
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NA 

EFETIVIDADE [POSSÍVEL] DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

MORADIA 

 

 

 

 

 

 

 

GABRIELLA DE SOUZA E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2016



 

 



 

 

GABRIELLA DE SOUZA E SILVA 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NA 

EFETIVIDADE [POSSÍVEL] DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

MORADIA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção 

do título de Bacharel em Direito. 

 

 

 

 

Orientador.: Prof. Dr. Marco Antônio Ferreira Macedo 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 

Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

S586 

 

Silva, Gabriella de Souza e 

     O papel do estado de coisas inconstitucional na efetividade 

[possível] do direito fundamental à moradia / Gabriella de 

Souza e Silva– Niterói, 2016. 

      63 f. 

 

      Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 

Universidade Federal Fluminense, 2016. 

 

1.  Direito constitucional. 2. Direito administrativo. 3. Di-

reito à moradia. 4. Políticas públicas. 5. Direitos fundamentais. 

I. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Direito, Ins-

tituição responsável   II. Título. 

 

CDD 341.2  

 



 

 

GABRIELLA DE SOUZA E SILVA 

 

 

 

 

O PAPEL DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NA 

EFETIVIDADE [POSSÍVEL] DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

MORADIA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção 

do título de Bacharel em Direito. 

 

 

Data de aprovação: 04/ 08/ 2016 

 

Banca Examinadora: 

 

________________________________________________ 

Marco Antônio Ferreira Macedo – Presidente da Banca Examinadora 

Prof. Dr. do Departamento de Direito Público – UFF – Orientador 

 

________________________________________________ 

Paulo Roberto dos Santos Corval 

Prof. do Departamento de Direito Público – UFF 

________________________________________________ 

Natália Silveira Alves 

Professora Convidada 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, sempre.   

Devo agradecimento todo especial ao Professor Marco Antonio Ferreira de Macedo, meu 

orientador. Principalmente, pela atenção que me foi reservada, sempre disposto a auxiliar. Só 

tenho de agradecer pela confiança concedida na elaboração deste trabalho.  

Sou grata pela oportunidade ímpar de participar das aulas de professores como Cássio 

Casagrande, Tatiana Carvalho e Evandro Menezes de Carvalho.  

À minha família, toda gratidão do mundo. Em especial, a minha falecida avó Margarida 

Marcelo, que durante esta jornada sempre me apoiou, me lembrando de nunca desistir dos 

meus sonhos. À Senhora meu eterno amor.  

Ao meu pai Paulo Cezar, o homem mais trabalhador e honrado que eu conheço. Pela sua 

incansável luta em conceder o melhor para o meu desenvolvimento, mesmo com todas as suas 

dificuldades. O seu esforço não foi em vão. À minha mãe, Rosana, fiel companheira e amiga, 

cuja a importância não pode ser medida por palavras. Agradeço a ti pelo amor, amizade, 

confiança e a credibilidade depositada. Sem o apoio amoroso e carinhoso de vocês, nada disso 

seria possível.  

À minha irmã Marina, reflexo de sabedoria, gentileza e generosidade. Obrigada pelas 

inúmeras conversas e risos, juntas, somos mais fortes.  

Ao meu companheiro João Fabrício, que com suas incansáveis palavras, sempre me apoiou. 

Eu devo gratidão por tudo, pela sua compreensão, dedicação e carinho, e principalmente na 

escolha do trabalho. Obrigada por estar comigo até o fim desta longa e árdua caminhada. 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

SILVA, Gabriella de Souza e. O papel do Estado de Coisas Inconstitucional na efetividade 

[possível] do direito fundamental à moradia. 2016.Monografia (Graduação em Direito) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

 

 

Este trabalho busca analisar os pressupostos da omissão inconstitucional no que 

concerne ao direito fundamental à moradia. Os direitos sociais, tais como, a saúde, educação, 

transporte, alimentação, e especialmente, a moradia, são os que mais padecem com o impacto 

do crescimento urbano desorganizado e desenfreado, e necessitam da intermediação dos 

Poderes Públicos para sua concretização. Ao invés disto, esses são os que mais sofrem as 

omissões da Administração Pública. No caso da moradia, as leis infraconstitucionais são 

escassas e superficiais, atingindo somente uma camada da população brasileira e excluindo as 

demais. O Estado de Coisas Inconstitucional pode exercer um grande papel nas políticas 

públicas habitacionais, porém reservando aos Poderes Legislativos e Executivos o modo de 

distribuição e implementação desse direito (diálogos estruturais). 

 

 

Palavras-chaves: Direitos sociais. Direito à moradia. Políticas Públicas. Programas 

Habitacionais. Estado de Coisas Inconstitucional.  Sentença Aditiva. Diálogos Estruturais.



 

 

ABSTRACT 

 

 This work aims to analyze the assumptions of unconstitutional omission regarding 

the right to housing. Social rights, including health, education, housing among others, are the 

ones are the ones who suffer the impact of disorganized and uncontrolled urban growth, and 

require the intermediation of public authorities for its implementation. However, these are the 

ones that suffer the omissions of public administration. In the case of housing, the infra-

constitutional laws are scarce and superficial, affecting only a layer of the population, exclud-

ing others. The Unconstitutional state of fairs  can be an important in public housing policies, 

but reserving the legislatures and executive the mode of distribution and implementation of 

this right. 

 

 

Keywords: social rights- unconstitucional omission – right to housing- housing policies- 

“inconstitucional state of fairs” - Structured dialogue.
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1. Introdução  
 

 O Brasil é composto por diversas regiões, cada uma com suas próprias conjunturas, e 

praticamente todas marcadas por grandes abismos sociais. Cada uma delas sofreu o impacto 

da globalização e do crescimento econômico de um modo diferente. Cumpre mencionar, que 

o Poder Constituinte Originário, já ciente dessas desigualdades, dispôs no art. 3, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, como um dos objetivos fundamentais, a 

erradicação da pobreza e das desigualdades sociais. No tocante a este ponto, em pleno século 

XXI, ainda é possível constatar a extrema pobreza vivenciada no país, especialmente nas 

regiões do norte e nordeste, com populações de baixa renda e condições precárias de moradia. 

Apesar de presenciarmos a partir do ano de 2002, uma espécie de ascensão de algumas classes 

sociais, considerado por alguns estudiosos
1
, a fase mais “igualitária” do país, estão presentes 

grandes disparidades nos principais setores sociais, dentre eles, saúde, educação e moradia. 

Os grupos mais carentes são os que mais sofrem os impactos das omissões da Administração 

Pública. De certo modo, são setores não instrumentais, mas com valores em si próprios.  

 O crescimento urbano provoca uma sobrecarga na necessidade de infraestrutura e 

equipamentos, afetando o funcionamento da cidade como um todo e comprometendo a 

qualidade de vida da população. A questão habitacional com suas inadequadas condições de 

moradia para a população de baixa renda também é problema gerado pela acelerada 

urbanização. Assim, são cruciais os investimentos nas cidades, na tentativa de diminuir os 

malefícios ocasionados pelo crescente aumento da urbanização. 

A redistribuição moderna de riqueza visa equilibrar, e de certa forma transferir a renda 

dos mais ricos para os mais pobres. Torna-se essencial por parte do Estado, com o escopo de 

financiar de modo mais igualitário todos os serviços públicos, sejam eles exclusivos ou não. 

Ademais, os direitos sociais, boa parte previstos no art. 6 da CRFB/1988, são os que mais 

carecem de investimentos pelo poder público. Como já elucidado, são setores que não são 

“rentáveis” a Administração Pública, no sentido de benefícios, provocando constantes 

violações e omissões pelas autoridades de um modo geral. 

O financiamento à educação, moradia, transporte e saúde, que atingem uma maior 

camada da população, trata-se de uma verdadeira igualdade substancial. Os recursos postos à 

                                                 
1
Cláudio Gonçalves Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da EAESP-FGV e pesquisador do 

CEPESP-FGV. José de Souza Martins, Professor Emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da USP. 
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disposição do administrador público não são suficientes para atender a todas as necessidades 

populacionais. Somado a isto, o administrador carece de manifesta vontade. Também não há 

diálogo entres as próprias instituições, o que possibilita a falha na coordenação entre 

entidades estatais e os órgãos. Assim, toda essa conjuntura resulta na falta de efetividade dos 

direitos fundamentais.   

 A perspectiva que se pretende dar, é a de que as omissões por parte do legislador, bem 

como do Poder Público, em determinadas áreas, como saúde, educação, transporte, e 

principalmente moradia, não podem ficar sem a devida proteção, e consequentemente, sendo 

violados e desrespeitados de forma constante. Nesse ponto, cumpre mencionar, que a doutrina 

mais tradicional quando relata acerca das omissões inconstitucionais, foca principalmente na 

omissão legislativa, ou então na omissão no que diz respeito à administração. Logo, é 

imprescindível que as políticas públicas sejam definidas com planejamento e responsabilidade, 

para que de fato, os direitos sejam concretizados. Caso não ocorra, é necessário o auxílio do 

poder judiciário para que o mínimo seja garantido e respeitado. O cenário político e 

econômico é de crise, com receitas escassas para efetivarem o mínimo existencial. Além disso, 

o interesse público está direcionado a algumas regiões economicamente produtivas, 

esquecendo-se do vasto território que compõe o nosso país. 

Com a promulgação da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, 

expresso no art. 1º, III da CF, se tornou o centro do ordenamento jurídico, servindo como 

parâmetro de interpretação para as demais instituições democráticas. No mais, esse princípio 

deve ser considerado um direito e um dever a ser alcançado por diversas camadas da 

sociedade. Cuida-se de um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que deve 

permear e iluminar a interpretação e a aplicação da lei ordinária no caso concreto, sendo, 

portanto, um valor supremo e um pressuposto essencial na ordem constitucional, orientando 

os demais direitos fundamentais. Torna-se imperioso ressaltar, que os principais objetivos da 

República Federativa do Brasil, são de garantir uma sociedade livre, justa e solidária, com a 

total erradicação da pobreza, como dispõe o art. 3, I e II da CRFB/1988. Todavia, o que se 

pode depreender do panorama social e político do Brasil é a latente desigualdade social, com 

constantes violações aos direitos humanos, por consequência, a não garantia do mínimo 

existencial e nítidas omissões legislativas no que concerne à saúde, moradia e educação.  

O direito à moradia é um direito bem complexo, rico em características, que não se 

resume simplesmente ao direito de ter uma casa própria. Não possui apenas a ideia de 

habitação, porém envolve a qualidade de vida, higiene e a garantia de um desenvolvimento 
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social, a fim de concretizar uma habitação digna e adequada. O direito de ter uma moradia 

digna está no mesmo grau de importância do direito à saúde, tendo em vista que ambos se 

complementam.  Como é um direito integrante do rol dos direitos sociais, econômicos e 

culturais, para que tenha eficácia jurídica e social, necessita de ações positivas do Estado, por 

meio de políticas públicas. 

A política habitacional brasileira é um reflexo das disparidades socioeconômicas no 

século XXI. Para uma melhor compreensão do direito à moradia, trago um pouco da 

experiência na Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, especificamente no setor 

de aluguel social. Ademais, a minha inserção na Comunidade do Horto 
2
 é um fator primordial 

para analisar o tema sobre duas perspectivas: a social e a do direito. Segundo dados 

divulgados no ano de 2013 pela Fundação João Pinheiro
 3

, no Brasil, o deficit habitacional é 

de mais de 6 milhões, tornando-se o início da reflexão acerca das desigualdades econômicas 

no país. Apesar das diversas políticas habitacionais implementadas no Brasil, o direito 

fundamental à moradia ainda se encontra sem o devido respaldo pelo legislador, sendo dia 

após dia violado ou negligenciado pelas autoridades públicas. 

Diante do panorama social e jurídico exposto, indaga-se: as presentes políticas 

habitacionais são suficientes para garantir o direito à moradia? Ou simplesmente uma moradia 

digna? Para cuidar da relação entre o direito à moradia e o ECI, projetamos o seguinte roteiro: 

(i) a evolução do direito fundamental à moradia; (ii) as políticas habitacionais em âmbito 

federal, estadual e municipal; (iii) e o Estado de Coisas Inconstitucional.  O escopo dessa 

monografia é propor a possibilidade de aplicação do Estado de Coisas Inconstitucional, 

doravante tratada pela abreviatura de ECI, na efetividade do direito fundamental à moradia, 

dentro da disponibilidade orçamentária, uma vez que as omissões estatais estão 

gradativamente aumentando, obstando assim, a atuação concreta do enunciado normativo 

constitucional. O ECI foi criado pela Corte Constitucional da Colômbia, que recentemente foi 

objeto de repercussão geral na Arguição de Preceito Fundamental 347. A ação constitucional 

foi ajuizada com o propósito de que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse as graves 

lesões aos direitos fundamentais previstos na Carta Magna, decorrentes de condutas omissivas 

e comissivas dos poderes públicos dos Estados, do Distrito Federal e da União. 

                                                 
2
 O Horto é um local de origem tradicionalmente operária, constituído por um misto de famílias que chegaram 

para trabalhar como operários das fábricas de tecidos e as famílias que vieram para trabalhar no Jardim Botânico, 

na cidade do Rio de Janeiro. Até então os trabalhadores moravam longe e enfrentavam dificuldades para chegar 

ao trabalho, por conta da falta de transporte adequado. O Jardim Botânico então ofereceu uma área para que os 

funcionários construíssem suas casas.  
3
 Disponível em  http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2742-deficit-habitacional-no-brasil-3 
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 No momento que se amplia a esfera de atuação do poder judiciário em detrimento de 

uma maior efetividade dos direitos fundamentais, torna-se inequívoco o favorecimento ao 

ativismo judicial. Contudo, ressalto que o trabalho visa refletir acerca da lógica aplicada pelo 

Poder Público na questão habitacional, para que de fato tenham efetividade e não sejam 

massacrados ou suprimidos pelos Poderes Executivos e Legislativos, e não o favorecimento 

da atuação do poder judiciário, portanto legitimando-o na alocação de recursos limitados. 

Assim, o controle judicial de políticas públicas só é legítimo quando a atuação estatal é 

extremamente ineficaz, como sucede nos casos da habitação, bem como, na omissão 

injustificável. Cumpre salientar, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal se inclina 

para os casos de omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas na Carta 

Magna. Apesar de competir ao administrador público organizar como serão despendidos esses 

parcos recursos públicos, é fulcral que ocorra o planejamento na sua aplicação. Portanto, em 

casos específicos, é legítima a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que os direitos 

assegurados pela Carta Magna, sejam respeitados. 
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2. CAPÍTULO I: Um Breve Panorama do Direito Fundamental à Moradia 
 

2.1 Princípio da Não Remoção 

 
Ao fazermos um apanhado histórico, já na idade média destaca-se uma maior 

proatividade da sociedade em promover um bem-estar comum, na qual a organização e 

segurança ficaram a cargo da comuna, especificamente nas corporações e guildas, que por sua 

vez integram a comuna. Nesse período verifica-se que o território é o marco de diferenciação 

dos que detêm poder econômico, apesar de todos os esforços apreendidos. Pois, "o senhor 

concedia o direito de utilização econômica do bem aos vassalos, que, em contrapartida, 

recebiam proteção militar" 
4
. No que concerne à moradia, os atributos das casas também era 

um fator de diferenciação, uma vez que a nobreza feudal residia em luxuosos castelos. 

Enquanto que a terceira camada da sociedade (camponeses e pequenos artesãos), "residia em 

casas feitas de palha e pedra".
5
 

Atente-se para o fato de que as classes sociais já naquele momento, eram diferenciadas 

pela moradia em que ocupavam. Ademais, a noção de propriedade foi inserida na transição do 

feudalismo para o capitalismo com a finalidade de ter acesso às terras que eram produtivas, e 

que posteriormente, constituíram a propriedade por meio das terras comunais e os feudos. Na 

Inglaterra por exemplo, pelo processo de cerceamento (enclousures) reduziu-se a liberdade 

dos trabalhadores de produzirem os alimentos de sua subsistência, obrigando-os a vender sua 

força de trabalho em prol de um "salário" e benefícios. O Estado que teve papel central neste 

momento, influenciando todas as camadas da sociedade, elaborou leis repressivas em face da 

"vagabundagem" e da mendicância, considerados uma ameaça a propriedade. Durante o 

século XVIII, para evitar a entrada dessas pessoas específicas nos territórios, as paróquias 

(responsável pelo auxílio aos pobres) recorreram a Lei do Domicílio - Act of Settlement, de 

1662- na qual vedava a mudança e expulsão de domicílio dos pobres. Contudo, o ato 

praticado gerou a insatisfação de determinadas pessoas da sociedade, culminando na 

deportação para as colônias estrangeiras, como ocorreu na Inglaterra, por exemplo. 

Com o nascimento do Estado-Liberal, sob a égide do tema da igualdade, liberdade e 

fraternidade, surge o direito de propriedade classificado como um direito fundamental. Essa 

ampla liberdade propiciou uma grande concentração de bens nas mãos de poucos, provocando 

                                                 
4
 FORNEROLLI, Luiz Antonio Zanini. A propriedade relativizada por sua função social. Disponível em: < 

www.tjsc25.tj.sc.gov.br/ academia/ cejur/ arquivos/ propriedade_funcao_social_luiz_fornerolli.pdf> p. 25 
5
 CABRINI, Conceição; CATELLI, Roberto; MONTELLATO, Andrea. História Temática: terra e propriedade. 

São Paulo: Scipione, 2001. P. 41 
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enormes abismos socioespaciais. Por conseguinte, com o advento da revolução industrial, as 

cidades com grandes concentrações de indústrias tornaram-se o centro do desenvolvimento, 

gerando nessas áreas grande queda na mortalidade e um movimento exponencial de pessoas 

para essa região. Sob tais influxos, surgem as periferias, traduzindo o reflexo das 

transformações do núcleo anterior das cidades. Ocorre que essas aglomerações de pessoas nos 

centros urbanos, não havia uma delimitação do espaço urbano, provocariam inúmeras 

especulações imobiliárias. Ao deparar com tal situação, o Estado tomou para si a 

responsabilidade, e limitou um espaço entre a propriedade da Administração Pública e da 

propriedade privada. 

Nesse ínterim, nota-se que desde o século XVI, em decorrência de fatores políticos e 

econômicos, constatamos uma grande movimentação e migração de pessoas para os centros 

urbanos, diante do cerceamento dos campos e dos feudos. Com a ideia de melhores condições 

de vida, os centros das cidades ficaram abarrotados, resultando em enormes problemas 

estruturais, como por exemplo, a falta de saneamento e moradia, aumentando o contingente 

populacional que habitavam nas ruas. Essa expansão econômica e social provocou uma 

necessidade de separação das funções da cidade, criando zonas diferentes para o comércio, 

serviços, produção e moradia. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu em 

1948 a moradia como um direito humano universal, tornando-se um direito fundamental para 

todas as pessoas. A moradia não se resume mais a um teto e quatro paredes. Mas sim, ao 

direito de ter um padrão de vida adequado, que incide diretamente na qualidade de vida, no 

convívio social e na saúde mental e física do indivíduo. Portanto, tornou-se instrumento de 

integração social, uma vez que nenhuma pessoa consegue exercer suas funções básicas sem 

habitação. Por exemplo, para aquisição de um trabalho, é necessária uma residência. Ou então, 

para o desenvolvimento físico, a habitação é imprescindível, e dentre tantas outras 

possibilidades. O ponto nevrálgico da questão é o de que sem a moradia, o ser humano não 

consegue desenvolver as suas funções básicas. A própria etimologia do verbo morar, vem do 

latim morare, que significa demorar, ficar. 

Essa Declaração da ONU não só reconheceu o direito à moradia, mas também um 

princípio maior, que informa e embasa todo o sistema jurídico, que é o princípio da dignidade 

da pessoa humana, "ocupando um lugar central no pensamento filosófico, político e jurídico, 

do que dá conta sua qualificação como valor fundamental da ordem jurídica por parte de um 
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expressivo número de Constituições”.
6
 Não obstante, o art. 1º do mesmo Diploma prevê que 

"todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 

e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade." 
7
A doutrina e 

a jurisprudência identificam determinadas posições mínimas que englobam o Princípio da 

dignidade da pessoa humana, dentre os quais, o respeito e a proteção da integridade corporal e 

física do indivíduo, a garantia de condições adequadas e justas de vida para o indivíduo e 

familiares. Não menos importante, a garantia da isonomia de todos os seres humanos. É 

inconteste que na ordem constitucional, este princípio orienta os demais direitos fundamentais, 

de maior hierarquia axiológica-valorativa, sendo expresso pelo Constituinte brasileiro na Lei 

Fundamental. 

Rememore-se que no direito contemporâneo, a Constituição Federal passou a ser 

compreendida como um sistema aberto de princípios e regras, penetrável por valores jurídicos 

acima dos positivos, nos quais a realização dos direitos fundamentais e a ideia de justiça 

distributiva preenchem um papel central. No mais, os princípios possibilitam um maior 

diálogo entre a realidade fática e o texto constitucional. Não obstante, tem um caráter 

dirigente, tendo em vista que se “dirige a fins e programas de ação futura no sentido de uma 

orientação democrática”.
8
 Além desse cunho programático, outras características podem ser 

atribuídas à Constituição Federal, como seu pluralismo e o caráter analítico. Ao lado por 

exemplo da Constituição da Índia e Portugal. O pluralismo da Constituição decorre do grande 

clamor populacional, em tempos advindos da Ditadura Militar, orientando no sentido 

compromissório. No mais, essa característica resultou no leque de opções de direitos 

fundamentais inseridos em toda a Constituição de 1988.    

Neste contexto, é importante fazer uma breve digressão acerca do conceito 

materialmente aberto dos direitos fundamentais. O art. 5 º, § 2º, da Lei Fundamental decorre 

do direito constitucional republicano, que com a Constituição de 1891, com poucas variações, 

manteve ao longo dos anos o seu sentido literal. 
9
 Com o avanço da jurisprudência, notou-se 

que de fato existe uma diferença entre os direitos formais e materialmente fundamentais, 

incorporando uma ordem de princípios e valores, que tem forte participação da coletividade. 

                                                 
6
 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3ª ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2014. 

7
 Disponível em http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf 

8
 Tratado de direito constitucional, v.1/ Coordenadores Ives Gandra da Silva Martins, Carlos Valder do 

Nascimento - 2ª Ed. - São Paulo. Saraiva 2012.  
9
 Ibidem, p.213 
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Nas palavras de Konrad Hesse, "os direitos fundamentais em sentido formal podem ser 

definidos como aquelas posições jurídicas da pessoa- na sua dimensão individual, coletiva ou 

social - que, por decisão expressa do legislador-Constituinte foram consagradas no catálogo 

dos direitos fundamentais." 
10

 No que concerne ao direito fundamental em sentido material, 

são aqueles que apesar de se encontrarem fora do Catálogo dos direitos fundamentais, tendo 

em vista a sua importância e o seu conteúdo para o ordenamento jurídico, são equiparados aos 

direitos formalmente fundamentais. É inconteste que a abertura material dos direitos 

fundamentais, presente no citado no art. 5 º, §2 º, não impôs limites quanto à sua posição no 

texto constitucional, abrangendo os direitos de cunho individual e coletivo. 

Uma das mais relevantes constatações do direito constitucional contemporâneo é a da 

dupla perspectiva dos direitos fundamentais, sendo de suma importância para o deslinde do 

tema proposto. Os direitos fundamentais não têm por escopo tão-somente defender o 

indivíduo contra atos abusivos do poder público, porém, além disso, "constituem decisões 

valorativas de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia em todo ordenamento 

jurídico e que fornecem diretrizes para os órgãos legislativos, judiciários e executivos." 
11

 No 

mais, os direitos fundamentais podem ser analisados por duas perspectivas, a objetiva e 

subjetiva, as quais são de suma importância. A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais 

possibilita não só direito de defesa, mais também o desenvolvimento de novos conteúdos. Por 

outro lado, na sua perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais são consubstanciados na 

proteção do indivíduo. Assim, os direitos fundamentais são conceituados como “direito 

subjetivo assente no direito objetivo, positivados no texto constitucional, ou não, com 

aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na sociedade. ”
12

 Nesse ínterim, os 

direitos fundamentais são, concomitantemente, categoria especial de direitos subjetivos e 

elementos constitutivos do direito objetivo. No seu viés subjetivo, os direitos fundamentais 

concedem aos titulares a pretensão que se adote um comportamento, em razão da dignidade 

da pessoa humana. Enquanto na perspectiva objetiva, os direitos fundamentais integram a 

base da ordem econômica, para que afirme e assegure os direitos fundamentais na legitimação 

do Estado de Direito. Além disso, quanto à aplicação desses direitos no âmbito do direito 

público, refere-se à atividade legislativa, na qual deve estar em consonância com todos os 

                                                 
10

 K. Hesse, Grundzüge, p. 125 
11

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3ª ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2014.P. 149. 

12
 MORAES, Guilherme Peña de. pg. 286 . Curso de Direito Constitucional- 6ª ed. - São Paulo: Atlas 2014 p. 

537 
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direitos fundamentais, bem como dever de produzir leis indispensáveis à regulamentação de 

alguns deles. 

O tema deste trabalho é refletir da importância do direito fundamental à moradia e 

como está cada vez mais complicado dá-lo efetividade pela lógica estabelecida. A 

contextualização histórica se torna crucial, para entendermos como o conceito de moradia foi 

evoluindo com o tempo. No caso brasileiro, o direito à moradia entrou em vigor da Emenda 

Constitucional nº 26 no ano de 2000, no qual foi inserido no rol dos direitos sociais, na sua 

literalidade. O artigo 6º, caput, da Carta Magna, elenca um conjunto de direitos de aspectos 

socioeconômicos. Todavia, não delimitou os seus destinatários, ou então, aqueles a quem o 

dever de agir é direcionado, e por fim, qual a prestação que efetivamente façam jus os 

cidadãos acolhidos pela garantia constitucional. Apesar dos direitos fundamentais sociais – 

como o em debate, a saber, o direito à moradia – tenha a sua projeção na esfera individual; é 

indubitável que a sua efetiva garantia só se atinge, quando se tem uma visão sistêmica do 

problema. Ademais, o artigo 23, no seu inciso V, prevê que é de competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. 

No próximo capítulo, será exemplificado como estão sendo desenvolvidas essas políticas 

habitacionais, principalmente nos âmbitos dos Estados e Municípios. Sucede que a 

Constituição Federal elencou de modo superficial o direito à moradia, não exaurindo a quem 

de fato necessita de moradia. Ou então, a moradia se resume a um teto? Ou a algum tipo de 

benefício? O paradigma se estabelece quando o art. 5º, § 1º da Constituição Federal, enuncia a 

eficácia imediata dos direitos fundamentais, reconhecendo algum grau de proteção a ser 

oferecido àquela vertente da condição humana, a saber, a pretensão ao teto. 

É cediço, o compromisso constitucional com a centralidade da pessoa, como já 

elucidado anteriormente, dentre vários outros fatores sociais, políticos e históricos – 

determinando a inclusão na Constituição Federal, o expressivo elenco de direitos 

fundamentais, vários classificados como direitos sociais. Apesar de alguns doutrinadores 

entenderem especificamente que esses direitos não são direitos, mas sim como determinadas 

garantias institucionais, é indubitável que são direitos fundamentais, visto que estão inseridos 

no Título II, Capítulo II, da Constituição Federal "dos direitos e garantias fundamentais". 

Desta forma, esses direitos se caracterizam como prestações positivas impostas à 

Administração Pública, já que decorre da própria Constituição. É importante trazer à baila, a 

lição de Canotilho sobre o assunto: 
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Quando se afirma que o direito à habitação é um direito do cidadão estamos a 

acentuar o caráter individual do direito; quando afirmamos que para assegurar o 

direito à habitação incumbe ao Estado programar e executar uma política de 

habitação inserida em plano de reordenamento geral do território e apoiada em 

planos de urbanização (...) estamos a salientar a dimensão institucional de um 

direito.
13

  
 

 

 Nessa toada argumentativa, é importante mencionar que os direitos sociais, como 

espécie de direitos humanos, com o escopo de que sejam concretizados, exigem uma 

intermediação dos entes estatais, seja na prestação de fato ou jurídica (heterogêneos). Além 

disso, esses direitos auxiliam para a formação do Estado Social, se caracterizando como um 

modo de organização política, que ultrapassam o indivíduo, abarcando o cidadão como um 

todo, a fim de que sejam garantidas pelo Estado condições mínimas de existência, com 

possibilidade de melhores condições para as partes mais fracas. Não obstante, esses direitos 

devem ser não discriminatórios, exigindo uma postura mais isonômica, com o objetivo de 

impedir a exclusão social. 

“A complexidade de efetivação dos direitos sociais pode ser imputada a três fatores 

e as consequências deles advindas: a necessidade de serem instituídas políticas 

públicas para sua efetivação; o sentido aberto de seus textos normativos e a 

vinculação aos poderes estatais. ” 
14

  

 

 A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à moradia nas diretrizes da política 

urbana, ou seja, na proteção jurídica da posse, função social da cidade e das terras públicas, 

estabelecendo o Princípio da Função Social da Propriedade, disposto no Artigo 5º, inciso 

XXIII. Ademais, a moradia é um direito fundamental social, abarcando um complexo de 

deveres e direitos.
15

 O acesso à proteção ao direito fundamental à moradia em si, será 

assegurado pela inscrição regular nos programas de habitação de interesse social, que mais 

adiante serão exemplificados no âmbito federal, estadual e municipal.  

 Os direitos sociais, como por exemplo, assistência aos desemparados, acesso à 

alimentação, saúde e entre tantos outros, funcionam como o mínimo de direitos 

indispensáveis à manutenção da dignidade da pessoa humana. Assim, ao contemplar 

individualmente uma prestação de natureza assistencial, com a subversão aos programas 

sistêmicos de enfrentamento do deficit de moradia existente em diversas áreas do País, de fato, 

não contribui para a efetividade do direito fundamental à moradia, mas apenas aprofunda as 

                                                 
13

 CAMOTILHO, J. J. Gomes Direito Constitucional, 1 . Ed. , p. 183 
14

 AGRA, Walber de Moura. Tratado de Direito Constitucional Vol. 1, p. 615 
15

 ROMANELLI, Luiz Claudio. Direito à moradia à luz da gestão democrática. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007; 
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contradições socioeconômicas existentes, tendo em vista que é uma medida pontual, de 

caráter paliativo. Nas palavras de César Rodríguez Garavito,"los tribunales deberían hacer 

cumplir los derechos de segunda generación, para pasar a considerar cómo deberían 

hacerlo." 
16

Nesta toada, não se olvida da importância do estudo acerca do direito social à 

moradia, bem como aos demais direitos sociais, tendo em vista que estes são os que mais 

carecem de concretude por parte da Administração Pública, em que pese a sua efetividade 

imediata concedida pela Constituição Federal. 

 Ao discorremos sobre as características do direito fundamental à moradia, torna-se de 

mais fácil compreensão o Princípio da não remoção, o qual é além do direito subjetivo e 

objetivo presentes no direito à moradia, mais sim culmina na dimensão positiva e negativa 

desse direito. É cediço que os direitos de defesa são identificáveis por sua natureza negativa, 

na qual tem por objeto abstenções do Estado, com o escopo de proteger o indivíduo em face 

do abuso da autonomia pessoal. Ademais, esses direitos visam preservar e proteger 

determinadas posições, no sentido de manter uma situação já existente. Por outro lado, os 

direitos sociais prestacionais, portanto de natureza positiva, fundamentam-se na conduta 

positiva do Estado, decorrente de uma prestação de natureza fática, com o objetivo de realizar 

a igualdade material. Esta classificação das dimensões dos direitos fundamentais em positiva 

e negativa, é de suma importância para a compreensão deste princípio. Desta forma, o direito 

à moradia deve ser interpretado nessas duas dimensões, quais sejam: na dimensão negativa, 

no qual deve abster-se de promover deslocamentos involuntários de determinada população 

menos favorecida economicamente, que pode ser regularizada nos locais que ocupam; na sua 

dimensão positiva, cuida-se de um dever do poder público de implementar uma política de 

habitação de interesse social. Conforme sábias palavras de Robert Alexy, “a dimensão 

negativa dos direitos sociais abrange: direitos ao não impedimento de ações; direitos à não-

afetação de propriedades ou situações; direitos à não-eliminação de posições jurídicas”.
17

 

 

Desta dimensão negativa do direito à moradia, surge o Princípio da Não Remoção, que 

poderá ser interpretado por meio de uma construção normativa, na qual tem origem de 

conquistas sociais e de uma crescente valorização e proteção dos direitos humanos na ordem 

jurídica internacional, que apenas pode ser mitigado no momento em que as áreas ocupadas 

irregularmente por pessoas carentes, resultando em risco para sua vida. Portanto, os despejos 

autoritários não podem ser aceitáveis, consoante previsto no item 14 do Comentário Geral nº 

                                                 
16

 GARAVITO, Cezar Rodriguez y FRANCO Diana Rodriguez- Juicio a la exclusion: El impacto de los 

tribunales sobre los derechos sociales en el Sur Global. 1ªEd. -Buenos Aires:Siglo Veintiuno. Editores, 2015. p. 

35 
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 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª edição, 4ª Tiragem. 2015 p. 107 
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7 do Comitê dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais das Nações Unidas, que impõe ao 

Estado tomar as seguintes medidas, em tais hipóteses: 

 

(i) antes de realizar qualquer despejo forçado, especialmente os que envolvem 

grandes grupos de pessoas, explorar “todas as alternativas possíveis”, consultando as 

pessoas afetadas, a fim de evitar ou de minimizar o uso da força ou ainda impedir o 

despejo; (ii) assegurar às pessoas afetadas pelo despejo a utilização dos remédios 

legais, como o direito de defesa e recursos das decisões judiciais de despejo; (iii) 

assegurar a todas as pessoas afetadas pelos despejos forçados o direito à indenização 

adequada, referente aos bens pessoais ou reais de que foram privadas. 
18

 

 

Neste contexto de garantias das condições existenciais mínimas, a moradia tem 

destaque no que tem se denominado na teoria do patrimônio mínimo. O Ministro Luiz Edson 

Fachin que brilhantemente conceituou a tese de que a titularidade geral sobre bens ou coisas, 

não necessariamente fundada na apropriação formal ou registral como tradicionalmente 

prevista nas codificações civis, com vistas à realização de necessidades fundamentais do 

indivíduo. 
19

 Assim, é inconcebível um indivíduo não ter a sua dignidade respeitada, a fim de 

que lhe seja garantido um mínimo existencial. 

Neste ínterim, vale mencionar o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, in verbis: 

0014329-90.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. 

MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 30/03/2015 

- DÉCIMA SEXTA CÂMARA CIVEL [...] Direito à moradia e à 

habitação, intrinsicamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Inteligência dos artigos 1º, III e 6º da CRFB/88. Necessidade 

de intervenção pontual do Poder Judiciário em políticas públicas 

diante da omissão estatal, a fim de se salvaguardar normas 

constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana e o 

direito à moradia. Responsabilidade solidária dos entes federados. 

Cabimento do ajuizamento da ação contra qualquer um deles. Ônus do 

ente público de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas 

demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas 

estabelecidas pela Constituição. Súmula 241, TJRJ. [...] Recurso a que 

se nega seguimento, na forma do artigo 557, caput, do CPC 
20
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 Disponível em http://direitoshumanos.gddc.pt/2_1/IIPAG2_1_2_2_2.htm 
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FACHIN, Luiz Edson. Estatuto do patrimônio mínimo à luz do novo Código Civil brasileiro e da Constituição 
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A título de exemplificação, o Estado do Rio de Janeiro sofreu fortes chuvas em abril 

de 2010, que culminaram no desabamento de inúmeras casas de comunidades e população de 

baixa renda, principalmente em áreas como Niterói, Baixada Fluminense e Zona Norte. 

Diante desse desastre natural, algumas famílias pleitearam por meio da Defensoria Pública do 

Rio de Janeiro, moradia e auxílio de custo para sua manutenção, portanto, os que lhe eram 

devidos por direito. Contudo, outras famílias optaram por permanecerem na localidade, não 

sabendo ao certo do risco, tendo em vista as características desenvolvidas naquela região.  No 

âmbito da legislação do Estado do Rio de Janeiro, a política urbana se desenvolve justamente 

sobre a proteção da moradia em face da remoção. Consoante atesta a Constituição do referido 

Estado: 

“Art. 234. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 

urbano o Estado e os Municípios assegurarão: 

I – urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de 

baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da 

área imponham risco à vida de seus habitantes. ”
21 

 

Por sua vez, a Lei Orgânica do Município reconheceu o direito à moradia, como um 

direito fundamental e enuncia o respeito ao Princípio da Não Remoção, in verbis: 

“Art. 429 – A política de desenvolvimento urbano respeitará os seguintes 

preceitos. (...) 

VI- urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de 

baixa renda, sem remoção dos moradores, salvo quando as condições físicas da 

área ocupada imponham riscos de vida aos seus habitantes (...)”  
22 

 

Ressalta-se que o escopo é demonstrar que o Princípio da Não Remoção foi tutelado 

pelo legislador tanto na esfera estadual e municipal., e, portanto, em cada esfera recebeu a 

devida proteção.  Assim, as remoções de determinadas moradias só poderão ser feitas quando 

houver perigo de vida para os próprios moradores. Nas palavras do Professor Daniel 

Sarmento, a importância da preservação do local da moradia para os grupos revela-se uma 
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forma de preservar a identidade daquela coletividade.
23

 Este fenômeno da não remoção pode 

ser melhor visualizado nas metrópoles por exemplo, quando ocorre a ocupação de áreas de 

proteção ambiental pela população de baixa renda ou abaixo da linha da pobreza, culminando 

em deslizamentos, poluição de rios e doenças. Sob essa perspectiva, há que se destacar que, 

diante das situações consolidadas, nem os imperativos ambientais mais fortes devem 

prevalecer, devendo a remoção permanecer excepcionalíssima
24

, tendo em vista o respeito ao 

direito fundamental à moradia. Com a adoção prática do Princípio da não remoção, o Estado 

tem a obrigação de empreender meios que sejam de fato efetivos, para dar as áreas segregadas, 

rede de água, esgoto, e canalização. Ademais, o fornecimento de políticas públicas de 

incentivo aos direitos fundamentais. 

Portanto, a construção de novas moradias é essencial para o desenvolvimento de uma 

nova política urbana, uma vez que é função do Estado garantir e resguardar esses direitos, 

possibilitando uma mistura social na cidade. Rememore-se que no plano constitucional 

estabeleceu-se uma política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo Poder Público, a 

fim de garantir o bem-estar de brasileiros e residentes no país. É importante esclarecer, que o 

aprimoramento da operacionalização fática da implementação de tais direitos poderá ser 

levado a efeito por meio de uma gestão orçamentária participativa, como principal instituto 

econômico com o escopo de viabilizar recursos financeiros para que cada cidade consiga 

organizar seu desenvolvimento ancorado nas suas possibilidades. Desta forma, o processo de 

ordenação do espaço urbano necessita ser direcionado a uma política de regularização 

fundiária, para atender as áreas de loteamento irregulares e as de assentamentos das favelas, 

articulando-se com uma política de saneamento e urbanização dessas áreas. 
25

 

 
2.2. Direito de Resistência 
 

O autor argentino Roberto Gargarella desempenhou um brilhante trabalho acerca do 

direito de resistência, no qual afirma que "o direito de resistir foi considerado, como um dos 
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direitos centrais do direito, embora tenha ao longo dos anos, perdido esta centralidade."
26

. 

Esse direito surgiu como divergência aos ideais pregados durante o período medieval, até 

então lastreado nos ensinamentos de São Paulo e São Agostinho, ícones do pensamento 

naquele momento. A doutrina desses filósofos induzia os indivíduos a uma postura de 

aceitação, de obediência extrema as autoridades públicas, de passividade. No fim do século 

XVIII, houve uma completa modificação dessa realidade, através dos estudos de John Locke, 

o direito de resistir surge como um dos esteios do constitucionalismo moderno, 

fundamentando-se na tese de que era tarefa do governo a proteção dos direitos inalienáveis 

dos cidadãos, e caso o Poder Público não a fizesse, ou desrespeitasse, daria ensejo à 

possibilidade de rebelião por parte da população.  

Para delimitar, e consequentemente, desvincular do antigo regime para o novo, as 

declarações de independência americana de 1776
27

 e do homem e do cidadão na França de 

1789, buscaram positivar que os governos eram consolidados com a finalidade de que fossem 

garantidos a todos alguns direitos inalienáveis, como o direito à vida, a propriedade, a 

liberdade, entre outros, quando não fosse possível o governo assegurar o bem-estar social e, 

principalmente, os direitos fundamentais.  

Com base em tais fundamentos, caberia ao povo opor resistência ao governo, quando 

este utiliza-se do poder de modo capcioso, tirânico e opressor. Não obstante, quando as 

atitudes governamentais contrariam o bem-estar e a saúde do povo por meio de ações 

arbitrárias.
28

 Outro ponto que propiciou o desaparecimento desse direito, é devido a 

fragmentação social, que resulta em reproduzir as fragmentações políticas das sociedades 

contemporâneas. Isto significa que os grupos que não sofrem opressões, continuam 

deliberando a favor da ordem, uma vez que não tem os seus direitos violados pelo Estado. 

Contudo, os grupos que sofrem opressões diariamente são pautados no exercício de seus 

direitos, já que são negligenciados pelas autoridades públicas. Ademais, o esquecimento 

decorre da introdução do sistema democrático, com divisão dos poderes, organização 

institucional, a existência de eleições periódicas, e etc.  

Para o jurista argentino, valendo-se dos ensinamentos de John Rawls, as pessoas 

possuem o direito de resistir, de desobedecer civilmente a comandos autorizados por 

instituições que foram manifestamente injustas diante da situação em que se encontram. O 

pensamento consiste basicamente na ideia de que parte tem o direito de resistir a uma situação 
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causal que lhe provoque grave sofrimento, ao invés de conferir proteção as suas liberdades. O 

direito de resistência aplica-se no exercício do direito à moradia, principalmente em casos que 

o Estado foi omisso na implementação das políticas habitacionais, culminando em situação de 

carência extrema ao indivíduo. Estes atos de resistência podem ser realizados por meio da não 

cooperação, de uma desobediência passiva, e ativa.  

Contudo, ressalta-se que os oprimidos estão respaldados no direito de resistência, caso 

a Administração Pública não disponibilize uma compensação social a fim de solucionar o 

problema da ausência de moradia digna para determinados grupos vulneráveis. Mas, isso não 

significa que seja oponível o tempo todo, apresentando quatro tipos de objeções.  

"A primeira é que há uma presunção de que o Estado poderá provar que já possui um 

programa para estas pessoas, que serão imediatamente enviadas para ocuparem 

moradias populares em outra localidade, ou que a elas será pago um aluguel social, 

não podendo o Estado retirá-las sem qualquer contrapartida social. Em segundo 

lugar, tal desobediência deve ser realizada por um ideal de mútuo respeito, onde 

deveres naturais, como respeito à vida do outro devem respeitados. Já uma terceira 

objeção seria o fato de que tais resistências devem possuir vínculo ou nexo com a 

situação em que os cidadãos se encontram, não podendo ser utilizada 

desmedidamente sem qualquer relação com o direito que postulam. E por último, 

tais ações devem estar amparadas pelo princípio da proporcionalidade, desta forma, 

a desgraça que ser opera nos mais necessitados, não pode levá-los a imporem 

sacrifícios desnecessários ao restante da comunidade onde se encontram."
29 

 

É inconteste que o direito de resistência, por ser um direito secundário, pressupõe que 

seu exercício esteja em favor do gozo de um direito primário, como por exemplo a vida, a 

dignidade humana, a propriedade, somente se justificando no caso de descumprimento de 

algum direito primário, tanto que opera quase sempre de modo sinônimo ao direito de defesa, 

e para ser legítima deve se apoiar nos fundamentos e limites constitucionais. No caso do 

direito à moradia, não é razoável que o ente público desaposse diversas pessoas, sem 

conceder-lhes, além do direito de defesa, habitações dignas, garantindo o mínimo existencial. 

O ato de desapossamento, diante das omissões do Poder Público, deve ser correlato com o 

dever de garantir a tais pessoas o direito a uma habitação digna, prevalecendo assim, os 

princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.   
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3. Capítulo II: A Questão da Habitação no Brasil 
 
 
 A habitação social sempre foi palco de grandes debates no cenário político do nosso 

País. Com a extinção do Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1986, a moradia 

permaneceu em caráter submisso na agenda das políticas sociais. Enquanto a questão só se 

agrava com o decorrer dos anos. Pela análise histórica das políticas habitacionais no Brasil, o 

governo federal e os governos municipais sempre se esquivavam da responsabilidade nessa 

área. Contudo, com o advento da Constituição de 1988, os municípios passaram a ter um 

papel estratégico no desenvolvimento de ações mais consistentes na área da habitação.
30

 A 

complexidade do tema exige esforços por parte dos governantes: com diálogos entre as 

instituições; com um quadro técnico competente. Note-se que as adversidades urbanas, 

culminam num século de políticas públicas que não consideram ou visualizam a população 

mais pobre. A questão da habitação é considerada na atualidade como um dos mais graves 

problemas sociais urbanos no Brasil e no mundo. Ademais, depreende-se que o tema da 

moradia detém várias vertentes, as principais são: o problema da construção de moradias para 

atender uma grande camada da população de baixa renda, infraestrutura (no aspecto do 

saneamento) e as obras de urbanização em favelas e áreas periféricas.   

 No direito fundamental à moradia fizemos uma contextualização histórica da evolução 

desse direito no plano internacional e a adaptação ao sistema jurídico brasileiro. Contudo, 

para o deslinde do presente trabalho, é importante mencionar como evoluiu a questão da 

habitação no Brasil. A formação e ampliação dos espaços urbanos foram influenciados por 

uma conjunção de acontecimentos no final do século XIX. A ruptura com a escravidão fez 

com que milhares de negros fossem expulsos dos grandes campos e migrassem para as 

cidades. Não obstante, os imigrantes europeus chegaram ao País para trabalhar nos campos, 

bem como nas indústrias que iam crescendo nessa época. Esses fatores concomitantes, 

resultaram em um aumento exponencial da população, principalmente no Rio de Janeiro e São 

Paulo, impactando em setores como saúde, moradia e transporte. 

 

A primeira medida do governo brasileiro foi oferecer crédito às empresas privadas 

para que elas produzissem habitações. Todavia, os empresários não obtiveram lucros 

com a construção de habitações individuais, devido à grande diferença entre os 

preços delas e das moradias informais; alguns passaram a investir em loteamentos 
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para as classes altas, enquanto outros edificaram prédios para habitações coletivas, 

que passaram a figurar como a principal alternativa para que a população urbana 

pobre pudesse permanecer na cidade, especificamente no centro, onde estariam 

próximos das indústrias e de outras possibilidades de trabalho.  
31

 

 

 Em que pese o financiamento da construção das habitações coletivas, o Poder Público 

considerava os cortiços imoral e uma ameaça à ordem pública. No início do século XX, 

lastreado nos ideais positivas, o poder republicano realizou uma grande reforma urbana no 

Rio de Janeiro a fim de melhorar a circulação de bens, pessoas e serviços. No total foram 

demolidos mais de 600 prédios velhos, expulsando inúmeras famílias de suas moradias, 

culminando na formação das primeiras favelas e a ocupação dos subúrbios. 
32

 Algumas 

cidades inspiradas no planejamento de Paris seguiram o modelo do Rio de Janeiro, e 

melhoraram o saneamento, a circulação e o embelezamento da cidade, e consequentemente, a 

segregação territorial. Neste contexto, o problema da habitação se agravou em diversas 

cidades brasileiras até 1930. Com a revolução de 30, o País recebeu uma nova roupagem no 

que concerne aos direitos sociais, e principalmente, na moradia. Este momento foi marcado 

pela urbanização e industrialização, e uma prévia da nova política de habitação.  

 Com as revoluções ocorridas, o Estado percebeu a ineficiência do setor privado na 

resolução do problema da habitação. Na sequência, o governo sofreu grandes pressões por 

parte dos trabalhadores e dos empresários, uma vez que o aumento dos aluguéis resultava em 

descontento dos trabalhadores, os quais reivindicavam por melhores salários. É de notória 

percepção, a evolução gradativa do problema. Com o propósito de atenuar a questão, o 

governo propôs o financiamento através dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, destinados 

ao pagamento de aluguéis. Obviamente, a medida era paliativa, pois somente atendia aos 

associados dos institutos. Com o Estado-Novo (1937), o Estado tratou o assunto relacionado à 

favela e seus moradores, como questão de “marginalidade”, provocando muitas remoções. 

A criação da Fundação da Casa Popular (FCP) foi à marca da política habitacional do 

período populista, apesar dos baixos resultados. A Fundação foi criada em 1946 (Decreto-Lei 

nº 9.777/1946) como resposta as fortes pressões populares. Todavia, o instituto se tornou 

inoperável em 1952, em razão do acúmulo de atribuições, da força política e escassez de 

recursos. 

 O grande avanço da indústria brasileira na década de 50 propiciou um crescimento 

urbano jamais visto no País. Ocorre que essa expansão resultou em desigualdade: a classe 
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média ascendia, obtendo acesso a bens duráveis e financiamento de apartamentos, à medida 

que as classes menos favorecidas restavam apenas os loteamentos ilegais e as favelas. 

 

“As favelas são áreas ocupadas sem pagamento pelos lotes e, de modo geral, estão 

localizadas nas áreas centrais das cidades, próximas a serviços públicos de 

transporte, de escolas, de postos de saúde, etc. Já os loteamentos ilegais são 

empreendimentos privados, geralmente nas periferias e em cidade de Regiões 

Metropolitanas, sendo classificados pelo poder público em duas categorias: os 

loteamentos clandestinos, nos quais os moradores não possuem titulação da 

propriedade da terra, e os loteamentos irregulares, aqueles onde há irregularidades 

com relação às normas urbanísticas, especialmente no que tange à infra-estrutura. 

Apesar de terem pago pelos terrenos, muitas vezes os moradores são ameaçados de 

serem removidos, devidos às irregularidades dos loteamentos. Tanto nos loteamentos 

clandestinos como nos irregulares houve a compra do lote, que devido às 

ilegalidades têm preços abaixo do mercado. Cabe destacar que as favelas e os 

loteamentos existem em diversas cidades brasileiras, mas os loteamentos ocorreram 

em maior proporção na cidade de São Paulo e na sua Região Metropolitana. 
33 

 
 

  Diante desse cenário, o governo de Juscelino Kubitschek tentou reavivar o FCP, com 

investimentos e maior número de unidades habitacionais. Apesar de diversas tentativas de 

modificação da FCP, em aproximadamente 20 anos, produziu apenas 17.000 casas.
34

 A FCP 

foi extinta em 1964, durante o golpe militar, sendo criado o Plano Nacional de Habitação. O 

plano buscava dinamizar o desenvolvimento do país, da economia e da habitação. Na 

concepção do governo militar, o planejamento era a solução para as ocupações irregulares e o 

crescimento de favelas. Nessa época diversos movimentos sociais foram sufocados pelo 

regime, impedindo-os de atuar em prol dos que realmente necessitavam. Para isso, surge o 

Banco Nacional de Habitação (BNH), tornando-se o principal órgão da política habitacional e 

urbana do país. Ademais, financiou empresas de transporte, materiais de construção, produção 

e distribuição ligadas à construção civil. 
35

 A trajetória do BNH e da SFH não foram tão bem-

sucedidas para as classes baixas, sendo o financiamento destinado a maioria das pessoas de 

classe média. Novamente, a alternativa para boa parte da população era a ocupação de 

loteamentos clandestinos e de favelas. Com a crise financeira na década de 80, os 

investimentos com SFH foram comprometidos, resultando em sua extinção em 1986, 

transferindo assim para a Caixa Econômica Federal suas funções.   

 Na década de 90, as políticas para habitação sofreram algumas contenções, sem o 

cumprimento das metas propostas, sem grande efetividade. As ações governamentais eram 
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pautadas nas agendas das agências internacionais. No conturbado governo Collor, não tiveram 

grandes avanços neste aspecto, sendo o programa mais importante de seu governo o PAIH 

(Plano de Ação Imediata para Habitação), que tinha por escopo financiar mais de 245 mil 

habitações em 180 dias, porém a meta não foi cumprida. Ademais, o período em comento foi 

caracterizado pela desvinculação dos programas habitacionais dos de saneamento e de 

desenvolvimento urbano, tendo em vista a ausência de controle sobre a qualidade das 

habitações.   Por outro lado, no governo de Itamar Franco (1992 a 1994), as políticas públicas 

sofreram consideráveis evoluções, criando os Programas Habitar Brasil e Morar Município, 

com o objetivo de financiar a construção de moradias para a população de baixa renda, com o 

regime de construção baseado na cooperação mútua. Entretanto, esses programas tinham 

muitas exigências legais, inviabilizando os municípios de captarem recursos. É importante 

notar que os referidos programas do governo Itamar Franco, serviram de embasamento para a 

formulação de outros programas habitacionais, como será demonstrado mais para frente.  

Consoante se depreende do panorama da habitação no Brasil, é de que os governos não 

quiseram investir de fato, nas políticas públicas habitacionais, favorecendo a todo tempo uma 

camada estabilizada da população, no caso a classe média, com o financiamento propício para 

este tipo de renda.  Em que pese o governo afirmar que as políticas habitacionais são 

direcionadas as populações de classe média e baixa renda, não é que o se compreende do 

avanço dos programas habitacionais em pouco mais de 80 anos. O histórico das políticas 

nacionais para a habitação mostra como “os principais programas nacionais tornaram o 

problema habitacional - uma obrigação do Estado e um direito - uma questão de mercado, 

repassando para o setor privado o protagonismo na produção de habitações a serem 

financiadas”.
36

  

 

3.1 Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 
 

A Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) foi 

realizada em 03 de junho de 1996, em Istambul, na Turquia. Essa Conferência é de grande 

importância para o desenvolvimento contemporâneo do direito à moradia. Os principais 

assuntos em debate foram sobre a moradia adequada para todos e o desenvolvimento de 

assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em processo de urbanização. Os trabalhos 

apresentados na Conferência culminaram na Declaração de Istambul sobre os Assentamentos 
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Humanos e na elaboração de um extenso e minucioso programa denominado "Programa de 

Hábitat", em espanhol, ou "Habitat Agenda", em inglês. O programa foi estruturado em 

apenas quatro capítulos. O primeiro capítulo é o preâmbulo; o segundo capítulo concerne aos 

princípios e os objetivos; o terceiro capítulo retrata os compromissos assumidos e o quarto 

capítulo é sobre o Plano de Ação Mundial, que dispõe de estratégias para sua 

implementação.
37

  

A Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos é uma inovação, e uma 

atualização dos compromissos assumidos ao longo dos anos. A finalidade é garantir moradia 

adequada para todos a partir das alterações decorrentes da industrialização nos assentamentos 

humanos dos mais variados tipos: metrópoles, vilas, povoados e cidades. Além disso, ressalta 

a interdependência no desenvolvimento urbano e rural; a moradia adequada com uma 

necessidade vital a ser progressivamente praticada; Desta forma, torna a moradia acessível 

àqueles que são excluídos diariamente do mercado de habitação. O preâmbulo do Programa 

de Habitar retrata vários marcos no tratamento e na conceituação do direito à moradia. No 

cerne do programa existem duas grandes vertentes: "o desenvolvimento sustentável dos 

assentamos humanos em um processo constante de urbanização e a "moradia adequada para 

todos". Como já mencionado no Capítulo I, o direito à moradia não se resume mais há um teto 

e quatro-paredes. É necessária uma moradia com um meio ambiente adequado para o 

desenvolvimento do bem-estar físico e psicológico. Cumpre mencionar que todos os tipos de 

assentamentos humanos são dignos de atenção, seja ele pequeno, médio ou grande, tampouco 

rural ou urbano. O desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos é compatível 

com o desenvolvimetno social, econômico e a proteção do meio ambiente. Portanto, nesse 

caso, todas as pessoas têm direito a um nível de vida adequado para si mesma e seus 

familiares.  

O Capítulo II do Programa Habitat traz em seu bojo os objetivos e princípios, no qual 

revela a  forma gradual de realização do direito a uma moradia adequada, o conceito de 

assentamentos humanos equitativos. Além disso, a planificação dos assentamentos, do papel 

construtivo da família no desenho. O Capítulo III do Programa Habitat cuida dos 

compromissos pelos Estados participantes, dentre eles habitação, igualdade material ente 

homem e mulher no desenvolvimento dos assentamentos humanos. Outro aspecto elucidado 

em relação à moradia adequada para todos, é o fato de que a obrigação de ofertar habitação, 

garantindo-lhes o mínimo existencial. Assim, atribui-se ao governo a responsabilidade de 

concretizar esse direito, bem como ter custo suportável e compreender os serviços, instalações 
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e comodidades básicas.  

Por fim, o Plano de Ação Mundial, previsto no Capítulo IV, consiste em um 

documento que disserta sobre a moradia adequada para todos, o desenvolvimento sustentável 

dos assentamentos humanos em um processo de urbanização com a cooperação e coordenação 

institucional. Esse Plano tem uma extraordinária importância na compreensão do papel do 

Estado na realização do direito à moradia.  

É imperioso frisar o trecho do número 61 do Plano de Ação Mundial (PAM), que 

esclarece sobre as medidas apropiadas que o Governo deve adotar a fim de proteger e 

promover, uma moradia adequada. 

"(...) Em um contexto global de criação de condições propícias, os governos devem 

adotar medidas apropriadas a fim de promover, proteger e velar pelo sucesso pleno e 

gradual do direito a uma moradia adequada. Essas medidas são, entre outras, as 

seguintes: 

a) dispor que, em matéria de moradia, a lei proibirá toda forma de discriminação e 

garantirá a todas as pessoas uma proteção igual e eficaz contra a discriminação por 

motivos de raça, cor, sexo e idioma, religião, opinião pública ou de outra índole, 

origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 

condição; (...) 

c) adotar políticaas encaminhadas a conseguir que as moradias sejam habitáveis, de 

custo suportável e acessíveis, inclusive para aqueles que não podem conseguir uma 

moradia adequada por seus próprios meios, fazendo, entre outra coisas, o seguinte: 

i) aumentar a oferta de moradias de custo suportável com medidas de regulação e 

incentivos de mercado apropriados; 

ii) aumentar o número de moradia de custo suportável concedendo subvenções e 

subsídios de aluguel e de outro tipo a pessos que vivem na pobreza; 

iii) apoiar programas de moradia em regime de aluguel e de propriedade de base 

comunitária, cooperativas e sem fins de lucro; (...) 

v) mobilizar novas fontes de recursos financeiros e de outra índole, públicos e 

privados, para a moradia e o desenvolvimento comunitário;"  
 

  Conforme se depreende da leitura do trecho, o Poder Público tem que adotar políticas 

encaminhadas a conseguir que as moradias sejam habitáveis, de custos suportáveis e 

acessíveis, inclusive para aqueles que não podem conseguir uma moradia adequada por seus 

por seus próprios meios. Não obstante, o Plano de Ação busca definir três objetivos 

fundamentais na Política Habitacional: a) integrar as políticas de moradia com as políticas que 

orientarão o desenvolvimento macroeconômico e social e a ordenação racional do meio-

ambiente; b) oferecer aos mercados, principal mecanismo de oferta de moradias, as condições 

necessárias para realizarem sua função com eficácia; e a cooperação internacional e nacional 

em todos os níveis. No Brasil, essas políticas habitacionais já existem, e serão exemplificadas 

mais adiante. Ocorre que nem todas são suficientes para garantirem a devida proteção ao 

direito à moradia.  

Neste ínterim, a Conferência e a sua Declaração adquirem especial importância no 

deslinde e interpretação do direito à moradia. Na prória Declaração em Istambul, é 
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reconhecida a dificuldade e o desafio dos assentamentos humanos, tendo em vista a dimensão 

global do problema. Ademais, na primeira Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos, realizada em Vancouver, no Canadá, com a celebração do Ano 

Internacional de Moradia para os desabrigados (International Year of Shelter to the Year 2000), 

já se tinha o propósito de atribuir consciência global aos problemas sobre a moradia adequada 

para todos.  

Na própria Declaração de Istambul, se afirma a inspiração na Carta das Nações Unidas 

de 1948, mencionado anteriormente, como início da evolução do direito à moradia. Não 

obstante, no ponto seis da Declaração, elucida a importância do investimento econômico para 

o desenvolvimento das regiões urbanas e rurais, com a melhoria do ambiente, da 

infraestrutura adequada, serviços públicos e oportunidades de emprego. Ressalta-se que essas 

regiões são interdependentes, com necessidade de desenvolver uma rede integrada de 

assentamentos, culminando numa diminuição da migração para as áreas urbanas.  

   Em suma, a 2º Conferência não estabeleceu metas apenas para moradia.  Os Governos 

salientaram as setes prioridades dentro do Programa da Agenda Habitat, dentre as quais: a 

alteração da demografia insustentável; o desemprego; as pessoas sem moradia; a falta de 

infra-estrutura básica e serviços; o aumento da vulnerabilidade a desastres; a escalada de 

violência e insegurança; e por fim, os padrões insustentáveis de padrão de consumo. Em 09 de 

junho de 2001, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração sobre as cidades 

e outros assentamentos humanos em um novo milênio (Resolução S-25/2). O documento 

ratifica as metas assumidas  na Declaração de Istambul de 1996, como o Programa de Habitat, 

a ser utilizado como parâmetro na realização dos assentamentos humanos sustentáveis e o 

direito a uma moradia adequada. No mais, assinala os progressos advindos da implementação 

do referido Programa, bem como os empecilhos encontrados, como a pobreza generalizada, o 

desinteresse político e, principalmente, as limitações orçamentárias.  

 
3.2 Programas Habitacionais Federais 
 

Aos longos destes dois capítulos, a narrativa esteve sob o enfoque do direito 

fundamental à moradia, por meio de uma contextualização histórica, retratando a evolução 

desse direito no plano nacional e internacional. Ademais, pela leitura depreende-se que no 

caso brasileiro, o Poder Público não deu prioridade às políticas habitacionais. Por oportuno, 

ressalta-se que um plano para o problema habitacional sempre existiu. Contudo, a sua eficácia 

desde a Reforma Passos sempre foi débil, uma vez que os recursos aplicados eram inferiores 

aos dos outros setores do governo, segregando, consequentemente, marginalizando, uma 
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grande camada populacional. A trajetória do Brasil é lenta e gradual, sem o interesse dos 

representantes legais e dos gestores públicos na mudança desta patente omissão. A política 

urbana não recebeu maiores cuidados ao longo desses anos, pelo contrário, ela é objeto de 

organismos que emergem e desaparecem o tempo todo.  

O Brasil, como outros países, assinou diversos tratados internacionais para reduzir o 

impacto da falta de acesso à moradia, como o já mencionado Habitat II em 1996 (Turquia), e 

a Resolução S-25/2 ratificando a meta feita em 1996. Um grande avanço para as políticas 

públicas foi a criação do Ministério das Cidades a partir da Medida Provisória nº 103/2003, 

convertida na Lei nº 10.683 de 2003. Este tem por prioridade estabelecer diretrizes, estratégias 

na aplicação de recursos públicos, bem como de avaliar programas federais. No mais, são 

áreas de competência do Ministério das Cidades: 

 

"a) política de desenvolvimento urbano; b) políticas setoriais de habitação, 

saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; c) promoção, em articulação 

com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-

governamentais, de ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento 

básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e desenvolvimento urbano; d) política 

de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano; e) planejamento, 

regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de 

desenvolvimento urbano, urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, 

transporte urbano e trânsito; f) participação na formulação das diretrizes gerais para 

conservação dos sistemas urbanos de água, bem como para a adoção de bacias 

hidrográficas como unidades básicas do planejamento e gestão do saneamento; "38 
 

O art. 29 da Lei nº 10.683/2003 dividiu a estrutura do Ministério das Cidades: no  

Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social; o Conselho das Cidades 

(ConCIDADES); o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); a Secretaria Nacional de 

Habitação (SNH); a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA); a Secretaria 

Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SEMOB); a Secretaria Nacional de 

Acessibilidade e Programas Urbanos (SNAPU); e o Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN). A criação desse Ministério foi um marco para as políticas urbanas, tendo em 

vista que buscou conciliar uma política nacional de desenvolvimento urbano com os demais 

entes federativos. Neste contexto, o Governo Federal poderá suprir o vazio institucional com 

o exercício dessa nova política setorial habitacional e urbana. Como já foi elucidado, o fim do 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) 

contribuíram para consolidar as desigualdades sociais no país.  

As Conferências Nacionais das Cidades realizadas em 2003, 2005 e 2007
39

 vêm 
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 Disponível em http://www.cidades.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio . Acesso em 11/05/2016 
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 Dados presentes em http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/conferianacional.pdf 
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possibilitando a construção de ações voltadas para uma nova gestão participativa, no âmbito 

do desenvolvimento urbano. A 1ª Conferência estabeleceu parâmetros para um novo modelo 

de Desenvolvimento Urbano com propostas de integração das políticas setoriais, dos 

princípios para a construção do direito à Cidade, do cumprimento da função social da 

propriedade, ao saneamento básico, e o mais importante, o acesso universal à moradia digna, 

dentre outros.  

A maior parte dos recursos aplicados durante décadas, sempre priorizou a classe média, 

como já foi exaustivamente narrado. A nova política habitacional visa justamente favorecer a 

camada que foi excluída dos investimentos e subsídios, no caso a população de baixa renda. A 

aprovação da Lei nº 11.124/2005, passou a dispor acerca do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social – SNHIS, e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS), com a finalidade de viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra 

urbanizada e à habitação digna e sustentável tornando-se obrigatório para os Municípios. A 

aprovação desta lei é de suma importância para a compreensão da solidariedade dos entes 

federativos, bem como na mútua cooperação para o melhor desenvolvimento da questão 

habitacional. A estruturação, organização e atuação do SNHIS deve ser compatível, e 

simultaneamente, integrar as políticas habitacionais federal, estadual e municipal. Além disso, 

o artigo 11 da referida Lei, dispõe que :  

 

 

"Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações vinculadas 

aos programas de habitação de interesse social que contemplem: 
        I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 

arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 

        II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 

        III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 

        IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos 

urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social; 

        V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; 

        VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 

deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social; (...)" 

 

 

É indubitável que a implementação favoreceu o investimento de ações vinculadas aos 

programas de habitação. Contudo, com a crise dos bancos nos Estados Unidos em 2008, que 

culminou na quebra do Lehman Brothers no dia 15 de setembro, fez com que milhares de 

investidores retirassem de todo o mundo as aplicações de ações de empresas, de bancos e 

títulos do governo. A baixa liquidez refletiu, na falta de dinheiro disponível no Brasil para 

concessão de crédito tanto para as empresas como para os consumidores, provocando uma 
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contenção nos gastos com esse setor.
40

 

Diante dessa crise internacional, o governo federal passou a adotar medidas de 

incentivo à liquidez na economia doméstica e das políticas de estabilização cambial, para o 

ano que ficou conhecido como da "crise hipotecária e financeira" relacionada à moradia. Com 

o aumento da disponibilidade de crédito e a dinâmica econômica que o nosso país passou, 

bem como aliado a uma política fundiária que controlava todos os preços, resultou em um 

enorme boom nos preços dos terrenos e dos imóveis.  

 

“A política de produção massiva de moradias nas periferias se aliou à 

financeirização da terra urbana e da política urbana. E aí estamos falando de outro 

processo: grandes projetos de transformação urbana que produziram a remoção ou o 

deslocamento dos setores mais vulneráveis das cidades ao mesmo tempo em que a 

produção em massa de moradia funcionou como alternativa para que esses 

deslocamentos pudessem se dar."
41  

 

Em resposta à crise econômica, o Brasil criou o principal programa habitacional do 

governo, o Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) em 2009, por meio da Lei nº 11.977/2009. O 

programa tem por escopo fomentar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas 

unidades habitacionais através das famílias com renda de 0 a 10 salários mínimos. É um 

programa do governo federal que responde a uma demanda do empresariado da construção 

civil, que não levou em consideração o papel crucial dos governos estaduais e municipais. 

No ano de 2012, foi lançado o PMCMV II, com a previsão de construção de mais de 2 

milhões de novas habitações. É cediço que a política habitacional brasileira deve reconhecer, 

que o programa visa atingir: famílias sem capacidade parcial de pagamento; família com 

capacidade parcial de pagamento e famílias com plena capacidade de pagamento. Denota-se 

que a meta é a de que todos possam se beneficiar com a implementação da moradia, 

independentemente da classe social a qual pertença, atingindo a camada de baixa renda e a 

classe média.  Em consonância com o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 

outubro de 2014, o Programa Minha Casa, Minha Vida, teve bastante êxito, produzindo um 

número razoável de unidades habitacionais. Todavia, está longe de chegar a um número 

expressivo.  

O problema da moradia deve ser visto como um conjunto de ações a serem feitas por 

meio de diálogos entre as instituições, posto que afeta um grande número de pessoas. De 

acordo com os dados da FGV, estima-se que até 2024, o País terá 16,8 milhões de novas 
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famílias, sendo que 10 milhões com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos.
42

 Por este 

ângulo, os dados são alarmantes e requerem uma maior atenção das autoridades. É de suma 

importância mencionar, que já estamos na 3ª Fase do Programa, que foi anunciado em julho 

de 2014, pela Presidenta Dilma Rousseff. No caso em comento, era previsto 

aproximadamente a construção de 2 milhões de moradias até 2018, com o investimento de 

210 bilhões de reais. Entretanto, com a crise política que assola o nosso País desde 2015, o 

atual presidente em exercício, Michel Temer, irá "reformular", todas as novas contratações da 

3ª fase do Programa, e a meta baixará de 3 milhões para 1,5 milhão de casas.
43

  De fato, 

estamos a passos largos da mudança no concerne à moradia. Inicialmente, como já 

mencionado, a 1ª Fase do Programa tinha por escopo atingir 1 milhão de casas, isso em 2011.  

Os dados que são atualizados anualmente ressaltam o problema pelo qual o país está 

vivenciando, beirando a cada momento para um retrocesso social.  Não é admissível que 

exista menos da metade da população brasileira residindo sem saneamento básico e moradia, 

infringindo constantemente os padrões internacionais estabelecidos desde 1948.  

Noutro giro, um fator que impede o avanço desse programa habitacional, é o fato de 

que os empreendimentos destinados à Faixa I (renda mensal bruta de até R$ 1.800,00), 

principalmente nos centros urbanos. Ocorre que os municípios continuam inserindo no 

mercado imobiliário, terrenos com alto valor especulativo para as casas populares. Assim, a 

tendência é de utilização de terrenos mais baratos e afastados da malha urbana. Isso implicaria 

nos erros cometidos durantes as últimas gestões sobre política pública, culminando em 

edificações próximas de periferias, dificultando o acesso ao transporte público e a 

infraestrutura. Sem subsídios, sem regulação da terra urbana e da especulação fundiária, resta 

à população pobre no Brasil, maior parte da população, diga-se de passagem, continuar a 

ocupar irregularmente terras por meio das favelas ou da compra de lotes ilegais. A dimensão 

quantitativa das ocupações ilegais é absolutamente desconhecida pelo Estado, suas 

autoridades e mídia. A cada ocupação de terra situada em área que interessa ao mercado ou 

contraria interesses específicos, há uma verdadeira comoção em nome do direito à 

propriedade. 

 

 

"Os pobres não cabem nas cidades, os conjuntos habitacionais têm sido construídos 

em terras baratas a longas distâncias. Levar a cidade até eles, resulta socialmente 

muito caro, mas essa lógica de extensão da cidade alimenta aquilo que ocupa o lugar 
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central da desigualdade urbana: a valorização imobiliária e fundiária. Grandes 

fortunas no Brasil se fazem sobre a renda imobiliária que decorre do crescimento 

urbano, mas especialmente do investimento público sobre certas áreas a cidade."
44

   
 

 

Desta forma, torna-se imperioso a reversão do quadro excludente de nossas cidades, a 

fim de que possa retomar uma política de habitação de interesse social associada à políticas 

urbanas e fundiárias, para uma melhor compreensão da produção social da moradia seja em 

âmbito federal, estadual ou municipal.  

 
3.2.1 Programas Habitacionais Estaduais 
 
 

Em âmbito estadual, é imperioso mencionar o caso do Estado do Rio de Janeiro, que 

vem construindo uma sólida política habitacional por meio da Secretaria de Estado de 

Habitação do Rio de Janeiro (SEH). A mesma orienta, planeja, coordena e integra a política 

estadual de habitação, com o escopo de atender à demanda habitacional no Estado e a 

legalização dos processos de regularização fundiária e urbanística. Ademais, atua como 

colaboradora nas ações que envolvem os diferentes órgãos nas esferas federal e municipais, 

em ações voltadas para o desenvolvimento de parcerias para a captação de recursos para o 

desenvolvimento de programas habitacionais de interesse estratégico para o Estado do Rio de 

Janeiro. Na Constituição do estado, a proteção do direito à moradia está consagrada em seu 

artigo 8ª, com a seguinte redação:  

 

Todos têm o direito de viver com dignidade. Parágrafo único - É dever do Estado 

garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa 

humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o 

transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho 

remunerado, o lazer e as atividades econômicas, devendo as dotações orçamentárias 

contemplar preferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de 

governo. (Rio de Janeiro, 1989) 

 

As ações estratégicas são desenvolvidas através da Companhia Estadual de Habitação 

(Cehab-RJ) e o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj). Com a 

finalidade de identificar as possibilidades de captação de recursos para os programas ligados à 

habitação de interesse social, cabe à pasta interagir com representantes do Ministério das 

Cidades e outras fontes financiadoras, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID). No mais, a secretaria é ainda a coordenadora e a responsável pela execução das 

atividades de planejamento, orçamento e finanças ligadas às áreas de habitação no Estado. 
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Entre suas funções está o gerenciamento de recursos, da gestão de contratos, de convênios e 

de protocolos de intenção, em estreita articulação com os sistemas estaduais de planejamento, 

controle, administração financeira e contabilidade.
45

 

A Secretaria Estadual de Habitação tem algumas ações estratégicas, dentre as quais, o 

Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – O Plano Estadual de Habitação – PEHIS é 

a orientação do Governo do Estado do Rio de Janeiro nas formulações de programas e ações 

para o equacionamento da questão habitacional, e tem como horizonte temporal o ano de 2027. 

A sua propositura tem por finalidade consolidar o planejamento da ação do Governo no setor 

habitacional, para promoção das condições de acesso à moradia digna urbanizada e integrada. 

Não obstante, visa contemplar, prioritariamente, a população de baixa renda; atuar de forma 

integrada ou complementar aos municípios, na promoção de diversos tipos de programas e 

ações que busquem atender às diferentes necessidades habitacionais e às especificidades 

locais. O referido Programa é desenvolvido em três etapas: a) proposta metodológica; b) 

diagnóstico do setor habitacional; c) e as estratégias de ação. 

Noutro giro, a regularização fundiária em áreas urbanas e rurais é desenvolvida pelo 

Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), é direcionado para 

comunidades de baixa renda (prioridade para famílias que recebem até três salários mínimos) 

em áreas urbanas e rurais, onde a regularização fundiária tem interesse social e coletivo, mas 

nunca individual. No caso em comento, a ação identifica a situação fundiária das áreas 

selecionadas, inicia as pesquisas cartoriais necessárias à titulação e analisa a legislação 

correspondente à situação jurídica de cada comunidade. O processo é desenvolvido em 

parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPGE -RJ), a Procuradoria 

Geral do Estado (PGE) e a Secretaria de Estado de Justiça, por meio da Coordenadoria dos 

Direitos do Cidadão. As instituições em parceria elaboram as peças jurídicas referentes ao 

processo, como o levantamento físico (tipografia), do perímetro da área para a delimitação das 

terras ocupadas, e a elaboração de cadastro socioeconômico da comunidade beneficiada. 

Assim, uma vez regularizada a questão jurídica do terreno, o ITERJ conclui a confecção e a 

entre dos títulos para os moradores cadastrados. 

Ademais, o ITERJ capacita municípios do interior, por meio de uma parceria com o 

Ministério das Cidades e a Associação das Prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, para que 

possam utilizar novos instrumentos jurídicos relacionados à regularização fundiária. O 

instituto também apoia tecnicamente a elaboração dos planos diretores e garante assessoria na 

captação de financiamentos. 
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O Governo do Estado do Rio de Janeiro é pioneiro no reconhecimento e legalização de 

terras quilombolas.
46

 Em 1º de Março de 2012, o governador Sérgio Cabral, entregou o 

primeiro registro definitivo (RGI) para uma comunidade quilombola no Brasil, a de Preto 

Forro, na cidade de Cabo Frio, na região dos lagos fluminense. O trabalho nesses casos 

elabora o desenvolvimento de projetos voltados à capacitação da comunidade para a geração 

de trabalho e renda, melhoria das condições sociais dos grupos contemplados e a inclusão de 

suas terras nos roteiros turísticos das cidades onde se situam. A ação insere todas as pesquisas 

fundiárias e cartográficas necessárias à legalização, bem como a realização de pesquisas para 

identificar vocações culturais, de desenvolvimento agroeconômico e turístico da comunidade 

beneficiada. O plano de desenvolvimento sustentável é elaborado pelos técnicos do Iterj com 

a participação da comunidade. De fato, a proposta é fomentar a independência econômica dos 

grupos regularizados, bem como garantir a fixação do homem em suas áreas de origens, com 

mais renda e qualidade de vida. 

Outras duas vilas estão em construção no estado e têm entrega prevista para o fim do 

ano. As unidades estão localizadas em Conceição de Macabu, no Norte do estado, e em Volta 

Redonda, no Sul fluminense. Elas terão, respectivamente, 30 e 42 unidades. Cada morador 

recebeu da Secretaria de Estado de Habitação um Termo de Permissão de Uso que lhes dará o 

direito de morar na unidade, não podendo alugar nem vender a casa - que não passará para 

herdeiros. Ao ser desocupada, será cedida para outro idoso cadastrado na SEH. Somente no 

biênio 2011/2012 foram investidos R$ 398 mil na compra de sementes e adubos para os 

assentamentos, ação que beneficiou 7.224 pessoas 
47

. O objetivo é propiciar aos agricultores 

dos 22 assentamentos (1.806 famílias) do estado apoio à produção, insumos e treinamento a 

fim de permitir maior geração de renda com sustentabilidade ambiental. Além disso, tem o 

objetivo de incorporar culturas de maior valor agregado, como, por exemplo, valorização da 

produção local e beneficiamento de plantações controladas, identificadas por meio de um selo 

da comunidade produtora. Transformar o estoque imobiliário ocioso no centro histórico da 

capital fluminense em moradias para a população de baixa renda é o objetivo do "Plano de 

Reabilitação e Ocupação de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro na Área Central da Cidade 

do Rio de Janeiro". A iniciativa, que teve início em 2007. Esta ação é uma das estabelecidas 

como meta de reduzir o déficit habitacional no município, que integra o Plano Estadual de 

Habitação de Interesse Social (Pehis). 

Ressalta-se que no Rio de Janeiro, cinco (5) projetos foram escolhidos como piloto, 
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após três anos de pesquisa, a fim de encontrar imóveis com potencialidades para uso 

habitacional conjugado ou misto – importante mencionar que muitos são tombados, 

preservados ou estão sob tutela de órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan).  A programação também inclui o cadastramento das famílias que atualmente 

vivem nos bens selecionados – a maioria em condições precárias. A prioridade é manter os 

moradores nesses espaços, entretanto caso a caso é estudado na hora das intervenções. 

No que concerne ao Programa Minha Casa Minha Vida, o Governo do Estado do Rio 

de Janeiro aderiu à segunda fase do projeto, que tem a meta de atender a 190 mil famílias com 

renda de zero a três salários mínimos no Estado. Os contratos são assinados diretamente entre 

as prefeituras e o Ministério das Cidades. À Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro cabe 

fomentar a parceria. Além de garantir auxílio técnico na elaboração dos projetos quando 

solicitada pelas prefeituras, a SEH também garante a contrapartida financeira das propostas. 

Aos prefeitos cabe identificar terrenos edificáveis e livres de pendências judiciais que possam 

ser ofertados ao programa federal. A Capital já conta com três convênios assinados, o que 

colocou em andamento a construção de mais de 10 mil unidades habitacionais: Barros Filho 

(1.260 unidades e um centro comercial de 12 lojas), Frei Caneca (998 unidades) e Cidade de 

Deus (996), este último assinado em novembro. Estão em fase de licenciamento municipal 

dois conjuntos em Paciência (4.400 unidades em Antares e 500 em Urucânia), um São 

Cristóvão (1.400) e um Santa Cruz (1.200). O cadastramento das famílias interessadas em ter 

uma unidade do Minha Casa Minha Vida é feito pelas prefeituras, mas a Secretaria de 

Habitação conta com um cadastro único voltado a pessoas de baixa renda (de zero a três 

salários mínimos) e que não possuem moradias. Atualmente há 155.812 inscritos na Cehab, 

sendo 126.857 são candidatos que recebem até três salários mínimos.  

Na esfera estadual de governo, um dos emblemáticos benefícios sociais conhecidos, é 

o pagamento do Aluguel Social, proveniente da promulgação do Decreto estadual nº 

41.148/2008 e 41.395/2008, e o mais recente, o Decreto nº 42.406/2010, que institui o 

programa Morar Seguro. Pelo viés do referido programa, a implementação se dará no âmbito 

do Estado, por meio de uma comissão gestora, visando a atender as necessidades advindas da 

remoção de famílias domiciliadas em áreas de risco, ou devido à situação de vulnerabilidade 

social em que se encontravam. O auxílio poderá ser concedido por um período de 12 meses, e 

o valor, que pode ser de R$ 500,00 ou 400,00 reais, que é definido por meio da celebração do 

Termo de Cooperação Técnica, assinado entre o governo do estado e os municípios.   

 

3.2.2 Programas Habitacionais Municipais 
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 Na Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro, o direito à moradia está elencado em 

diversos artigos, como no Artigo 12 e 30, com a finalidade de garantir o melhoramento das 

condições habitacionais e de saneamento básico. Um dos programas mais conhecidos na 

cidade é a da política do aluguel social. É cediço, que o benefício é utilizado como modo de 

auxílio habitacional temporário, enquanto as casas construídas ainda não ficam prontas. No 

caso em apreço, o município vem recebendo grandes demandas judiciais em torno do direito à 

moradia, que na maioria das vezes têm sido deferidas pelos Tribunais. Nas palavras de Ângela 

Penalva, “o acolhimento destas demandas por aluguel social sugere que seja possível 

determinar prestações positivas do direito à moradia por via do aluguel social, (...) enquanto a 

conclusão de programas habitacionais não se efetive. ” 
48

 O pagamento de aluguel social em 

situações emergenciais no Rio de Janeiro, proveniente da promulgação do Decreto Municipal 

nº 23.381/2003.  

 Apura-se, assim, que o benefício de aluguel social é um modo de auxílio financeiro 

provisório para dar assistência aos que aguardam por uma moradia. Em âmbito estadual e 

municipal, a legislação habitacional referente ao tema tem grande amparo. Entretanto, esta 

proteção talvez não seja o suficiente para garantir o direito à moradia. Especificamente no 

caso do Rio de Janeiro, palco de grandes celebrações, como por exemplo, os Jogos Olímpicos, 

causam um grande impacto no espaço urbano, provocando a sua valorização econômica. 

Como já mencionado, a valorização culmina na segregação da população, ante o alto valor 

dos imóveis e do solo urbano, o que provoca o deslocamento populacional para as favelas e 

locais cada vez mais distantes. Assim, com o aumento exponencial do custo de vida na cidade, 

o valor do benefício do aluguel social torna-se ineficiente para os preços do mercado 

praticado.  

 Cumpre mencionar o papel do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública no 

que concerne ao apoio jurídico e institucional nas políticas habitacionais. Por meio do Decreto 

municipal nº 32.081/2010, a prefeitura passou a ter legitimidade no despejo de moradores, 

utilizando-se desse subterfúgio, sem prévia justificativa. A Defensoria Pública pautada no 

Princípio da não remoção (Capítulo I) possibilita que diversos moradores, que com afinco 
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 SANTOS, Ângela Maria Penalva. MEDEIROS, Mariana Gomes Peixoto. LUTF, Rosangela Maria. Direito à 

Moradia: um direito social em construção no Brasil – A experiência do aluguel social no Rio de Janeiro. 
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dedicaram-se anos construindo um círculo social, possam permanecer em suas residências, 

uma vez que com a remoção e o benefício do aluguel social, não seria possível o pleno 

desenvolvimento social e econômico.  Além disso, tal atitude está pautada no Artigo 429, VI 

da Lei Orgânica.  

 Nesse ínterim, o aluguel social na realidade do Rio de Janeiro é um instrumento 

paliativo, com o escopo de reduzir provisoriamente a situação de vulnerabilidade social e 

econômica de boa parte da população. No Brasil, depreende-se que há uma vasta legislação 

protetiva do direito à moradia. Contudo, está muito aquém do previsto nos ditames 

constitucionais. O deferimento pelos Tribunais do auxílio-moradia é de caráter emergencial, e 

apenas quando é demandado, consequentemente, limita o alcance da medida.  

 
3.3 Auxílio-Moradia para População de Rua 
 
 Recentemente, a Defensoria Pública da União ajuizou ação civil pública na 2ª Vara 

Federal de Porto Alegre, pleiteando a concessão de subsídio ou auxílio-moradia à população 

de rua de todo o País. Nas palavras de Geórgio Endrigo Carneiro, defensor que assinou a 

petição, “uma das faces mais extremas da pobreza é não ter um local para viver. A falta de 

moradia é uma das formas mais extremas de exclusão. ” 
49

 Na ação, a DPU sustenta que o 

custo financeiro do pedido é equivalente ao crédito extraordinário no valor de 

R$ 419.460.681,00 liberados para o pagamento de auxílio-moradia aos membros dos poderes 

da República no ano de 2016, consoante atesta a Medida Provisória 711 de janeiro de 2016.
50

 

Ademais, argumentou que os valores para garantir a moradia às 48.620 pessoas que residem 

na rua gira em torno dos R$ 438 milhões por ano.   

 

“Diante dos valores antes referidos e da importância do bem em jogo, 

nos parece que a questão não é ausência de recursos financeiro-

orçamentários, mas sim falta de vontade política. Se o Estado 

brasileiro tem condições de arcar com o custo da moradia dos que 

auferem as mais altas remunerações do funcionalismo público, tem o 

dever de oferecer moradia digna àqueles que não possuem renda 

suficiente para obtê-la no mercado” 

 

 Ademais, no bojo da ação civil pública inclui uma proposta de concessão de auxílio-

moradia no valor de R$ 750,00, por meio de um cartão cidadão, condicionado à matrícula e 

frequência escolar e a prestação de horas semanais de serviço à comunidade. Além desses 

fatores condicionantes, a DPU sugere a apresentação mensal dos recibos de pagamento pelo 
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 http://www.conjur.com.br/2016-abr-26/dpu-auxilio-moradia-populacao-rua-todo-pais 
50

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv711.htm 



43 

 

 

serviço de moradia, com o objetivo de monitorar e fiscalizar a efetiva utilização dos recursos 

para fins de moradia. 
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4. Capítulo III: O Estado de Coisas Inconstitucional 

 
4.1 Os Casos da Colômbia 
 
 

O Estado de Coisas Inconstitucional, doravante tratado como ECI, apareceu na 

Colômbia, inicialmente através da sentença SU-559
51

 em 06 de novembro de 1997, por meio 

do Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. No caso, um grupo de professores do Município de 

Maria La Baja e Zambrano, na Bolívar, acionou o poder judiciário em face dos seus 

respectivos empregadores, devido ao fato destes terem omitidos alguns benefícios do Fundo 

de Prestação Social. Posteriormente, o prefeito de Maria La Baja reconheceu que 

efetivamente, os docentes não estavam vinculados a nenhum tipo de fundo e que se a ação 

fosse julgada procedente, não teria a possibilidade de cumpri-la. O prefeito de Zambrano 

também alegou a impossibilidade no cumprimento de tal prestação.  

A Corte Constitucional diante do caso exposto, poderia se limitar, a declarar a 

vulnerabilidade econômica dos direitos subjetivos dos demandantes, devido à omissão das 

autoridades públicas municipais. Contudo, o juiz sentenciante considerou necessário 

aprofundar o problema da eficácia do direito fundamental, e ao decidir sobre o cerne de 

questão, aprofundou um pouco mais sobre o tema, examinando o perigo da filiação ao Fundo 

Nacional de Prestações Sociais do Magistério. Além disso, considerou que a situação 

ventilada pelos autores deveria ser analisada por duas perspectivas: 

 

"De una parte, se trata de un problema general que afecta a un número significativo 

de docentes en el país y cujas causas se relacionan con la ejecución desordenada e 

irracional de la política educativa. De otra parte, la accion de tutela compromete a 

dos municípios que por falta de recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus 

obligaciones frente a los educadores que han instaurado la acción de tutela." 
52 

                                                 
51

As decisões da Corte Constitucional colombiana são basicamente de dois tipos: as sentenças de 

constitucionalidade, ou de controle abstrato das leis, cuja numeração se inicia com um "C", e as decisões em 

ações de tutela, nome que se atribuiu na Colômbia ao recurso de amparo ou de proteção, que são aquelas que se 

iniciam com um "T". As sentenças de constitucionalidade são pronunciadas pela Sala Plena, integrada por nove 

magistrados, enquanto que, via de regra, as sentenças em ações de tutela são expedidas pelas distintas Salas de 

Revisão, integradas cada uma por três magistrados, salvo quando se decide unificar a doutrina constitucional 

sobre ações de tutela, caso em que participa também a Sala Plena. Nessas eventualidades, as sentenças se 

denominam "SU". As sentenças dessa Corte Constitucional são identificadas então por três elementos: o prefixo, 

("C", "T" ou "SU") que indica o tipo de processo e decisão; um primeiro número, que corresponde à ordem 

seqüencial em um ano determinado; e um segundo número, que especifica o ano. Assim, a sentença T-002/92 é a 

segunda sentença emitida pela Corte em 1992, e corresponde a uma ação de tutela, decidida em uma Sala de 

Revisão de três magistrados.  
 
52

 Corte Constitucional, sentencia de 06/11/1997, acción de tutela instaurada por Délfida Carrascal Sandoval e 

outros, em face do Município de Maria La Baja e Zambrano (Bolívar). Eduardo Cifuentes Munõz. 
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No trâmite processual, o juiz abordou por completo o problema da lide que consiste 

em garantir a vigência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais para os educadores dos 

respectivos Municípios, mediante um instrumento jurídico que foi desenvolvido para embasar 

situações concretas e individuais. É cediço que os efeitos da sentença são entre as partes do 

processo. A Corte se apoiou no artigo 113 da Constituição colombiana, na qual consagra o 

dever de colaboração harmônica entre os diversos ramos do Poder Público, no sentido de que 

essa instituição notifique as demais autoridades públicas da existência de uma situação de atos 

que resultavam na vulnerabilidade da Constituição. Como segunda justificativa, o magistrado 

utilizou de argumentos econômicos, afirmando que sairia menos custoso aos cofres públicos, 

declarar esse estado aos que se encontram na situação jurídica semelhante, do que esperar que 

cada cidadão ajuíze a correspondente ação na tutela de seus direitos.     

Ressalta-se que desde 1997, a Corte vem proferindo decisões judiciais com 

circunstâncias muito diversas, como a que diz respeito à superpopulação carcerária (Sentença 

T-153 de 1998), caso este utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, apropriou-se 

para falta de proteção para os defensores dos direitos humanos (Sentença T-590 de 1998), ou 

então, pelo não cumprimento por parte do governo de filiar os seus funcionários ao sistema de 

seguridade social (SU-090).  

Depreende-se que a sentença da Corte Constitucional da Colômbia era uma espécie de 

catalisador com relevantes melhoras nas políticas estatais como um todo. Em 2004, a sentença 

T- 025, fez referência sobre as pessoas que foram deslocadas internamente de seus imóveis. 

Essa decisão da Corte declarou a emergência humanitária, resultado do deslocamento forçado 

massivo de milhões de pessoas. Neste caso, ante as graves violações perpetuadas, a CCC 

declarou a emergência humanitária, que decorre do deslocamento forçado. No mais, 

determinou que a situação dramática acolhida fosse de cautela e diálogo entre as próprias 

instituições, bem como declarou que configurava um estado generalizado de violações aos 

direitos humanos, na qual cabia associar a defeitos sistêmicos.  

A Corte ordenou várias medidas estruturais, que deram lugar a um largo processo de 

implementação e planejamento que continua até hoje.  Portanto, a T-025 foi à primeira 

decisão estrutural da Corte Constitucional da Colômbia que declara um estado de coisas 

inconstitucional. Desde 1997, a Corte já vem elaborando várias decisões judiciais desta classe, 

como por exemplo, a da superpopulação carcerária (Sentença T-153 de 1998), que será melhor 

abordada no tópico mais abaixo, uma vez que foi aplicada recentemente pelo Supremo 

Tribunal Federal. A sentença T-760 serviu de embasamento para o governo da Colômbia 
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aprovar políticas públicas no sistema de saúde, o qual vivenciava constante falhas 

estruturais.
53

 

Embora a CCC não tenha se amparado de modo explícito ao direito constitucional 

comparado para desenvolver o conceito do ECI, já existem casos parecidos na jurisprudência 

e na doutrina internacional sobre ordens judiciais de caráter estrutural, que usam a demanda 

de grande relevância e interesse social, como a Índia e os Estados Unidos. Como por exemplo, 

a jurisprudência da Corte Suprema da Índia vem realizando julgados concernentes aos direitos 

sociais e econômicos, nos quais constatam que existem problemas massivos relacionados à 

fome e má nutrição. Não obstante, a Corte Constitucional da África do Sul, com grande 

destaque, promove direitos como os de habitação e saúde, bem como busca "estabelecer 

diálogos com os outros poderes em torno da melhor forma de realizar as esperanças e 

pretensões transformativas na nova ordem constitucional." 
54

 

Alguns doutrinadores entendem que esta espécie de ativismo, apesar de ser mais 

comum na CCC, e agora, recentemente, no Brasil, forma uma tendência neoconstitucionalista 

na América latina.
55

Assim, esses casos podem encorajar um diálogo significativo com a 

colaboração da sociedade civil e o Estado.  

Na América Latina, a Corte Constitucional da Colômbia inicia a construção de uma 

jurisprudência especial. Por sua vez, o Tribunal Constitucional Peruando utilizou pela 

primeira vez a técnica da declaração do estado de coisas inconstitucional, no caso Arellano 

Serquén. Posteriormente, no processo 3149-2004-AC/TC, com o escopo de declarar 

inconstitucional o comportamento do Ministério da Economia e Finanças e do Ministério da 

Educação, que não reconheciam os direitos dos professores. Finalmente, o ECI foi declarado 

no sistema tributário, devido ao fato do IGV desrespeitar o Princípio da Reserva de Lei em 

matéria tributária. 

 

4.2 Configuração 
 

A Colômbia é um dos países em que mais se violam de modo massivo e constante os 

direitos fundamentais dos indivíduos, especialmente aqueles que por suas condições e 
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 O número exato (22.199 decisões entre 1992 e 2015) incluindo as sentenças sobre ações de tutela e ações de 

constitucionalidade apresentadas pelos cidadãos contra atos do Congresso (controle abstrato de 

constitucionalidade). Maiores informações em www.corteconstitucional.gov.co/relatoria 
54

 CAMPOS, Carlos de Azevedo. As sentenças manipulativas aditivas - Os casos das Cortes Constitucionais da 

Itália, da África do Sul e do STF. 2015 p. 416 e  
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 GARAVITO, Cezar Rodriguez y FRANCO Diana Rodriguez- Juicio a la exclusion: El impacto de los 

tribunales sobre los derechos sociales en el Sur Global. 1ªEd. -Buenos Aires:Siglo Veintiuno. Editores, 2015. p. 
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características, são mais vulneráveis. Como foi demonstrado no tópico anterior, o estado de 

coisas inconstitucional já fora empregado em 1997, mas não com o termo que lhe é utilizado 

atualmente. Portanto, o procedimento era o mesmo, mas não era intitulado como tal. A Corte 

Constitucional da Colômbia com o escopo de garantir os princípios e normas presentes na sua 

constituição, vem promovendo medidas para proteção dos direitos fundamentais de 

determinados grupos da sociedade e dos indivíduos, tendo em vista que o País é marcado pela 

grande violência urbana.  

O surgimento da figura do ECI se apresentou com a sentencia SU-559 de 06 de 

novembro de 1997, na qual a Corte Colombiana declarou um estado de coisas contrárias a 

constituição, pela omissão dos diversos municípios em negar a inscrição de alguns 

professores numa espécie de sistema previdenciário. 
56

 

Diante das constantes violações aos direitos fundamentais, a Corte amparada no art. 

241, caput de sua constituição, muito similar ao art. 102 da Carta Magna, preceitua a Corte 

Colombiana como guardião da Constituição
57

,lastreando-se na figura do Controle de 

Constitucionalidade, mediante as ações de tutela, a fim de proteger os direitos da população 

mais vulnerável. Entretanto, observou-se que o Poder Público colombiano não dava resposta 

quanto às sentenças que reconheciam essas graves violações. O termo “ Estado de Coisas 

Inconstitucional” é exclusivo da Colômbia. Contudo, o procedimento já fora utilizado em 

diversos países, os quais já foram exemplificados anteriormente. A figura caiu em desuso 

pelos doutrinadores e juízes constitucionais, após a sentença do sistema carcerário. De fato, 

esta evolução na jurisprudência colombiana ocorreu com o julgamento de um caso 

emblemático em 24 de junho de 1998 (T 153/98), relacionado a crise dos presídios, cujos os 

problemas eram bastante similares ao do Brasil. No caso em comento, uma ação individual foi 

proposta por um preso, na qual alegava violações constantes de seus direitos mais básicos. A 

Corte ampliou a situação da demanda original, e compreendeu que o cerne da questão não se 

restringia especificamente ao presídio em que o demandado se encontrava, porém abarcava 

todo o sistema carcerário colombiano. Na sequência, foram realizadas diversas audiências 

públicas, bem como diligências nos próprios presídios, a fim de diagnosticar a grave situação 

carcerária. Apesar do grande esforço feito pela Corte, não houve o cumprimento da sentença. 

As instituições que foram atribuídas responsabilidades diretas para suprir essa omissão, 

afirmaram não possuírem tempo e espaço para implementar tais políticas. O ministério 
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 No caso, os municípios não quiseram inseri-los no Fundo Nacional de Prestações dos Professores, uma espécie 

de vínculo previdenciário na Colômbia 
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público local afirmou que é preciso a modernização do setor carcerário, através de recursos 

logísticos e econômicos necessários. Consoante ressalta Clara Inés Vargas Hernandez: 

  

Na sentença T-153 de 1998, (…) o juiz constitucional não se limitou a 

examinar a situação concreta em que estavam inseridos os prisioneiros, 

mas compreendeu que o caso se tratava de um complexo problema 

estrutural e social da crise do sistema carcerário e penitenciário 

colombiano. No tocante a esse ponto, preocupou-se em buscar a 

profundidade da causa do problema, analisou o impacto da sentença 

em prol dos direitos fundamentais, estudou as carências e incoerências 

que por anos haviam permanecidos nas políticas públicas desenhadas 

e executadas no assunto. E, finalmente, deu um conjunto de comandos 

decisivos a diversas autoridades públicas envolvidas com a crise do 

setor, certificando-se de deixar estabelecidos alguns controles para o 

cumprimento da sentença.
58

 

 

Posteriormente, o procedimento foi esquecido pela doutrina, retornando em 2004, com 

a sentença T-025, que declarou um estado de coisas inconstitucional acerca do deslocamento 

forçado de pessoas. O deslocamento massivo interno é devido à violência do conflito armado, 

e foi diagnosticado na década de 80 como um fenômeno sistêmico. De modo geral, as 

populações mais afetadas pelo fenômeno do deslocamento interno são os campesinos. De 

acordo com a Defensoria do Povo, a expulsão de indivíduos que habitam as zonas rurais do 

país responde por 63% do deslocamento individual. No entanto, em meio a essa população 

vulnerável, existem dois grupos considerados particularmente mais sensíveis ao fenômeno do 

deslocamento: as comunidades afro-colombianas e indígenas. Entre janeiro de 2000 e junho 

de 2002, 17,72% da população deslocada correspondia à população negra e 3,75% à indígena. 

Em termos proporcionais, a incidência do deslocamento forçado sobre essas populações chega 

a ser dez vezes mais forte que no restante dos grupos populacionais.
59

 

Nesta sentença, a Corte adotou uma posição mais ativista, solucionando 108 ações de 

tutela que foram ajuizadas em mais de 20 cidades do País, por mais de 1.150 famílias 

deslocadas, com uma média de 4 membros em cada uma. A fundamentação da ação era 

pautada no dever do Estado de proteger a população deslocada, bem como na falta de resposta 

efetiva de suas reivindicações. Com efeito, após uma longa avaliação das políticas públicas e 

das reclamações das pessoas deslocadas, a Corte compreendeu que existe uma série de 

elementos que provocam esse estado.  
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 TRADUÇÃO LIVRE DO AUTOR. Texto original de “La garantia de la dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales.” HERNÁNDEZ, Clara Inés Vargas. p. 220 
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A figura do ECI pode ser definida como um mecanismo ou técnica jurídica criada pela 

Corte Constitucional da Colômbia
60

, mediante o qual declara que certos atos são abertamente 

contrários a Constituição, por violar de modo massivo normas e princípios consagrados no 

texto constitucional. Por isso, as autoridades competentes são convocadas a fim de que, no 

âmbito das suas funções e dentro de um prazo razoável, adotem as medidas necessárias para 

corrigir ou superar tal estado de coisas. Na sentença T-025 de 2004, a Corte enumera os 

fatores que configuram esse estado de coisas inconstitucional:  

 

a) a violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais que afetam 

um número significativo de pessoas; 
b) a omissão prolongada das autoridades públicas no cumprimento de suas 

obrigações na garantia dos direitos;  
c) a adoção de práticas inconstitucionais, como a incorporação da ação de tutela 

como parte do procedimento para garantir o direito violado; 
d) a não expedição de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias 

necessárias para evitar a violação dos direitos; 
e) a existência de um problema social cuja solução depende da intervenção de várias 

entidades, exigindo a adoção de um conjunto complexo e coordenado de ações, 

necessitando de um alto nível de gasto orçamentário;  
f) que as pessoas afetadas pelo mesmo problema demandariam em massa no Poder 

Judiciário, com o escopo de protegerem seus direitos violados, culminando no 

congestionamento dos tribunais.  
 

Estes seis elementos podem ser resumidos em dois fatores principais, que são 

denominados por Cesar Rodriguez Garavito
61

, como condições do processo (falhas estruturais 

das políticas públicas) e condições de resultado (violação massiva e sistematizada dos direitos 

fundamentais de um número indeterminado de pessoas). Um terceiro fator de suma 

importância, é o trabalho em conjunto de diversas autoridades públicas para a modificação de 

uma realidade que é contrária a Constituição.  

Neste ínterim, depreende-se que a declaração desse estado de coisas inconstitucional 

rompe com os efeitos comuns dos julgamentos das ações individuais. A corte percebeu que 

necessitava tutelar a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, no sentido de ultrapassar os 

direitos subjetivos. As decisões foram além do caso concreto, exigindo um trabalho em 

conjunto de diferentes autoridades públicas, com o escopo de modificar uma realidade que 

contraria os princípios constitucionais do Estado democrático de direito. O modelo 

colombiano promoveu o diálogo institucional, reforçando o papel de cada um dos poderes 

com a declaração desse estado de coisas, bem como as autoridades públicas competentes são 
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convocadas para que adotem medidas cabíveis, dentro de sua esfera de competência, para a 

solução do problema.  

 
A linha de ação segue o seguinte esquema: (a)identificação e prova do quadro de 

violações sistemática de direitos, por meio de inspeções, relatórios, perícias, 

testemunhas etc.→ (b) declaração do Estado de Coisas Inconstitucional→ (c) 

comunicação do ECI aos órgãos relevantes, sobretudo os de cúpula e aos 

responsáveis pela adoção de medidas administrativas e legislativas para a solução do 

problema→ (d) estabelecimento de prazo para apresentação de um plano de solução 

a ser elaborado pelas instituições diretamente responsáveis→ (e) apresentação do 

plano de solução com prazos e metas a serem cumpridas→ (f) execução do plano de 

solução pelas entidades envolvidas→ (g) monitoramento do cumprimento do plano 

por meio de entidades indicadas pelo Judiciário→ (h) após o término do prazo 

concedido, análise do cumprimento das medidas e da superação do ECI→ (i) em 

caso de não-superação do ECI, novo diagnóstico, com imputação de 

responsabilidades em relação ao que não foi feito (j) nova declaração de ECI e 

repetição do esquema, desta vez com atuação judicial mais intensa. 
62 

 
 

Assim, o papel do ECI nos casos da Colômbia foi de extrema importância, 

principalmente no que concerne às graves e constante violações dos direitos fundamentais. 

Ademais, essa declaração resulta do diálogo entre as instituições, com a fim de aprimorar as 

políticas públicas existentes, e suprir as omissões legislativas.  

Cabe ressaltar, que alguns doutrinadores estrangeiros consideram o ECI, também 

como uma medida estrutural, figura característica do ativismo judicial. Com a judicialização 

dos direitos econômicos, social e político, as sentenças estruturais (structure injuncion) 

proporcionam uma alternativa processual diante dos inúmeros casos individuais, que 

sobrecarregam o Poder Judiciário. Os casos estruturais podem estimular um diálogo 

significativo, com a colaboração do Estado e da sociedade civil na promoção dos direitos 

fundamentais consagrados na constituição colombiana. Portanto, não é pacífico ainda o seu 

modo de aplicação, se como técnica, procedimento ou medida estrutural. Desta forma, reservo 

mais adiante uma breve reflexão sobre o assunto, para melhor compreensão do conteúdo.  

A declaração e aplicação desse estado de coisas auxiliou na implementação das 

políticas públicas, que necessitavam de um intermediário. No caso em comento, o Poder 

Judiciário, exerceria a função de catalisador, movimentando os outros poderes. Para isso, 

necessita de mecanismos do executivo, legislativo e das autoridades plurais dispostas para o 

diálogo. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal adaptou a tese ao sistema jurídico brasileiro 

através do julgamento da medida cautelar na ADPF 347, a qual será tema de análise do nosso 

próximo tópico.  
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4.3 A Adaptação para o Sistema Jurídico Brasileiro 
 
 O Estado de Coisas Inconstitucional foi adaptado para o sistema jurídico brasileiro na 

seção Plenária do Supremo Tribunal Federal em 09 de setembro de 2015, em apreciação da 

Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 proposta pelo PSOL, 

diante da crise do sistema carcerário. O partido buscou o reconhecimento da figura do “ECI” 

no que concerne ao sistema penitenciário brasileiro, além da adoção de providências 

estruturais em face de lesões a preceitos fundamentais dos presos, que alegam decorrer de 

ações e omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

Inicialmente, cabe ressaltar, que a via eleita para a propositura da ação preenche todos 

os requisitos. A ADPF tem por escopo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental 

resultante de ato do Poder Público. Ademais, a mesma é informada pelo Princípio da 

Subsidiariedade, tendo por objeto a expansão da jurisdição constitucional orgânica. 

63
Rememore-se que a respectiva ação tem instituto bivalente (dúplice), tendo em vista que 

comporta a arguição direta ou autônoma, com fulcro no art. 1º, caput da Lei 9.882/99, e 

arguição indireta ou incidental, conforme dispõe o art. 1ª, parágrafo único da mesma lei. Não 

obstante, a natureza jurídica da arguição direta é de ação constitucional, uma vez que vincula 

pretensão dirigida à tutela de preceito fundamental que sucede diretamente da Constituição. 

No caso em apreço, ocorreu a violação de preceitos fundamentais devido aos atos do Poder 

Público (comissivos e omissivos), bem como não existe no sistema jurídico outro meio eficaz 

de sanar tal lesividade. 

No caso do Brasil, a superlotação e as condições degradantes do sistema prisional são 

incompatíveis com a Constituição Federal, ofendendo preceitos fundamentais, como a 

dignidade da pessoa humana. Esse cenário “resulta de uma multiplicidade de atos comissivos 

e omissivos dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, incluídos os de 

natureza normativa, administrativa e judicial. ”
64

 

A Arguição envolve a problemática da melhoria do sistema prisional, através do 

aumento do número de presídios, a fim de reduzir o déficit de vagas. Os detentos estão 

sujeitos às seguintes condições: superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência 

sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida 

imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência 

judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por 
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organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, 

discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual. Diante desse quadro de 

violação generalizada de direitos fundamentais dos presos, salta aos olhos o problema da 

superlotação dos presídios. A responsabilidade pelo atual estágio em que se encontra o 

sistema carcerário, é atribuída aos três Poderes - legislativo, executivo e judiciário-, e não 

somente da União, dos Estados e do Distrito Federal.  

  É importante trazer à baila, um trecho do voto da lavra do Ministro Marco Aurélio, 

que se transcreve: 

 

“A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes 

representa falha estrutural a gerar tanto a violação sistemática dos direitos, quanto a 

perpetuação e o agravamento da situação. A inércia, como dito, não é de uma única 

autoridade pública – do Legislativo ou do Executivo de uma particular unidade 

federativa –, e sim do funcionamento deficiente do Estado como um todo. Os 

poderes, órgãos e entidades federais e estaduais, em conjunto, vêm se mantendo 

incapazes e manifestando verdadeira falta de vontade em buscar superar ou reduzir o 

quadro objetivo de inconstitucionalidade. Faltam sensibilidade legislativa e 

motivação política do Executivo. (...) 
65 

 

 

Em suma, o partido político propôs a ADPF a fim de que fosse declarado o “Estado de 

Coisas Inconstitucional”, para que o governo federal elabore e encaminhe ao STF, no prazo de 

três meses, um “Plano Nacional” para modificação das condições do sistema carcerário; após 

a deliberação do “Plano Nacional”, determinar ao governo de cada Estado e do DF que 

formule e apresente ao STF, no prazo de três meses, um plano estadual ou distrital, que “se 

harmonize com o Plano Nacional”; impor o “imediato descontingenciamento das verbas 

existentes no Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)”; determinar ao Conselho Nacional de 

Justiça que coordene um ou mais mutirões carcerários, dentre outros. Aqui se faz importante 

um aviso: o presente trabalho visa retratar a adaptação para o sistema jurídico brasileiro, não 

há qualquer pretensão em discutir o objeto da aplicação, apesar de sua relevância, por destoar 

do tema proposto. Mais sim, de apresentar o conteúdo do termo ECI e seu modo de aplicação. 

A tese sobre o Estado de Coisas Inconstitucional surgiu na Colômbia, sendo aplicada nos 

casos dos presídios e do deslocamento forçado de pessoas. No Brasil, foi importada para 

assessorar o grave problema do sistema carcerário. Ao discorrer sobre o tema, Carlos de 

Azevedo Campos afirma que são três os pressupostos: 

(a) A constatação de um quadro não simplesmente de proteção deficiente, e sim de 

violação massiva, generalizada e sistemática de direitos fundamentais, que afeta a 

um número amplo de pessoas; 
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(b) A falta de coordenação entre medidas legislativas, administrativas, orçamentárias 

e até judiciais, verdadeira “falha estatal estrutural”, que gera tanto a violação 

sistemática dos direitos, quanto a perpetuação e agravamento da situação; 

(c) A superação dessas violações de direitos exige a expedição de remédios e ordens 

dirigidas não apenas a um órgão, e sim a uma pluralidade destes – são necessárias 

mudanças estruturais, novas políticas públicas ou o ajuste das existentes, alocação 

de recursos, etc.
66 

 

Conforme se depreende da leitura do trecho acima, a importação do conceito 

colombiano para o País se adaptou plenamente ao nosso sistema jurídico. Com efeito, no 

momento que se amplia a esfera de atuação do poder judiciário em detrimento de uma maior 

efetividade dos direitos fundamentais, torna-se inequívoco o favorecimento ao ativismo 

judicial. Não obstante, além desse ativismo que é tão criticado por boa parte da doutrina, o 

ponto nevrálgico da tese é da garantia do equilíbrio institucional, mediante o diálogo entre os 

poderes legislativo, executivo e judiciário. Ademais, tem por escopo ampliar a esfera de tutela 

dos direitos fundamentais, resguardando a sua dimensão objetiva. 

Neste contexto, torna-se imperiosa uma análise acerca do impacto da adaptação dessa 

técnica para o Brasil. No plano teórico, o ECI amolda-se perfeitamente ao quadro do nosso 

País, uma vez que são latentes as omissões do Poder Público, principalmente no que concerne 

aos gastos com os direitos sociais, como saúde, educação e moradia. A situação descrita na 

ADPF 347 revela que os presos, no Brasil, não conseguem ter um mínimo de dignidade. As 

deficiências se mantêm em todas as unidades federativas e os três poderes não se mostram 

capazes de oferecer soluções minimamente aptas a reduzir ou aniquilar o quadro. Têm-se, de 

modo evidente, no sistema carcerário, o preenchimento dos pressupostos de configuração do 

estado de coisas inconstitucional. No que diz respeito à violação massiva e generalizada de 

direitos fundamentais, também se mostrou presente, tendo em vista que a dignidade, 

integridade psíquica e higidez física foram plenamente desrespeitados. Esse painel de 

violação está intrinsecamente relacionado à omissão reiterada e contínua das autoridades 

públicas no cumprimento de suas obrigações de manutenção dos direitos dos presos. 

 

4.4 O Papel do Estado de Coisas Inconstitucional na Efetividade [possível] do Direito 
Fundamental à Moradia 
 
 É próprio do Estado Democrático de Direito, a divisão de poderes, a declaração de 

direitos e a democracia, existindo uma relação de complementariedade entre os mesmos. 

Todavia, em alguns momentos pode haver uma determinada tensão, especialmente quando na 
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defesa dos direitos fundamentais o Poder Judiciário necessita anular uma decisão votada pela 

maioria.  

No desenvolvimento de suas funções o Poder Público pode ter comportamentos 

omissivos, tanto a atos concretos como também quanto aos atos normativos. Estas omissões 

podem ter origem do desempenho das funções legislativas, administrativas e jurisdicional, 

dando ensejo a atos ilegais ou inconstitucionais.
67

As omissões inconstitucionais podem 

ocorrem por omissão de atos jurisdicionais, quando por exemplo, não tenha decisão em um 

prazo razoável. Ou a omissão decorre de atos legislativos, como no momento em que não 

atribui aos direitos fundamentais a necessária proteção.  

No que concerne às omissões ilegais, estas são frutos da falta de norma regulamentar 

para a efetivação de algum dispositivo legal. Para o presente trabalho, possui relevância a 

escassez de medidas legislativas para concretização do direito à moradia, em razão da 

desobrigação parcial de sua tarefa constitucional. Rememore-se que de um mesmo enunciado 

normativo é possível extrair várias normas, os direitos sociais tanto estão previstos em normas 

de eficácia plena, como em de eficácia contida ou de eficácia limitada programática.
68

 Neste 

ínterim, o controle da omissão inconstitucional do legislador teria por objeto a falta de 

regulamentação ou concretização das normas constitucionais.  

 
Quando determinada matéria de índole constitucional é regulada por ato normativo 

do poder público e este ato não atende às exigências constitucionais, verifica-se a 

omissão parcial do dever de legislar, seja porque (1) o legislador promulgou norma 

que não corresponde, plenamente, às expectativas constitucionais, seja porque (2) 

uma mudança das relações jurídicas ou fáticas impõe-lhe um dever de adequação do 

complexo existente “  
69 

 
 

  Um dos pressupostos para configuração do Estado de Coisas Inconstitucional é a 

omissão reiterada e persistente das autoridades públicas no cumprimento de suas obrigações 

na garantia dos direitos, vinculado a falhas estruturais.
70

 De fato, há uma legislação para o 

direito à moradia, como mencionado no segundo capítulo. Entretanto, apesar da legislação 

infraconstitucional, têm-se um quadro generalizado de proteção deficiente desse direito. A 
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atual política habitacional não abrange as camadas que mais necessitam de proteção. Isto é, os 

segmentos mais vulneráveis da sociedade, os pobres. Como o art. 6 da Constituição Federal 

não traz em seu bojo qualquer qualificação para a moradia, apenas os tratados internacionais 

como expressão de “moradia digna”, é possível concluir que a norma extraída da conjugação 

desse dispositivo com os outros, como o da dignidade da pessoa humana, visa resguardar a 

moradia adequada. A ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União solicitando 

auxílio-moradia para os moradores de rua, ratifica a ideia de que as políticas públicas atuais 

não conseguem atingir de modo isonômico a todos os brasileiros. A inércia está caracterizada 

não apenas quando da falta absoluta de legislação, mas também quando ausente qualquer 

tentativa apta a mudar a realidade instaurada, uma vez que já foi verificada a insuficiência de 

proteção pelas leis vigentes. Não se trata da inércia de uma única autoridade pública, nem de 

um ente, e sim do funcionamento deficiente do Estado de um modo geral culminando na 

violação desse direito. Como bem salienta Carlos Alexandre de Campos de Azevedo: 

 

Há inércia legislativa que decorre daquilo que tem sido classificado como pontos 

cegos legislativos de perspectiva (legislative blind spots of perspective), que 

aparecem “sempre que um grupo careça de representação ‘descritiva’ no Poder 

Legislativo e os legisladores careçam do apropriado incentivo ou mecanismo para 

dar ouvidos a estas vozes excluídas”. Há também inércia em razão do temor do 

legislador quanto aos riscos políticos das decisões mais controvertidas. Para todos 

esses casos e também para aqueles em que não se encontra razão alguma que 

justifique a inércia, a Corte precisa contar com instrumentos que a permitam superar 

estes bloqueios do processo legislativo que insistem em impedir o gozo de direitos 

fundamentais. 
71 

 

 

O mesmo ocorre no executivo, a falta de interesse em implementar estas políticas é 

notória, tornando-se verdadeiro “pontos cegos” nas pautas de interesse. A tese trabalha com o 

fato de que a omissão inconstitucional pode decorrer da falha de coordenação entre o 

legislativo e o executivo, a implicar deficiências na consecução de políticas públicas. A 

omissão implicando proteção deficiente de direitos fundamentais, caracterizaria um quadro 

permanente de falhas estruturais. Ademais, é requisito básico para sua configuração, a 

existência de violação massiva, generalizada e sistemática de direitos fundamentais, que afeta 

a um número amplo de pessoas. E por fim, a superação dessas violações de direitos exigiria a 

expedição de remédios e ordens dirigidas não apenas a um órgão, e sim a uma pluralidade 

destes – são necessárias mudanças estruturais, novas políticas públicas ou o ajuste das 

existentes, para alocação de recursos.  É indubitável a morosidade das instituições públicas e 
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dos governantes em solucionar o problema habitacional, ainda mais agora com a crise e 

instabilidade política que assola o Brasil. 

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, é possível declarar esse 

estado de coisas incompatíveis com a Constituição da República, através das sentenças 

manipulativas
72

 aditivas.  Estas tiveram uma evolução teórica de grande destaque na Itália, 

pelo trabalho da Corte Constitucional Italiana em suplantar o problema da efetividade da 

Constituição de 1947, devido à omissão do Parlamento, bem como do conservadorismo da 

Corte de Cassação (órgão superior da magistratura e responsável por dar uniformidade na 

interpretação da legislação ordinária). As sentenças aditivas se caracterizam pelo fato de o 

Tribunal Constitucional impor determinada interpretação da norma frente a outras cabíveis ou 

impor determinado efeito à decisão de inconstitucionalidade.
73

Não obstante, estas têm 

modulação dos efeitos temporais e circunstanciais da eficácia da decisão.
74

 De certa forma, 

elas visam, sem afetar o texto da norma impugnada, ampliar o seu conteúdo normativo, 

englobando algo que o texto da disposição não previa expressamente. Nas sentenças aditivas 

em sentido estrito, há o reconhecimento da inconstitucionalidade de parte da norma, e 

principalmente, o que nos é importante neste momento, um caráter reconstrutivo da omissão 

inconstitucional. Esta seria comum nas inconstitucionalidades por omissão parcial, na qual o 

legislador não tenha contemplado determinadas pessoas ou situações. A experiência 

constitucional italiana- onde tal técnica de decisão ganhou mais desenvolvimento teórico-, 

revela que as sentenças aditivas, decorrem de uma operação de integração analógica ou de 

interpretação extensiva.
75

 

 
A prática decisória do Supremo não é totalmente estranha ao uso das sentenças 

aditivas. Os casos de concessão legal de benefícios transgressora do princípio da 

isonomia são paradigmáticos nesse sentido: o ponto é o de resolver se, diante de 

discriminação deste tipo, o Supremo pode corrigir a lei por meio de sentenças 

aditivas, adicionado significados à lei para estender o benefício ao grupo 

desprestigiado, ou se deve se limitar a reconhecer a inconstitucionalidade da norma, 

apenas declarando nula a concessão do benefício por quebra de isonomia, diante da 

impossibilidade de atuar como legislador positivo.” 
76
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O STF, tradicionalmente, restringe o seu campo de decisão no binômio 

constitucionalidade/inconstitucionalidade. No julgamento da ADPF 347, concedeu 

parcialmente a cautelar, declarando o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, 

o descontingenciamento do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, e por fim, 

determinou à União e o Estado de São Paulo que forneçam informações sobre a situação do 

sistema prisional. O Supremo recusava-se a admitir a construção de sentenças aditivas de 

significados normativos e assim decidiu em outras oportunidades.
77

 

Neste contexto, urge mencionar, que uma hipótese de criatividade judicial por meio 

dos princípios constitucionais, seria a extração de medidas concretas a serem adotadas pelo 

legislativo e o executivo, com relevo para os casos em que a efetivação dessas medidas 

implique um significativo custo financeiro. Quando a sentença determina a implementação de 

direitos sociais, sejam aqueles reconhecidos por leis e não foram executados, bem como os 

que decorrem de uma aplicação direta da Constituição, estas decisões devem ter um limite 

real, concreto, fático, para além das normas escritas.  

A África do Sul tem um grande destaque no projeto de transformação social pós-

Apartheid, direcionando todos os esforços em solucionar as graves violações de direitos 

fundamentais, decorrentes do regime anterior. Em matéria de direitos socioeconômicos a 

Corte Constitucional vem adotando uma postura dialógica. Um caso emblemático, é a decisão 

Grootboom, no qual um grupo de pessoas extremamente pobres, sem garantia do mínimo de 

sobrevivência, procurou obrigar judicialmente o Governo Federal a fornecê-los chances 

dignas de moradia. A Corte reconheceu a justiciabilidade dos direitos socioeconômicos – no 

caso concreto, o direito à moradia previsto na s. 26 da CRSA- e o dever de o governo prover 

as condições necessárias para o exercício dos mesmos.
78

 Todavia, ponderou que esses direitos 

devem ser progressivamente concretizados pelo governo no âmbito de políticas públicas, 

através de medidas “suportável “e dentro dos recursos orçamentários disponíveis. Para tanto, 

decidiu que o Estado deveria reformular, e designou a Comissão dos Direitos Humanos para 

fiscalizar a elaboração da nova política estatal.  

 
Ao diferenciar justiciabilidade e concretização dos direitos sociais, prestigia-se a 

competência do legislador democrático para que decida sobre a melhor forma de 

alocação dos recursos disponíveis, em respeito ao princípio democrático e da 

separação de poderes. Ao Judiciário seria permitido analisar a omissão 

inconstitucional para determinar a implementação de uma política pública, mas não 
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poderia substituir a tarefa do legislador democrático na concretização dos direitos 

sociais. 
79 

 

Nesta toada argumentativa, o Estado de Coisas Inconstitucional pode exercer um 

grande papel na efetividade, possível, do direito fundamental à moradia, uma vez que serviria 

de catalisador no processo de implementação das políticas públicas habitacionais, 

movimentando e promovendo um aformoseamento do diálogo já existente entre os Poderes 

Públicos. Contudo, esse papel deve ser compatível, factível, com os orçamentos dispostos ao 

legislador, pois implicaria no aumento de custos para o Erário, obrigando-o ao 

reconhecimento de um direito social não previsto originariamente no orçamento do Poder 

Público
80

. Ademais, requer cautela na implementação desses direitos, tendo em vista que o 

conteúdo das prestações por decisão judicial despreza o fato de que os direitos sociais 

prestacionais estão fundamentalmente condicionados à escassez moderada dos recursos, em 

razão da reserva do financeiramente possível. 
81

O bloqueio institucional não permite que 

ocorra coordenação entre os três poderes, provocando as “falhas estruturais”, e deficiências na 

implementação desses direitos. 
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5. Conclusão 
 
 O direito à moradia encontra-se consagrado na Constituição Federal no Art. 6, caput, 

por força da Emenda Constitucional de nº 26, de 14 de fevereiro de 2000. Apesar de sua 

recente inserção no rol dos direitos sociais, o próprio conteúdo deste direito evoluiu, e vem 

ganhando cada vez mais proteção no ordenamento jurídico nacional e internacional.  

Contudo, o impacto da globalização e do crescimento econômico produz efeitos 

diferentes nas diversas regiões do País, provocando grandes disparidades e abismos sociais. 

Os direitos sociais, dentre eles, saúde, educação, moradia, entre outros, são os que mais 

sofrem o impacto da globalização, e necessitam para sua concretização, a intermediação dos 

entes estatais. Porém, esses são os que mais sofrem as omissões da Administração Pública. No 

caso da moradia, as leis infraconstitucionais são escassas e superficiais, atingindo somente 

uma camada da população brasileira, excluindo os demais.  

Nesse ínterim, urge a aplicação do princípio da não remoção como vetor orientador da 

atuação estatal, concretizando o direito fundamental à moradia digna, de modo que sejam 

respeitadas as identidades socioculturais dos indivíduos e promovidas condições mínimas 

para o seu processo de emancipação social.  

Ademais, constata-se o aumento da demanda judicial individual pleiteando o 

recebimento de benefícios sociais temporários, como o aluguel social. Ou então, obrigando a 

Fazenda Pública a realizar o cadastro em programas como “Minha Casa, Minha Vida. ” O 

direito social à moradia ainda passa por fase de consolidação de sua implementação, através 

de políticas públicas que assegurem a sua efetividade. Entretanto, estas políticas não podem 

ser resumidas tão somente a auxílio habitacional temporário e programas habitacionais do 

governo. 

Do contexto fático narrado, a política pública habitacional no presente momento, é o 

que mais carece de atenção por parte do Poder Público, sofrendo constantemente com a sua 

morosidade. O Estado de Coisas Inconstitucional foi de grande valia para reconhecer os 

direitos dos presos, que até então sofriam violações massivas e constantes dos principais 

direitos fundamentais. Através do diálogo institucional, isto é, a comunicação entre o Poder 

Legislativo e Executivo, tendo por intermediário o Poder Judiciário, é possível declarar um 

estado de coisas incompatíveis com a Constituição Federal e, conjuntamente, decidir como 

serão implementados esses direitos.  

Ainda é recente para fazermos uma avaliação da adaptação do “ECI” para o sistema 

jurídico brasileiro. No caso do sistema carcerário, a tese obteve sucesso apenas na questão da 

audiência de custódia. Todavia, nada impede de aplicá-lo entre outros direitos fundamentais. 
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A proposta do trabalho foi demonstrar que no momento da importação para o Brasil, a 

técnica sofreu algumas modificações, como pode ser elucidado. Talvez, essa indefinição 

conceitual provoque certo receio por parte dos doutrinadores em inseri-lo no contexto 

socioeconômico brasileiro.  

Nos casos da Colômbia e da África do Sul, o balanço foi positivo, sendo aplicado no 

deslocamento forçado de pessoas e no direito à moradia, respectivamente. A existência da 

figura do ECI, conseguiu proteger a população vulnerável como as pessoas do deslocamento 

forçado, garantido a proteção dos seus direitos fundamentais.  

No que concerne à necessidade de concretização do direito à moradia digna e dos 

direitos fundamentais sociais, as disposições constitucionais e legais disseminam 

determinações impositivas para que os poderes públicos assumam suas responsabilidades no 

sentido de implementar condições materiais, através de políticas públicas, para que todos 

possam ter uma vida digna.  

Dotar de efetividade os direitos sociais, com destaque para a moradia digna e todos os 

valores inerentes ao termo, pressupõe o necessário controle judicial, dadas as omissões da 

Administração Pública para implementar políticas públicas que possibilitem condições de 

vida sadia, com segurança e infraestrutura básica. O controle judicial das atividades da 

Administração Pública é um pressuposto para a concretização do conjunto valorativo expresso 

no texto constitucional. O Poder Judiciário deve intervir – em razão da inércia do Estado no 

sentido de prestar serviços e políticas essenciais – para que o direito à moradia digna se torne 

uma realidade no cinerário brasileiro. 

Neste contexto, o Estado de Coisas Inconstitucional pode exercer um grande papel na 

efetividade, possível, do direito fundamental à moradia, fomentando o processo de 

implementação das políticas públicas habitacionais. Entretanto, esse papel deve ser factível, 

com o orçamento disponível para a Administração Pública. 
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