistir  em  carências  de  infra-estrutura, 

adensamento domiciliar, comprometimento excessivo da renda familiar com pagamento 

de aluguéis, e situações de risco ou de irregularidade da moradia.

Desse modo, podemos considerar essas as três dimensões fundamentais do Direito à Moradia, 

isto  é,  os  aspectos  da  problemática  habitacional  que  devem  ser  atendidas  pelos  entes 

juridicamente obrigados à satisfação deste direito, que compõem o conteúdo material dos direitos 

subjetivos  públicos,  de  caráter  difuso,  que  emergem  de  seu  reconhecimento  pela  ordem 

constitucional. Na seção seguinte nos dedicaremos especificamente à questão do conteúdo desse 

direito, uma das primeiras questões cruciais que o tema nos exige enfrentar.

3. O CONTEÚDO DO DIREITO À MORADIA: NOTAS CARACTERÍSTICAS E 

IDÉIAS EQUIVOCADAS A RESPEITO DO BEM JURÍDICO TUTELADO

A  importância  do  debate  a  respeito  do  conteúdo  e/ou  dos  contornos  do  direito  à  moradia 

apresentou-se para nós logo após a promulgação da EC 26/2000, quando, em conferência de uma 

renomada publicista brasileira, a que assistimos, foi sustentado, para nosso estupor, que “o 

3 Recentemente,  a Fundação João Pinheiro revisou esse conceito, em documento publicado pelo Ministério das 
Cidades (“Déficit habitacional no Brasil – 2007”).
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conteúdo do direito de moradia é nenhum”.

As notícias de caráter histórico a respeito do tema localizam o início das cogitações a respeito do 

Direito  à  Moradia  no  contexto  europeu,  sob  o  influxo  do  desenvolvimento  do  Estado 

Providência, ou de Bem-Estar Social, bem como nos contextos que sucederam as duas guerras 

mundiais, nos quais se constituíram, de um lado, enormes contingentes de pessoas desprovidas 

de moradia (uma vez que aquelas que possuíam haviam sido destruídas), e, de outro, grandes 

somas de imóveis vazios. A escassez de moradias conduziu a altas nos preços dos aluguéis, 

tornando-os  inacessíveis  a  grande  parte  dos  trabalhadores,  o  que  determinou  algumas 

intervenções estatais a fim de permitir que todos os desabrigados pudessem alojar-se em algum 

imóvel apto para uso residencial.

Um novo passo importante, no sentido da elaboração teórica do Direito à Moradia foi trazida 

pela  1ª  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Assentamentos  Humanos  –  conhecida  como 

Habitat I – realizada em Vancouver (Canadá, 1976). Nela, se afirmou que o conceito de moradia 

não se restringe à unidade habitacional,  mas compreende-se como um  sistema integral,  que 

inclui o terreno, a infraestrutura para urbanização e serviços, além dos equipamentos sociais e 

comunitários, conceito que foi amplamente enriquecido na Habitat II (Istambul, 1996).

Atualmente,  uma das referências  mais  importantes  para  a  fixação  do conteúdo desse direito 

reside nos Comentários Gerais nº 4 (1991) e nº 7 (1994) sobre o Direito à Moradia Adequada, 

oriundos do Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os 

Comentários são adotados pelos órgãos criados por Tratados Internacionais, tendo como base a 

experiência recolhida, fornecendo orientação especializada aos Estados sobre as obrigações que 

lhes  incumbem.  Representam  os  principais  instrumentos  internacionais  de  interpretação  do 

direito à moradia, preenchendo o conteúdo desse conceito de maneira amplamente satisfatória, 

com  base  em  sete  notas,  elementos,  ou  requisitos  mínimos,  que  fornecem,  ao  intérprete, 

subsídios seguros à sua aplicação, diante de situações concretas. São eles:

I. segurança jurídica da posse, entendida como adequada proteção legal contra remoções 

forçadas,  além da  disponibilidade  de  remédios  jurídicos  eficazes  diante  de  qualquer 

ameaça à continuidade da moradia;

II. disponibilidade – por parte das unidades habitacionais – de serviços, materiais, benefícios 

e infraestruturas, que possibilitem o seu uso para fim de moradia;

III. ensejar gastos suportáveis para sua aquisição e/ou uso, entendido como a possibilidade de 

satisfação das necessidades básicas a um custo proporcional à renda auferida por seus 

habitantes;
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IV. ser  dotada  de  habitabilidade,  entendida  como  a  proteção  contra  frio,  chuva,  calor, 

umidade,  fatores  prejudiciais  à  saúde,  além  de  provida  por  iluminação,  privacidade, 

segurança e espaço adequado por habitante;

V. ter  acessibilidade,  entendida  como  adequadas  condições  de  fruição  da  moradia, 

especialmente para casos como o de portadores de necessidades especiais;

VI. ter  adequada  localização,  entendida  como  proximidade  a  empregos,  escolas,  lazer, 

unidades de saúde, transporte público e demais serviços essenciais;

VII. ser culturalmente adequada, entendida como respeito à diversidade e à identidade dos que 

a habitam.

Alguns desses requisitos foram adotados em julgados recentes, que obrigam o fornecimento de 

serviços considerados integrantes do direito à moradia, como água e luz, e que serão objeto de 

breves comentários nas seções seguintes.

De outro lado,  há que se  identificarem algumas  idéias  equivocadas a  respeito  do Direito  à 

Moradia, frequentemente abordadas na literatura especializada, e que foram sistematizadas em 

documentos  oficiais  da  ONU (tais  como  o  Folheto  Informativo  nº  21:  Direito  à  Moradia 

Adequada, de seu Alto Comissariado para Direitos Humanos, lançado em 2010), a saber:

a. O Direito à Moradia NÃO exige que o Estado construa casas para toda a população, o 

que,  à  luz do quadro de  necessidades  habitacionais  acima delineado,  será necessário 

apenas  em  determinados  casos.  Além desse  tipo  de  medida,  o  Direito  à  Moradia 

compreende, por exemplo, medidas adequadas para prevenir a falta de um teto, proibir 

remoções forçadas, proteger grupos vulneráveis e marginalizados, garantir segurança da 

posse  e  melhorias  habitacionais,  viabilizar  acesso  a  imóveis  não-utilizados  ou 

subutilizados  (conforme  preconizado  no  §  4º,  do  art.  182,  de  nossa  Carta  Magna,  e 

regulamentado  no  Estatuto  da  Cidade  e  nas  normas  urbanísticas  municipais).  Essas 

medidas requerem intervenções do Estado em distintos planos. Por outro lado, algumas 

delas requerem, tão somente,  que o Estado se abstenha de certas práticas ou medidas 

violadoras.

b. O Direito à Moradia NÃO é apenas uma meta programática,  que deve alcançar-se em 

longo prazo, mas impõe obrigações imediatas ao Estado. Este é um dos aspectos cruciais 

da  eficácia  normativa do Direito  à  Moradia.  Com base nele,  entende-se que  devem 

realizar-se,  sem demora,  todos os esforços e  adotarem-se todas as medidas  possíveis, 

dentro dos recursos de que se dispõe, para efetivar o Direito à Moradia. Não obstante as 

limitações de recursos, algumas obrigações têm efeito imediato.  Em virtude do  Pacto  



Página 6 de 17

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,4 os Estados têm a obrigação 

de lograr,  gradualmente,  o desfrute  universal  e  pleno do Direito  à Moradia.  O  Pacto 

reconhece  que  os  Estados  têm recursos  limitados  e  que  se  necessita  de  tempo  para 

garantir a todas as pessoas o direito em tela. Portanto, alguns elementos integrantes desse 

direito se consideram sujeitos a uma realização progressiva. No entanto, tal tempero no 

rigor das exigências decorrentes da efetivação desse direito não significa abertura para se 

conferir  amplo  elastério  à  noção  de  reserva  do  possível,  conforme  frequentemente 

invocado nos debates doutrinários e jurisprudenciais, aspecto a ser retomado na seção 

relativa à jurisprudência brasileira sobre o tema.

c. O Direito à Moradia NÃO proíbe os projetos de desenvolvimento que poderiam deslocar 

pessoas,  mas  impõe  condições  e  limites  de  procedimento.  Trata-se  de  um  exemplo 

emblemático de falsa questão, ou de “falso conflito”, no dizer do jurista brasileiro Edésio 

Fernandes. Muito embora a prevenção de deslocamentos forçados seja uma diretriz que 

se  infere  quase  que  forçosamente  da  garantia  da  moradia,  esta  pode  se  justificar  em 

hipóteses  excepcionais,  como,  por  exemplo,  aquelas  arroladas  no  art.  5º,  da  Medida 

Provisória  no 2.220,  de  4  de  setembro  de  2001.5 Em  tais  hipóteses,  o  que  fica 

juridicamente excluído, por força do Direito à Moradia, são determinados procedimentos 

sob  os  quais  ditos  projetos  são  concebidos,  formulados  e  aplicados,  por  exemplo, 

desacompanhados de justificativas técnicas, sem efetuar consultas às pessoas afetadas, 

com  escassa  consideração  de  suas  necessidades  e  com  pouco  esforço  em  buscar 

alternativas que minimizem a escala dos deslocamentos e/ou os seus impactos negativos 

àqueles que as suportarão. Nesse sentido, vale ser citada a consulta pública realizada em 

2012 pelo Ministério das Cidades, tendo por finalidade a construção de ato normativo 

(Portaria  Ministerial)  regulamentando  os  procedimentos  e  medidas  que garantam  o 

direito  à  moradia  e  à  cidade  às  pessoas  afetadas  em decorrência  da necessidade  de 

deslocamento involuntário provocado pela execução de obras e serviços de engenharia 

em intervenções sob a gestão desse Ministério.

4
 Adotado pela Resolução nº 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, 

e ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992.
5 “Art. 5o  É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam os arts. 1o e 2o em outro 
local  na hipótese de ocupação de imóvel:  I - de uso comum do povo; II - destinado a projeto de urbanização;  
III - de  interesse  da  defesa  nacional,  da  preservação  ambiental  e  da  proteção  dos  ecossistemas  naturais;  
IV - reservado à construção de represas e obras congêneres; ou V - situado em via de comunicação”.
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d. O Direito à Moradia NÃO é o mesmo que direito de propriedade, mas é mais amplo que 

este. Como já visto, a instituição em tela contempla direitos e outras situações jurídicas 

subjetivas não vinculadas necessariamente à propriedade, tendo como fim assegurar que 

todas as pessoas, incluídas aquelas que não são proprietárias (a exemplo dos locatários), 

tenham um lugar seguro para viver em paz e com dignidade. A segurança da posse, que 

é a pedra angular do Direito à Moradia, pode adotar diversas formas, entre elas a moradia 

alugada,  as  moradias  cooperativas,  a  ocupação pelos proprietários  ou por  titulares  de 

outros  direitos  reais  ou  pessoais,  o  alojamento  de  emergência  e  os  assentamentos 

improvisados. Como tal, não está limitada à outorga de um título jurídico dominial, mas 

se insere como dimensão e conteúdo necessário de toda e qualquer  fattispecie jurídica 

que enseje uma situação de moradia. Nesse sentido, o Direito de Moradia teria o condão 

de impor necessárias revisões de instituições previstas na legislação em vigor, de modo a 

adequá-las  à  consagração  constitucional  desse  direito.  Além  disso,  impõe  uma 

interpretação das instituições em vigor de modo a conformá-las à garantia da moradia em 

todas as suas dimensões essenciais. Assim, não atendem ao conceito contemporâneo de 

Direito  à  Moradia  os  programas  de  regularização  fundiária  em  favelas  que  têm  se 

baseado na outorga de títulos individuais de propriedade plena,  sem consideração das 

pressões do mercado imobiliário no entorno imediato da área objeto de intervenção, que 

acabam por favorecer que aí ocorram processos de gentrificação, o que conduz a que os 

beneficiários reais dos investimentos públicos sejam não a população de baixa renda, mas 

sim os agentes do mercado imobiliário formal.

Face ao exposto, fica claro que a satisfação do Direito à Moradia não se esgotaria no puro e 

simples  provimento  de  um  teto,  conquanto  essa  medida  seja  essencial  em  determinadas 

circunstâncias. Consiste, antes, na condição de que a casa em que se mora possibilite aquilo que 

o art. 2º, I do Estatuto da Cidade chama de “garantia do direito à cidades sustentáveis”, bem 

como o conjunto de serviços que inciso V, do mesmo artigo, preconiza; isto a título de exemplo.

Dada a  premissa,  presente  desde os  documentos  das  Nações  Unidas,  da inseparabilidade  da 

moradia em relação a outras dimensões constitutivas da cidade e da sociedade, fica nítido que o 

conjunto de medidas necessárias à garantia e efetividade do Direito à Moradia não se esgotaria 

na chamada Política Habitacional, mas abrangeria o conjunto das políticas urbanas e até mesmo 

das políticas de desenvolvimento econômico.

Em  contraste  com  essas  noções,  dispomos  de  vários  exemplos  –  recentes  e  remotos  –  de 

programas habitacionais que construíram moradias onde não havia cidade, e/ou onde todos os 
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serviços urbanos, equipamentos coletivos e oportunidades de trabalho se situavam a quilômetros 

de distância.

4. QUEM SERIAM OS SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO DIREITO À MORADIA?

Trata-se  de  uma  questão  clássica  numa  abordagem  jurídica  do  tema.  Nesse  âmbito,  cabe 

distinguir entre os sujeitos ativos desse direito, isto é, os seus beneficiários, e os seus sujeitos 

passivos, isto é, aqueles para quem este direito importa na formação de deveres, obrigações e/ou 

ônus, de natureza jurídica.

Quanto ao caso dos sujeitos ativos, uma vez que o direito em tela constitui  um dos Direitos 

Sociais, ele teria por beneficiários, precipuamente, a população pobre que não possua moradia 

alguma ou cuja moradia não atenda aos requisitos mínimos acima relacionados, ou seja, numa 

primeira  mirada,  ele  seria  um direito  tutelar  da  chamada  habitação  de  interesse  social.  No 

entanto,  há que se considerar  que se verificam,  na sociedade,  diferentes  níveis  de satisfação 

daqueles  requisitos,  de modo que este  direito  pode tocar  aos  diversos  segmentos  sociais,  de 

maneira mais ou menos ampla. De outro lado, uma vez que concebemos tal direito enquanto um 

dos direitos  básicos  da pessoa humana,  não haveria  como excluir,  de modo absoluto,  que o 

mesmo seja titularizado por indivíduos não classificáveis como pobres, segundo critérios legais. 

O  que  poderia  ser  admitido  seriam gradações  na  eficácia  desse  direito,  dadas  por  distintas 

situações de ordem socioeconômica.

Quanto ao caso dos sujeitos passivos, far-se-ia necessária uma disjunção análoga. Em princípio, 

em  conformidade  com  a  perspectiva  clássica,  o  Estado,  em  seus  três  níveis,  é  o  grande 

responsável por suportar as obrigações que decorrem do estabelecimento desse direito, já que se 

trata de um direito fundamental. Porém, mais recentemente, alguns autores têm ressaltado que 

ele não vincula apenas o Estado, mas também o setor empresarial privado, superando-se a visão 

da responsabilidade exclusivamente estatal pelos mínimos sociais, que seria própria do Estado 

liberal  clássico.  Assim,  concessionários  de  serviços  públicos,  empresas  de  incorporação 

imobiliária, de construção civil, administradores e corretores de imóveis, loteadores, provedores 

de infra-estrutura, fundos de investimento, proprietários de imóveis não-utilizados ou utilizados 

para  locação  residencial,  todos  participam  diretamente  da  construção  de  uma  proporção 

considerável – talvez majoritária – do parque imobiliário, podendo agir de modo a trazer efeito 

positivo ou negativo sobre o Direito à Moradia. Assim, legitimam-se como sujeitos passivos das 

obrigações decorrentes da enunciação legal desse direito.
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5. EFEITOS DO DIREITO À MORADIA NA ORDEM JURÍDICA

Na presente seção, desejamos arrolar e comentar  três daquelas que nos parecem implicações 

jurídicas inerentes à institucionalização do Direito à Moradia, no sistema jurídico brasileiro.

Em primeiro  lugar,  entendemos  que,  com tal  direito,  fica  reforçada  a  obrigação  comum da 

União,  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal  –  conforme  art.  23,  IX  da  Constituição  da 

República – em suprir as necessidades habitacionais, estruturando políticas públicas de caráter 

universal,  isto  é,  que sejam capazes  de,  em prazo razoável,  atender  todas as expressões  das 

necessidades habitacionais acima apontadas, e não apenas parte delas. Inspirados pelos objetivos 

fundamentais  da República (art.  3º  da Constituição),  pode-se afirmar  que as políticas sociais 

requeridas pela Carta Magna seriam, via de regra, universalistas e não focalistas ou residuais, 

valendo tal  noção como referência  necessária  para uma avaliação  dos programas,  projetos e 

ações componentes das políticas habitacionais adotadas pelos entes públicos nos três níveis. 

Nesse  sentido,  algumas  análises  criticam  o  fato  de  que  os  Estados  Latino  Americanos, 

historicamente, têm maior preocupação com o aspecto quantitativo do que com o qualitativo das 

necessidades habitacionais, o que se exprime nos maiores recursos para programas de construção 

de  casas,  em detrimento  daqueles  voltados  à  melhorias  habitacionais  no  parque  imobiliário 

existente, este último um problema gritante no caso das favelas e outros assentamentos oriundos 

da  chamada  autoconstrução.  De  outro  lado,  buscam resolver  o  problema  do  financiamento 

habitacional mais pelo aspecto do crédito bancário do que pelo fortalecimento das iniciativas 

comunitárias  –  à  honrosa  exceção  do  caso  uruguaio,  no  qual  se  constituiu  um  singular 

movimento  de  cooperativas  habitacionais  populares,  responsáveis  pela  execução  de  projetos 

habitacionais de reconhecida qualidade.

Há,  portanto,  que  se  enfrentar  o  problema  da  forma  como  os  Estados  executam  políticas 

habitacionais e como os agentes privados executam seus projetos, não estando clarificadas na 

legislação,  em muitos  casos,  as suas obrigações específicas  quanto à efetivação do Direito  à 

Moradia. Visto desse ângulo, o direito em questão apresentaria a textura excessivamente aberta, 

o que alguns de seus críticos já apontaram como a sua grande debilidade enquanto instituição 

jurídica. A questão é: como suprir essa lacuna, procedendo-se ao devido preenchimento de seu 

conteúdo, dadas as limitações dos mecanismos e possibilidades de que poderíamos cogitar para 

tal tarefa? Dentre esses mecanismos, poderíamos enumerar: 

• elaboração de legislação apropriada;

• submissão da questão ao Poder Judiciário, por meio das ações judiciais disponíveis;
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• recurso às instituições da chamada gestão democrática, tais como as Conferências e os 

Conselhos com participação popular.

Em  segundo  lugar,  consideramos  que  o  Direito  á  Moradia  constitui  critério  necessário  de 

avaliação tanto de políticas,  programas,  projetos e ações  desenvolvidas pelo Estado no setor 

habitacional,  quanto  da  legislação,  tanto  aquela  que  se  refira  especificamente  à  questão 

habitacional, quanto aquela que, de algum modo, interfira ou produza efeitos sobre o acesso e 

desfrute da moradia.

Ambas – ações da administração pública e legislação – podem ser questionadas juridicamente 

caso sejam consideradas atentatórias, violadoras ou promotoras de retrocesso na fruição desse 

direito, a fim de que sejam interrompidas ou reformuladas, bem como anulados determinados 

atos, normativos ou administrativos.

Não é difícil de apontar alguns exemplos atuais que deveriam ser submetidos ao crivo imposto 

pela instituição aqui debatida:

• as operações de remoção de favelas e as decisões – administrativas ou judiciais – que lhes 

subjazem;

• programas de urbanização de favelas;

• programas de titulação (ou de regularização fundiária);

• programas de concessão do chamado aluguel social;

• legislação locatícia e sobre despejos em imóveis residenciais;

• legislação processual sobre ações petitórias e possessórias;

• legislação civil sobre direito de propriedade.

Isto porque o conceito de política pública, tal como recebido na teoria jurídica, incorpora todos 

os meios à disposição do Estado para a realização de objetivos politicamente determinados (cf. 

BUCCI, 2006).

O intuito de dar expressão ao Direito à Moradia na legislação processual conduziu a que diversas 

ONGs  e  movimentos  sociais  apresentassem  ao  Ministério  da  Justiça,  no  ano  de  2007,  um 

anteprojeto de lei,  reformando parcialmente o Código de Processo Civil  Brasileiro,  a fim de 

estabelecer regras específicas para a concessão de liminar ou antecipação de tutela em ações 

petitórias ou possessórias, especialmente naquelas de caráter coletivo e envolvendo população de 

baixa  renda,  proposta  amplamente  fundamentada  nos  ditames  internacionais  de  proteção  de 

direitos humanos.

Em terceiro  lugar,  e  independente  das  mudanças  legislativas  acima  cogitadas,  o  Direito  de 

Moradia já operaria como condicionante atual do deferimento de pedidos reivindicatórios ou de 
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reintegração de posse de imóveis usados para fim de moradia. Seria um condicionante, também, 

para a  execução de decisões que tenham deferido pedido dessa natureza.  Na seção a  seguir 

analisaremos alguns exemplos da adoção desse entendimento na prática judicial.

6. O DIREITO À MORADIA NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA RECENTE

Na presente seção, discutiremos cinco casos paradigmáticos de aplicação direta – ou apropriação 

– judicial  do Direito à Moradia, como parte fundamental da motivação de decisões judiciais. 

Vemos  esses  fatos  como  autênticos  momentos  de  construção  do  estatuto  jurídico  dessa 

instituição, vale dizer, como fontes materiais do Direito, a despeito da teoria das fontes que seja 

adotada, de uma perspectiva exclusivamente formal.

6.1 A execução especial prevista no DL 70 / 1966

Desde a década de 1990, os tribunais brasileiros invocam esse direito como um dos fundamentos 

para  considerar  inconstitucional  a  modalidade  excepcional  de  execução  estabelecida  pelo 

Decreto-Lei nº 70, de 1966, relativa a imóveis adquiridos, para fins residenciais, com recursos do 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que constitui uma referência histórica fundamental da 

recepção do Direito à Moradia no sistema jurídico brasileiro.6 Paradoxalmente, essa modalidade 

de execução, criada durante o regime militar, cria dificuldade à defesa do mutuário, fragilizando-

o no seu interesse de manter-se no uso do imóvel  adquirido  pro moradia.  Notícias  recentes 

veiculadas em meios de comunicação indicam que, aparentemente,  o STF estaria inclinado a 

consagrar a tese da inconstitucionalidade desse procedimento,  objeto de quase trinta anos de 

controvérsias judiciais.

6.2 O problema da auto-executoriedade das decisões administrativas que afetem a moradia

Em segundo lugar, trazemos à colação a sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro, prolatada em 2007 e confirmada pelo TJRJ em sede de recurso de 

Agravo,  que  apreciou  Medida  Cautelar  movida  pela  Associação  de  Moradores  da  favela 

conhecida como Canal do Anil.7 A ação foi movida a fim de impedir a demolição, pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro, de barracos construídos clandestinamente em imóvel municipal, valendo-se da 

auto-executoriedade das decisões administrativas. O pedido se deveu ao fato de os moradores, 

que  afirmam  viverem  no  local  há  cinquenta  anos,  terem  sido  surpreendidos  por  repentina 

6 Vide a Súmula nº 39, adotada em 1994 pelo 1º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo, além dos julgados in RT 
578/148 e JTACRSP 87/35.
7
 Processo cadastrado sob o nº 2007.001.111957-6.
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operação da Prefeitura visando demolir suas casas, sem vistoria ou avaliação prévia. Com base 

no Direito à Moradia e em outros fundamentos jurídicos – tais como, devido processo legal, 

ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana – suspenderam-se as demolições.

6.3 Os condicionantes da desocupação forçada: realocação

Em outra peça da jurisprudência pátria, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região (que 

engloba os três estados da região Sul), em decisão do ano de 2009,8 entendeu que o direito à 

moradia requer a compreensão de que a desocupação forçada e demolição da moradia dependem 

da disponibilidade de outra moradia para realocação imediata daqueles que devem se submeter a 

essa medida.  O Tribunal  afirmou a incidência,  in casu,  do Direito  Internacional  dos direitos 

humanos, cujo conteúdo, segundo o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU (The 

Right to adequate housing (art. 11.1): forced evictions: 20/05/97. CESCR General Comment 7), 

implica  que  "nos  casos  onde  o  despejo  forçado  é  considerado  justificável,  ele  deve  ser  

empreendido em estrita conformidade com as previsões relevantes do direito internacional dos  

direitos humanos e de acordo com os princípios gerais de razoabilidade e proporcionalidade,  

não  devendo  ocasionar  indivíduos  ‘sem-teto’  ou  vulneráveis  à  violação  de  outros  direitos  

humanos.  Onde aqueles afetados são incapazes para prover,  por si  mesmos,  o Estado deve 

tomar todas as medidas apropriadas, de acordo com o máximo dos recursos disponíveis, para  

garantir  que  uma  adequada  alternativa  habitacional,  reassentamento  ou  acesso  a  terra 

produtiva, conforme o caso, seja disponível". (item 14, tradução livre).

6.4 Aluguel social e custódia do mobiliário dos atingidos

No ano de 2011, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou decisão 

que julgou pedido de antecipação de tutela, de lavra do juiz da 3ª Vara Cível de Madureira,9 que 

negou seguimento a uma ação de reintegração de posse da empresa Light S. A. A concessionária 

havia  acionado pessoa  que,  há  mais  de  20 anos,  reside  com sua família  em um terreno de 

propriedade da Light. A família corre risco de vida, pois a casa fica na linha de transmissão de 

energia. Na decisão de primeira instância, o juiz devolveu o terreno para a Light, mas obrigou-a 

a pagar, provisoriamente, o aluguel de uma casa ou de um quarto de hotel para os moradores, 

mantendo, assim, o seu direito constitucional à moradia.  No julgamento do Agravo, o TJ-RJ 

considerou que: “Com efeito, o decisum acolheu as razões da Agravante pelo aspecto do risco  

8
 Tomada na Apelação Cível nº 2006.72.04.003887-4/SC.

9
 Proc. 0044629-74.2011.8.19.0000.
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de ocupação da  área,  e  apenas  condicionou  a  remoção do  Agravado,  seus  familiares  e  os  

respectivos bens à manutenção dos mesmos em algum outro imóvel próximo, como forma de  

proteger aquele que é um direito básico do cidadão: morar. Para constatação da essencialidade 

do direito à moradia, não se carece de demonstração mais demorada, de cunho doutrinário,  

pois esta se evidencia de pronto mesmo a um juízo calcado apenas na experiência (art. 335,  

CPC). Sabe-se, nessa linha, que sem moradia, o cidadão tem enorme dificuldade no exercício de 

outros direitos de igual estatuto, ou mesmo direitos fundamentais, como a intimidade, a vida  

familiar,  o trabalho e  a fruição de benefícios  sociais,  de forma que sua supressão em sede 

antecipatória esvaziaria a possibilidade de a parte contrária oferecer resistência à pretensão  

autoral e agrediria o mínimo existencial do agravado. Ônus provisório imposto à agravante,  

cuja  eventual  irreversibilidade  se  justifica  pela  finalidade  de  preservar  direito  social  que  

prevalece sobre aquele que lhe foi contraposto”.

Além de arcar com os custos de moradia do réu e de sua família, a Light também foi condenada 

a providenciar a retirada dos bens móveis que guarnecem a residência dos mesmos e a mantê-los 

em lugar seguro, ficando a guarda desses bens também sob sua responsabilidade. Trata-se, aqui, 

de  uma  importante  visão  extensiva  da  tutela  jurídica  da  moradia,  de  modo  a  alcançar  o 

mobiliário sem o qual a garantia “do teto” ficaria despida de utilidade prática.

6.5 O problema da “reserva do possível”

O último caso que gostaríamos de integrar ao presente artigo consiste em sentença de abril de 

2011,10 à  qual  foi  oposto recurso  de  Apelação,  ainda  não  apreciado  pelo  TJ-RJ,  no qual  se 

debateu a eficácia normativa do direito à moradia. Trata-se de uma ação civil pública, movida 

pela Defensoria Pública, em favor de 29 famílias pobres, que residem em imóvel de precárias 

condições e na iminência de serem desalojadas do local em que residem. A ação visa compelir o 

Estado  e  o  Município  do  Rio  de  Janeiro  a  incluírem  as  referidas  famílias  em  programas 

habitacionais existentes no âmbito de cada um dos respectivos Governos. Os réus contraditaram 

o pedido, argüindo, dentre outros argumentos, a noção de reserva do possível, o que limitaria a 

sua  atuação,  além do  princípio  da  separação  dos  Poderes,  que  vedaria  ao  Poder  Judiciário 

interferir na atuação do Poder Executivo, no que tange à implementação de políticas públicas.

Na decisão, foram rechaçados os argumentos dos entes públicos, sob o seguinte entendimento: 

“O objeto da lide - efetivação do direito à moradia - traz à tona o debate acerca da eficácia  

normativa dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. A questão que se coloca é a  

seguinte: seriam essas normas de eficácia plena, imediata, ou seriam normas programáticas? 

10
 Prolatada nos autos do Processo nº 0159548-44.2009.8.19.0001.
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No primeiro caso, estaria o Poder Judiciário autorizado a determinar o seu cumprimento pelos  

demais  Entes  Públicos.  Caso  contrário,  isso  não  seria  possível,  em  razão  do  que  se  

convencionou  denominar  de  reserva  do  possível.  Como bem salientou  o  ilustre  presentante  

ministerial  em  seu  parecer,  em  que  pese  a  existência  de  respeitáveis  opiniões  em  sentido  

contrário,  os  direitos  fundamentais  previstos  na  Carta  Política  possuem eficácia  plena  e  o  

parágrafo primeiro do artigo 5º existe para que não haja dúvidas acerca disso. Sendo assim, a  

reserva do possível  não é óbice para o reconhecimento do direito dessas famílias de serem  

incluídas em programas habitacionais públicos. (...) Além disso, a jurisprudência dos tribunais  

vem se posicionando cada vez mais no sentido de dar eficácia aos direitos fundamentais para  

garantir o mínimo existencial para o cidadão, principalmente no que se refere ao fornecimento  

de  medicamentos  a  pessoas  hipossuficientes,  construção  de  creches  e  pré-escolas  e  até  de 

presídios. (...) É por esse motivo que, em um primeiro momento, a reserva do possível não pode  

ser  oposta  à  efetivação  dos  Direitos  Fundamentais,  já  que,  quanto  a  estes,  não  cabe  ao 

administrador  público  preterí-los  em  suas  escolhas.  (...)  A  realização  dos  Direitos  

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode 

ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.  Aqueles  direitos  que 

estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez  

quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a 

reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial.

Pode  se  objetar  –  com alguma  razão  –  que  os  cinco  casos  aqui  analisados  não  podem ser 

considerados representativos das tendências dominantes nos tribunais brasileiros, uma vez que 

poderiam ser arrolados uma série de outros – e em maior número! – em que o Direito à Moradia 

é solenemente desconsiderado, sobretudo nas instâncias superiores. Em que pese a força desse 

argumento, os casos acima sugerem que, quando considerado nas razões de decidir das cortes 

judiciais brasileiras,  esse direito tem servido à prevenção ou reparação de atentados contra a 

moradia de população pobre, numa direção bastante convergente com aquela preconizada nos 

documentos da ONU mencionados no presente estudo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESAFIOS ATUAIS DO DIREITO À MORADIA

Nos últimos  anos  tem se  observado um brutal  aumento  do  valor  dos  aluguéis  e  valores  de 

aquisição  de  imóveis,  dificultando,  pela  via  econômica,  o  acesso  à  moradia.  O  que  é  mais 

espantoso é a maneira como as autoridades do Estado ignoram esse fato e os agentes do mercado 

o  tratam  como  se  fora  “natural”.  Há  dinâmicas  macroeconômicas  e  outras  políticas  que 

interferem no exercício  ou na efetivação  do direito  à  moradia.  Logo,  um outro  componente 
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inerente  a  esse  direito,  ainda  a  ser  devidamente  reconhecido  e  enunciado,  seria  aquele  que 

obrigaria o Estado a tomar as medidas necessárias e adequadas para minimizar ou neutralizar os 

impactos negativos de dinâmicas de mercado sobre as condições de acesso e manutenção da 

moradia, especialmente no que tange ao fator definido na normativa internacional como gastos 

suportáveis.

Por fim, há que se enfrentar o problema do conflito latente entre a garantia do direito à moradia – 

que, como vimos, se faz, dentre outros mecanismos, por meio de políticas sociais – e a assim 

chamada “responsabilidade fiscal”. É possível atender aos ditames constitucionais e legais sobre 

políticas  sociais,  em  especial  aquelas  referentes  ao  Direito  à  Moradia,  dado  o  quadro  de 

limitações imposto pela legislação e pelo ambiente político e ideológico instaurado pelo ideário 

da “responsabilidade fiscal”? Parece-nos que, por meio desta, retiram-se os meios necessários 

para que aqueles ditames sejam atingidos, revogando-os obliquamente. Trata-se de uma questão 

que  demanda  urgente  estudo  por  parte  dos  interessados  na  superação  das  necessidades 

habitacionais – e, em última análise, da própria pobreza, da marginalização e das desigualdades 

sociais e regionais a que se refere o inciso III, do art. 3º, da Constituição da República – que deve 

ser  a  primeira  e  maior  pauta  do país  com vistas  ao  seu  desenvolvimento,  e  para  a  qual  os 

estudantes e profissionais das ciências sociais  podem e devem contribuir  com seus estudos e 

atuação profissional.
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