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SÍNTESE 

Abordar historicamente as políticas públicas de habitação foi apenas um caminho para 
tentar discutir o posicionamento dos poderes da república em relação a um tema tão 
sensível, discutindo a participação do Legislativo, Executivo e Judiciário no 
cumprimento da determinação constitucional de efetividade a um direito fundamental. 
Para tanto, discutiu-se a aplicação de conceitos como a vedação ao retrocesso, reserva 
do possível e mínimo existencial às políticas públicas habitacionais implementadas 
nos anos de 1964, 1997 e 2009, em buscar de respostas para tentar entender as razões 
que culminaram nas consequências dos desastres naturais que arrasaram a região de 
Niterói em 2010 e da Região Serrana em 2011, no Rio de Janeiro. Nesse contexto, a 
pesquisa visa à reflexão sobre o tema em busca de uma solução que assegure a 
efetividade do direito em discussão, em razão da sua natureza fundamental. 
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Tá vendo aquele edifício moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me chega um cidadão 
E me diz desconfiado: 
Tu tá aí admirado, 
Ou tá querendo roubar? 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E pra aumentar o meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
(“Cidadão” – Lúcio Barbosa) 
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INTRODUÇÃO 

A vida em coletividade e a opção pelo sedentarismo, que viabilizaram a 

evolução humana para além das questões de sobrevivência, fez com que a relação entre o 

espaço físico e o homem deixasse de ser meramente de conquista para se caracterizar como 

mecanismo de exercício da própria dignidade.  

A natureza gregária do homem, enquanto animal, não foi suficiente para anular 

a sua individualidade. Portanto, os antigos ambientes coletivos, que protegiam as sociedades 

primitivas dos fenômenos da natureza, não se sustentaram à evolução econômico –social. Tais 

eventos alteraram o sentido de função social daquilo que se reconhecia por casa, e hoje, mais 

se compreende como um reflexo da realidade social do indivíduo do que propriamente como 

um abrigo. 

O exemplo do que ora se propõe pode ser colhido diariamente, a partir de um 

olhar sobre a cidade onde se mora, o bairro, o prédio. As divergências sociais saltam aos olhos 

e, o que antes se obtinha à foice ou facão, ora se agrega ao patrimônio a partir de uma 

complexa operação financeira.  

Focando as políticas públicas empenhadas na viabilidade da aquisição da casa 

própria, a presente pesquisa se amparou nos métodos histórico-jurídico e jurídico-prospectivo 

para examinar o tratamento dado pelo Poder Público ao momento em que o particular se liga 

definitivamente ao bem imóvel, dispondo-se a apontar os diferentes tratamentos dados às 

diversas camadas sociais, a partir da análise das questões legais e o contraponto dos 

posicionamentos doutrinários sobre o tema. 

Dentro dessa perspectiva, o primeiro capítulo do presente trabalho buscou 

identificar o status social dado ao direito à moradia por meio da evolução legislativa, 

refletindo acerca das controvérsias que abarcam o princípio da vedação ao retrocesso social, 
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princípio constitucional não escrito, mas de aplicabilidade reconhecida doutrinária e 

jurisprudencialmente, dirigido aos atos eminentemente emanados pelo Poder Legislativo, que 

veda a substituição de uma lei por outra que restrinja o exercício de um direito fundamental. 

No segundo capítulo, a pesquisa mergulha na natureza jurídica do instituto, que 

se classifica como direito fundamental de segunda geração, e, para tanto, identifica o 

momento em que o mesmo alcançou o patamar constitucional por obra do poder constituinte 

derivado decorrente. Nesse momento é enfatizado o papel fundamental do legislador enquanto 

viabilizador da efetividade de uma norma de caráter meramente programática, frisando a 

necessidade da sua atuação positiva e ilustrando a exposição com exemplos que tratam do 

tema. 

 O terceiro capítulo conceitua e aponta a diferença entre domicílio, residência e 

estada, e passa a tratar especificamente da evolução das políticas públicas destinadas à 

aquisição da moradia pelo vínculo contratual. O capítulo se desenvolve destacando elementos 

das políticas públicas habitacionais, implementadas em três importantes momentos políticos 

nacionais, que compreendem o período militar, a fase neoliberal, até a atual ótica 

assistencialista, indicando para tanto os diplomas legais de cada época e as suas 

peculiaridades. 

Após a análise em espécie das políticas públicas contratuais que se pretendia 

comentar, o quarto capítulo passou a discutir as funções adotadas pelos poderes da República, 

no que tangencia a efetividade do acesso à moradia, criticando-se as posturas omissivas. 

Propôs-se ainda um confronto entre o custo de assegurar o acesso à moradia com a 

essencialidade de tal direito, trazendo para a pesquisa os princípios da reserva do possível e 

do mínimo existencial como paradigmas de análise, adotados e aplicados pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a exemplo do acórdão que ilustra o capítulo em comento. 

O quinto capítulo visa analisar a isonomia dada pelas políticas públicas 
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habitacionais às classes de baixa e média renda. Na primeira hipótese, debruça-se sobre as 

tragédias ambientais ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, em Niterói - abril de 2010 e na 

Região Serrana – janeiro de 2011, relatando a forma desordenada de crescimento urbano em 

área de risco, ante a ausência de atitudes preventivas do poder público.  

Quanto à segunda, a pesquisa comenta a necessidade de amparo judicial às 

relações contratuais entre particulares, diante das práticas de mercado que inviabilizam a 

minimização dos fatores de risco nos contratos de longo prazo, chamando a atenção para a 

necessidade de edição de políticas públicas que atendam isonomicamente às necessidades de 

todas as camadas sociais. 

A partir dos pontos em destaque se busca fomentar a discussão acerca da 

necessidade de implementação de uma política pública que seja universal, ou da edição de 

tantas quanto bastem ao cumprimento do comando constitucional, fazendo valer o núcleo 

essencial do direito à moradia a quem exiba a condição de cidadão, sendo irrelevante a classe 

social ou a renda a qual o mesmo dispõe. 

Isso porque, compreendido o conceito de moradia como campo de atuação dos 

demais direitos da personalidade, a sua garantia afeta a diversos setores sociais e econômicos 

da vida em coletividade, atingindo o núcleo essencial da dignidade humana, que goza de 

proteção constitucional irrestrita. Assim, flagra-se a necessidade de uma atuação conjunta dos 

troncos público e privado do direito, para que as reflexões propostas no presente trabalho 

sobre o tema chamem a atenção de todos os segmentos sociais para a questão essencial da 

habitação.  
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1 - INTERVENÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL:  

VEDAÇÃO AO RETROCESSO E O DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA  

O Direito, enquanto espelho das relações sociais, não se assenta sob a 

característica da imutabilidade1. As relações sociais não repousam sobre a letra da lei, mas 

fazem dela o seu parâmetro evolutivo. Por lógica, se depreende que a lei será o produto da 

evolução humana, que traduz em seu texto uma conquista coletiva e, visa a igualá-las a partir 

da sua aplicação ao caso concreto. 

Regulamentada pela lei, as relações sociais avançam dentro do conceito de 

Estado Democrático de Direito, sob as balisas da segurança jurídica2, que se expressam numa 

tríade coberta com o manto da inviolabilidade Constitucional do art. 5º XXXVI, nominados 

de: ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido. 

Para os fins desta pesquisa, acompanhando a definição do Prof. Ingo Sarlet, 

será compreendido como efeito da segurança jurídica, o alcance a um conjunto de direitos 

sociais, de natureza positiva ou negativa, que sejam hábeis a expressar o comando 

constitucional da dignidade da pessoa humana3. A partir desse conceito, aliando à idéia de 

segurança à de confiança, será traçada uma diretriz de estudo, que pretende apreciar a vedação 

ao retrocesso social como corolário do exercício da dignidade humana. 

Diante da vasta lista de direitos fundamentais prestacionais elencados no art. 6º 

da Carta Política, o acesso à moradia será estudado desde o momento em que alcançou status 

de direito fundamental social por meio da Emenda Constitucional de 26/00, até a sua 

positivação no ordenamento jurídico por meio das políticas públicas habitacionais fomentadas 

pelas leis: 4.380/64 que regulamentava o Sistema Financeiro Habitacional; 9.514/97 

                                                
1SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: Dignidade da pessoa humana, 
direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no Direito Constitucional Brasileiro. in Profa. Cármen 
Lúcia Antunes Rocha, Constituição e Segurança Jurídica, Belo Horizonte:Fórum, 2004, p.01/02. 
2Ibid. p. 08. 
3Ibid.p. 08/09. 
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regulamentadora do Sistema Financeiro Imobiliário e, finalmente, a 11.977/2009 que trata do 

Programa Minha Casa Minha Vida. 

Essa análise integrada entre a previsão constitucional e as leis ordinárias que 

tratam do tema atribuem ao mesmo um cunho civil-constitucional, haja vista que a efetividade 

das medidas fundamentais previstas na Carta Política de 1988 está condicionada à atuação 

positiva, seja no sentido legal ou quanto a sua execução. Isso porque a moradia compreende 

um direito prestacional de segunda geração, cuja efetividade deverá estar englobada dentro do 

plano das políticas públicas. 

 Neste capítulo, será analisada a necessidade do Legislativo implementar a 

criação desse direito subjetivo e, quais as condições de acesso por ele aplicadas, registrando-

se que as conquistas legais já aplicadas deverão estar submetidas a imutabilidade, senão 

quando for para agregar evoluções ao exercício do acesso à moradia. Em razão disso, as 

políticas públicas habitacionais estão blindadas pela vedação ao retrocesso social, por serem 

normas destinadas ao cumprimento de um direito fundamental de segunda geração. 

1.1 - Do viés constitucional: Segurança Jurídica e Vedação ao Retrocesso: 

  

  A aplicabilidade do princípio da vedação ao retrocesso compreende uma 

questão controvertida, pois se discute desde a sua existência no direito pátrio até a sua 

natureza jurídica. Enquanto uns4 sustentam ser um comando direto de ordem constitucional, 

outros5 a lecionam como efeito legal infracontitucional, estudado no plano da eficácia do ato 

legislativo. 

  Nascido no direito Alemão e difundido pela Europa, a vedação ao retrocesso 

não está expressa no ordenamento jurídico brasileiro. A pretensão principiológica é 

                                                
4 Ibid.p.38/39. 
5 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 68. 
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predominantemente negativa, ou seja, nas palavras de Felipe Derbli : “principio constitucional 

de caráter retrospectivo, na medida e que se propõe a preservar um estado de coisas já 

conquistado contra a sua restrição ou supressão arbitrária”6
. Como via positiva se tem o 

comando dirigido ao legislador infra constitucional, determinante da produção de normas que 

estendam progressivamente os direitos fundamentais de acordo com as situações fático 

jurídicas. 

  Segunda a doutrina Alemã de Böckenförde7, os direitos fundamentais e sociais 

vinculam o legislador e o administrador público como mandados constitucionais
8. 

Compreendem direitos jurídicos-objetivos que visam o cumprimento dos preceitos da Carta 

Magna, através da edição de políticas adequadas ao seu cumprimento, cuja inobservância é 

defesa. 

Para os que defendem que a proibição ao retrocesso social tem natureza 

jurídica de princípio, a sua finalidade estaria voltada à proibição da edição de novos 

mecanismos legais, que retirassem da ordem social direitos já garantidos por legislações 

anteriores, ou que restringissem a extensão de princípios constitucionais incidentes através de 

normas de eficácia plena ou imediata, como os direitos fundamentais do art. 5º da CR. 

  Essa corrente entende que os direitos fundamentais, sobretudo os sociais, tem 

aplicabilidade imediata, independente da edição de leis que os efetivem. Nesse sentido, 

qualquer norma de natureza infraconstitucional teria a finalidade precípua de normatizar um 

direito já assegurado, ou mesmo expandir o seu ramo de incidência. A segurança jurídica e a 

hierarquia das normas vedariam que uma lei de natureza infraconstitucional restrinja a 

aplicabilidade de um direito assegurado e efetivado pelas normas da Carta Maior. 

                                                
6DERBLI, Felipe. O princípio da proibição ao retrocesso social na constituição de 1988. Biblioteca de teses. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p.202. 
7BÖCKENFÖRDE, apud DERBLI Felipe. Ibid, p.137. 
8Ibid, p.139. 
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  Os defensores da segunda corrente9 acolhem a divisão clássica feita por José 

Afonso da Silva10, distinguindo entre as normas constitucionais que preveem direitos 

fundamentais aquelas que possuem eficácia imediata, como as defensivas, daquelas que 

possuem eficácia programática ou limitada, como as prestacionais. A legislação 

infraconstitucional que enseja dar eficácia a direitos fundamentais não poderá fazê-lo se for 

para suprimi-los. 

  Essa doutrina interpreta a vedação ao retrocesso como mecanismo dirigido à 

legislação infra constitucional, que regulamentam direitos fundamentais previstos em normas 

constitucionais de eficácia programática. Sob este aspecto, a aplicabilidade do princípio 

impossibilitaria a retirada do ordenamento jurídico de normas que assegurassem a eficácia de 

direito fundamental, sem que em seu lugar fosse editada outra norma jurídica de conteúdo 

mais abrangente.         

Segundo Ana Paula de Barcellos, a vedação ao retrocesso integra um rol de 

nove modalidades de eficácia jurídica dos princípios constitucionais11. A referida autora 

interpreta a norma como uma criação doutrinária decorrente da intervenção do judiciário, a 

partir do sistema de controle de constitucionalidade, pois é este o responsável pela declaração 

de invalidade de normas que tenham o condão de restringir a eficácia de direitos fundamentais 

já conquistados pela sociedade.          

Percebe-se uma alteração de parâmetro. O que antes se tratava como princípio 

autônomo de ordem constitucional, passa a ser avaliado como decorrência do ordenamento 

jurídico derivado. O pressuposto de existência da vedação ao retrocesso para a autora em 

                                                
9 BARCELLOS, op.cit, p.76 e BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas 

Normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p.81.  
10SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros,1982, p.56. 
11BARCELLOS, op. cit. p. 69: “As modalidades de eficácia jurídica identificadas , e que serão objeto de exame a 
seguir, são as seguintes, em ordem decrescente de consistência : (a) perfeitamente simétricas ou positivas; (b) 
nulidade; (c)ineficácia; (d) anulabilidade; (e) interpretativa; ( f) vedativa de retrocesso; (g) penalidade; (h) 
interpretativa; e (i) outras.” 
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comento não é propriamente a Carta Política, mas um efeito da norma jurídica produzida a 

partir dela. 

Professam as lições de J.J. Gomes Canotilho12, que os direitos fundamentais 

concretizados por normas infraconstitucionais se transformam em direitos subjetivos do 

cidadão e assumem a feição de direito adquirido. Partindo dessa premissa, uma vez 

assegurados tais direitos, o legislador deixa de ter a disponibilidade plena de tal normatização. 

O ato que suprime direito adquirido dessa natureza assume aspecto de inconstitucionalidade, 

porquanto ameaçam padrões já alcançados. 

A doutrina brasileira, ainda que de forma tímida, reconhece a proibição ao 

retrocesso como um princípio implícito do sistema constitucional, extraída dos seguintes 

princípios13: a) Princípio do Estado democrático e social de Direito, b) Princípio da dignidade 

da pessoa humana, c) No princípio da máxima eficácia, efetividade e proteção das normas 

definidoras de direitos fundamentais contido no artigo 5º, parágrafo 1º, d) Princípio da 

segurança jurídica, e)O princípio da proteção da confiança, f) Princípio da auto-vinculação em 

relação aos atos anteriores, g)Impedir a frustração da efetividade constitucional, haja vista que 

a norma criadora do direito subjetivo, retirada do ordenamento jurídico acaretaria uma 

situação de omissão. 

Aqueles que tratam do tema com a devida reserva, sustentam a impossibilidade 

de reconhecimento da vedação ao retrocesso dos direitos fundamentais como regra absoluta. 

Isto porque, o núcleo essencial de tais preceitos estaria devidamente protegido pela 

constituição. Nesse sentido, o legislador infraconstitucional teria a liberdade para compor 

normas que acompanhassem a evolução social, restando autorizado a adaptar as regras à 

mutabilidade constante das situações fáticas. 

                                                
12CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 
1982, apud DERBLI, op.cit. p.46/56.  
13SARLET, op. cit. p. 24. 
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Quando o posicionamento acima trata de núcleo essencial inatingível por 

reformas, ainda que decorrentes do poder constituinte derivado, está tratando do princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana propriamente dito. Assim o faz tendo em conta que a 

constituição, sobre a legenda do mínimo existencial, objetiva garantir à materialização dos 

direitos sociais prestacionais necessários a uma vida digna acessível a todos.14

Um bom exemplo de proteção ao mínimo existencial, positivada, se pode 

extrair da regra insculpida no art. 548 do CC/0215. O referido dispositivo contém norma 

proibitiva do despojamento, ainda que voluntário, do patrimônio integral de um indivíduo, 

vedando a sua condução a um estado de miserabilidade seja por via contratual, judicial ou 

extrajudicial. A inobservância à referida norma de natureza cogente gera a nulidade absoluta 

do ato, atingindo via legislação ordinária, a efetividade de um direito fundamental16. 

Tal incidência normativa mitiga os padrões do liberalismo, voltados à 

autonomia da vontade e à característica patrimonialista de tratamento dada ao direito, 

norteadora do revogado Código Civil de 1916, remontando a uma idéia de dirigismo legal, 

entretanto, modernamente regido pelas cláusulas gerais contida no Código de 2002. O Estado 

legislador passa a intervir nas relações privadas de forma direta, e, a partir das cláusulas 

gerais, interpreta o caso concreto e resolve adequando o direito subjetivo positivado às 

                                                
14SARLET, Ibid. p.34. O Prof. Ingo ressalta que a vedação ao retrocesso representa não mais que uma medida de 
reforço da efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, senão vejamos: “Muito embora o direito à 
segurança jurídica (que abrange um determinado nível de proteção da confiança das pessoas na estabilidade das 
suas posições jurídicas) seja mais amplo que o instituto da proibição de retrocesso no sentido aqui desenvolvido, 
já que abrange as figuras dos direitos adquiridos e outros institutos no âmbito dos limites da retroatividade dos 
atos do poder público, não há como desconsiderar que a garantia da manutenção de um nível mínimo de proteção 
social – no âmbito de um direito à uma existência condigna – importa também em um correspondente padrão 
mínimo de segurança jurídica nesta esfera, já que as pessoas poderão – ou pelo menos deveriam poder estar em 
condições para tanto - confiar (e aqui a presença inquestionável de um elemento de proteção da confiança e de 
segurança jurídica) na manutenção de tais condições básicas de vida, especialmente no contexto de um Estado 
democrático de Direito inequivocamente comprometido com realização da justiça social.” 
15 BRASIL. Código Civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 9.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.315: “art. 548 - É nula a doação de todos os bens, sem reserva de parte, ou 
renda suficiente para a subsistência do doador.” 
16FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2006. p. 23. 
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determinações constitucionais, para assegurar a efetividade do princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana.17  

1.2 – Direito fundamental e patrimônio18: 

  Dentre os direitos fundamentais listados pela constituição, e em toda a 

legislação inferior, a moradia foi escolhida como tema de estudo pela importância que tem o 

local onde o cidadão exerce a maior parte dos atos que integram uma vida com dignidade. 

Cumpre, nesse momento inicial, tentar distanciar os significados jurídicos dos conceitos de 

ser e ter.   

  É sobre o sujeito de direitos que se subssumem as normas elaboradas pelo 

ordenamento jurídico. A ele se dirigem os comandos protetivos da vida, da liberdade, da 

igualdade, da segurança e da propriedade tratados no art. 5º caput da CR. A ele também estão 

subsuntos os direitos da personalidade descritos no capítulo segundo do Estatuto Privado, 

inseridos naquele rol comandos que efetivam a vida com dignidade. Por esses motivos, ao 

“ser” são legados direitos de natureza existencial, que não se afastam da sua característica 

humana19.  

   Em que pese a autonomia e auto exigibilidade dos direitos existenciais, a sua 

mera existência não lograria garantir o que se espera de uma vida digna. É preciso “ter”. Para 

o direito, esse “ter” se traduziu na idéia de patrimônio20. O homem tem a faculdade de se 

servir de bens para a satisfação de suas necessidades, podendo deles se apropriar, sempre no 

intuito de cumprir os ditames da dignidade humana. 
                                                
17 TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002, 
In: Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2003. p.06/07. 
18 FACHIN, op. cit. p. 31.“O sujeito e o objeto ocupam espaços jurídicos privilegiados na base das relações 
jurídicas. Ao primeiro se reserva um posto avançado no sistema jurídico, a partir da noção de pessoa. Ao 
segundo são dedicados princípios e regras que traçam o regime jurídico dos bens. Ambos se articulam sob as 
vestes da relação jurídica.” 
19Ibid. p.33. 
20Ibid. p.40. 
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  Com fulcro nessa premissa, e partido de uma leitura contemporânea do Direito 

Civil, sob o prisma Constitucional, Pietro Perlingieri propõe que o patrimônio é uma situação 

de direito subjetivo, enquanto o direito da personalidade é existencial. Assim, sugere o autor 

que o verdadeiro exercício de um direito existencial só se satisfaz a partir do momento em que 

se funcionaliza em seu favor um direito patrimonial21. 

  Apenas para os efeitos dessa pesquisa o conceito de patrimônio será 

considerado a aquisição de bem imóvel, não se podendo desprezar a extensão de seu conceito, 

englobando do código genético à propriedade intelectual, como bem ressalvado pelo já citado 

Prof. Luiz Edson Fachin. Para o autor, o conceito moderno “[...] refere-se a relações aferíveis 

economicamente, pelo que se excluem do seu bojo os direitos de família puros e os direitos da 

personalidade”. 

  O patrimônio propriamente dito se liga a alguém através da titularidade, a 

partir desse conceito, exsurgem a apropriação e o domínio. Essa idéia de poder gera um 

interesse tutelável por uma garantia jurídica, representando todos eles os elementos de um 

direito subjetivo. 

O direito à moradia é um direito humano, e como tal, a viabilização do seu 

acesso é inerente à atividade do Estado. Portanto, a criação de medidas legislativas e políticas 

progressivas de desenvolvimento do setor habitacional é de responsabilidade do Estado. Daí 

decorre a necessidade de garantia de direitos e prerrogativas, de oponibiliade erga omnes, aos 

vértices das relações de acesso à moradia, com fim de pacificação desse interesse social22.  

Essa é a idéia de ''exercer”. Ao alçar a moradia à natureza de direito 

fundamental de segunda geração, a Constituição investiu o Estado na obrigação de 

viabilização do acesso. Não se trata de assistencialismo social, mas da necessidade de 

implementação de leis, ou de metas de governo que insiram o cidadão no rol de pessoas, que 

                                                
21PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. 2. ed. Rio de janeiro: Renovar, 1997, p.47. 
22SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 
teóricas e práticas com o direito da personalidade. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 241. 
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por meio do seu esforço e economia própria, sejam capazes de manter suas moradias, tenham 

elas natureza contratual, como na locação, ou patrimonial, como na propriedade imobiliária. 

A efetividade da garantia trazida pelo art. 6º da CR se entrelaça com a idéia de 

função social para homenagear o princípio da dignidade humana. Todavia, diante da 

juventude do novo ordenamento jurídico instaurado em 1988, as diretrizes existentes 

precisavam passar por um processo de evolução, para sair de uma idéia individualista e 

finalmente alcançar o viés solidário por ela proposto. 

O presente trabalho se dispõe a analisar de forma panorâmica o que considerou 

os três principais programas políticos legais de acesso à moradia: a criação militar do Sistema 

Financeiro Habitacional, a ordem neoliberal e a modernização do mercado que resultou na 

criação do Sistema Financeiro Imobiliário, finalmente os ditames contemporâneos trazidos 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida, criado pela Lei 11.977/2009. 

Essas três fases evolutivas das legislações que tratam do acesso à moradia são 

um espelho do seu tempo. Na primeira, a febre do desenvolvimento industrial, na segunda a 

autonomia de mercado e na terceira, uma reestruturação do caos decorrente da concentração 

urbana. Percebe-se que, embora se dispusessem esses diplomas a resolver o problema do 

acesso à moradia, acabavam atingindo outros setores da economia, atendendo mais ao 

mercado financeiro do que efetivamente o objeto finalístico dos programas, compreendido no 

acesso à casa própria.  

A alteração do paradigma de interpretação legal trazido pela Constituição de 

1988 foi muito sensível a toda essa realidade. Isso porque, em resposta a um período 

totalitário, fez da dignidade seu ponto de partida. As relações não se desenvolveriam mais a 

partir de uma imposição do Estado ditatorial, tampouco da opressão do mercado de capitais, 

mas restabelecem o equilíbrio social partindo de uma questão existencial. 



22

Assim, além das normas organizacionais do Estado que fazem parte do corpo 

da Carta Política de 1988, os direitos fundamentais e sociais, de aplicação imediata, inspiram 

todo o ordenamento jurídico. Não se protege apenas o homem em si, mas também as relações 

por ele celebradas. A tutela constitucional se torna solidária e coletiva. 

A evolução histórica legislativa enfocada demonstra que a solução do problema 

de acesso à moradia está mais arraigada a uma reestruturação urbana, do que à extensão das 

linhas de crédito. A razão disso é que hoje, não se tem que lidar apenas com a intensa 

migração para os grandes centros urbanos, mas com a marginalização social e a violência 

crescente, sobretudo nas áreas de baixa renda. 

Demais disso, infere-se, pois, que a intensificação da economia informal e dos 

trabalhos autônomos, desfez uma idéia antiga de estabilidade financeira das famílias, que as 

possibilitavam assumir longos financiamentos, submetidos à política de juros da época. 

Portanto, mais do que nunca, a idéia de flexibilização de velhos institutos imutáveis, pela 

efetivação da função social conduz o país para o real conceito de Estado Democrático de 

Direito. 

A realidade implantada pela Lei 11.977/2009 merece a atenção desse trabalho, 

pois apresentar propostas inovadoras para os financiamentos a baixo custo, facilitando o 

acesso das pessoas de baixa renda, prevendo o aporte de capital dos entes federativos e a 

redução de impostos destinados à construção civil e afins. Traz ainda a criação de um fundo 

garantidor, que visa à dispensa da garantia real e do seguro habitacional antes arcado pelo 

mutuário.  
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2. MORADIA – DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

2.1 – Dos Direitos de Oposição: 

Os direitos fundamentais guardam importância precípua em relação às normas 

de natureza programática previstas no corpo da carta constitucional, daí se subdividirem em 

direitos subjetivos, propriamente ditos, e princípios objetivos da ordem constitucional e 

democrática23. Dentro dessa divisão, o primeiro estará direcionado à imposição dos interesses 

individuais aos órgãos obrigados, e o segundo como princípio base do estado democrático de 

direitos, que se amparam no postulado da Dignidade da Pessoa Humana. 

O Professor Gilmar Mendes trouxe da doutrina alemã uma subdivisão dos 

direitos fundamentais em duas categorias de observação: a primeira decorrente de uma visão 

tradicionalista, como direito de defesa; e a segunda como normas de proteção de institutos 

jurídicos, estudadas sob as seguintes vertentes: a)não impedimento da prática de determinados 

atos, b)não intervenção em situações subjetivas e c)não eliminação de posições jurídicas24. 

Enquanto direitos de defesa, os direitos fundamentais são formas de 

oponibilidade individual às ações ilegítimas do Poder Público, em qualquer das suas esferas 

de atuação. O particular ofendido por atitudes dessa natureza terá o direito de exigir: 

abstenção, revogação, anulação, pretensão de consideração, pretensão de defesa ou proteção. 

Trata-se de uma limitação da própria liberdade pessoal e da propriedade, não invadidas por 

ações de particulares ou do próprio Estado. O fim do direito de defesa é a proteção da 

liberdade individual.25    

                                                
23 MENDES, Gilmar Ferreira.Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional.
Revista diálogo jurídico. Rio de Janeiro, vol. 10, p. jan. 2002 – Salvador. Disponível em 
http://www.direitopublico.com.br. Acesso em 20.08.2009. 
24Ibid p..2. 
25Ibid. p.3. 
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Depreende-se que o direito de defesa remonta historicamente à negação da 

conduta absolutista. Tal premissa histórica é a base do sistema constitucional moderno, em 

que o Poder Público é dividido na conhecida tríade: Executivo, Legislativo e Judiciário,  que 

se controla mediante a observância do sistema de freios e contra pesos. Nesse sentido, diante 

das arbitrariedades praticadas em nome do poder central, o indivíduo criou o direito 

fundamental de defesa como limitação à intervenção de quaisquer das pretensões advindas da 

nobreza ou da igreja26, elementos diretamente ligados àquele sistema.  

Esse dado histórico aponta para a atual divisão dos direitos em gerações. Na 

primeira geração, os direitos de defesa assinalados no caput do art. 5º da CR incidem de 

forma imediata nas relações sociais, não dependendo da edição de leis infra-constitucionais 

para serem exigidos do poder público como verdadeiros direitos subjetivos. Na concepção 

moderna de direitos constitucionalmente assegurados, hoje se admite que a oponibilidade dos 

direitos de defesa possa ser utilizada tanto em relação ao Poder Público como nas relações 

entre particulares. 

Em que pese os direitos fundamentais de primeira geração serem a mola 

propulsora do constitucionalismo, não é desses que se extrairá a força motriz do presente 

trabalho. A moradia se enquadra como direito fundamental de segunda geração, com previsão 

constitucional do art. 6º, inserido pela Emenda Constitucional nº 26/2000. 

2.2 – Dos Direitos Prestacionais:  

A segunda geração de direitos se formou a partir do momento em que o mundo 

percebeu que o indivíduo, por si só, não conseguiria erguer uma sociedade materialmente 

igualitária. Para formação de um Estado Democrático de Direitos, era necessário o 

                                                
26 DERBLI, op.cit. p.17. 
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reconhecimento da solidariedade como parâmetro da nova ordem social. No México, a 

precursora Constituição de 1917, inseriu em seu texto o conceito de igualdade material, e foi 

seguida pela Alemanha na edição da Constituição de Weimar de 191927, no exato pós segunda 

guerra mundial.  

A igualdade material pretendida pelos direitos fundamentais de segunda 

geração não se confundia com a igualdade formal assegurada pelos direitos fundamentais de 

primeira geração. A efetivação daqueles parâmetros merecia a edição de leis, por meio das 

quais houvesse a regulamentação das relações sociais. O Estado deveria garantir a todas as 

mínimas possibilidades de existência digna, reduzindo os fatores de desigualdade social que 

se apontavam na esfera da educação, do trabalho, da assistência à saúde, e finalmente, à 

moradia28.  

É importante ressaltar que a liberdade autônoma já não era suficiente para 

atingir os fins de igualdade pretendidos pela Constituição. Assim, foi importante investir o 

Poder Público de um direito positivo normatizador, em razão do qual o Estado está obrigado a 

prestar condições de natureza jurídica e material aos indivíduos, a fim de que estes possam 

dar efetiva aplicação ao postulado da dignidade da pessoa humana. 

Dessa necessidade surge toda a formação do direito prestacional, que nada 

mais é do que a obrigação do Poder Público se manifestar positivamente para assegurar a 

finalidade do Estado Democrático de Direitos. Seguindo o modelo europeu, a nossa 

Constituição elegeu a lei formalmente considerada como mecanismo de atuação direta nas 

relações sociais29. Nesse sentido, temos que a prestação Estatal positiva deve ser legislativa, 

pois, segundo Calmon de Passos, no sistema hoje em vigor: “o poder é transferido de um 

grupo de pessoas para um conjunto de regras”
30.  

                                                
27DERBLI, op. cit., p.18. 
28Ibid.  
29MENDES, op. cit., p. 6. 
30CALMON, de Passos. A constitucionalização dos direitos sociais. Revista diálogo jurídico, vol, I, n 6, 
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Foi nessa esteira que a constituição de 1988 reservou um capítulo especial para 

os direitos sociais, assegurando para estes a natureza jurídica de direitos fundamentais 

determinando ao Estado a sua efetivação através do ato legislativo. 

2.3 – Alguns exemplos da chamada atuação positiva: 

Dentro desse quadro traçado, já se pode visualizar que os ideais de moradia 

perseguidos pela presente pesquisa só serão alcançados via edição legislativa. É válido 

ressaltar que após a era da industrialização, a migração dos trabalhadores para as grandes 

cidades gerou o que ficou conhecido como caos urbano31, que nada mais compreendia senão o 

crescimento desordenado das grandes cidades. 

A partir desse dado, viabilizar a moradia passou a constar na plataforma de 

inúmeros governos, sendo criado no auge da ditadura militar uma política pública habitacional 

que tinha pretensão de fomentar duas grandes fatias de marcado: 1 – A construção civil; 2 – 

Linhas de crédito para aquisição de imóveis populares. Nesse contexto foram editadas duas 

importantes Leis sobre o tema: Lei 4.380/64, criadora do Sistema Financeiro de Habitação e a 

4.591/64, que normatizou as Incorporações Imobiliárias, defindo-as em seu art. 10 como 

“atividade exercida no intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou 

parcial, de edificação de unidades autônomas”. 

Nos anos 90, já sob a égide da Democracia, as Leis 8.009/90 e 8.245/90, que 

tratam do bem de família e da locação de imóveis, respectivamente, também são exemplos de 

atuação positiva do Estado no exercício do seu dever obrigacional positivo. Encontra-se ainda 

referência ao exercício do direito de moradia no Código Civil, Lei 10.406/02, e no Estatuto da 

                                                                                                                                                        
setembro 2001. p 3. 
31CHALUB, Melhim Namem. Da Incorporação Imobiliária. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.2. 
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Cidade, Lei 10.257/01, direcionada a normatização do art. 182/183 da CR, que representa 

para os dias de hoje a vanguarda da solução dos problemas dos grandes centros urbanos.32  

Todos esses preceitos legislativos demonstram uma preocupação das políticas 

públicas em cumprir o fim social do art. 6º da CR. No entanto, todas essas leis se 

materializam na formulação de contratos coligados, nos quais muitas vezes as relações 

obrigacionais travadas extrapolam a sua finalidade social, sufocando o adquirente com longos 

e impagáveis financiamentos. Historicamente, a problemática se encontra na forma de 

concessão de crédito ao adquirente da casa própria, em condições de pagamento, que muitas 

vezes não correspondem à situação fática do verdadeiro destinatário final da tutela 

constitucional. 

Para viabilizar a efetividade do direito prestacional da moradia, deve-se, partir 

de uma interpretação sistemática da Constituição. Em que pese o poder público ter o poder-

dever de viabilizar as políticas públicas de aquisição da casa própria, não se pode exigir que 

ele atue com exclusividade em todo o processo de construção das unidades e posterior 

financiamento ao particular. Ambas as atividades são destinadas à iniciativa privada, regida 

pelos princípios da ordem econômica do art. 173 da CR. 

Tanto no âmbito da moradia como nos demais direitos sociais prestacionais, o 

Estado encontra dois limites de sua atuação, a concessão coletiva do mínimo existencial e a 

viabilidade orçamentária da reserva do possível. Por meio dessas balisas, a constituição 

passou a exercer um papel dirigente dentro da atividade social, utilizando a intervenção legal 

para evitar atos decorrentes de abusos de direitos, de uma economia gerida exclusivamente 

pela iniciativa privada. 

O dirigismo, segundo as lições de Canotilho, nada mais representa do que 

comandos para a realização de fins e tarefas, que tenham por fundamento a realização de 

                                                
32LIRA, Ricardo Pereira. A questão urbano-ambiental. Revista EMERJ, vol 10, n 38, p. 17-52, jul.2007. 
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justiça social e a organização do Estado, e da definição dos direitos de liberdade e políticos 

dos cidadãos33. Segundo esse conceito o legislador infraconstitucional não deverá observar a 

constituição para a elaboração das leis, mas deverá construí-las em razão dos preceitos 

entabulados na constituição. 

Quando se fala em vinculação do legislador, tanto positiva quanto negativa, 

está se querendo aplicar o dirigismo como norteador político infraconstitucional, que somado 

ao conceito de segurança jurídica, irá vedar ao poder público uma postura omissiva, ou 

positiva restritiva, nos exatos termos comentados no primeiro capítulo deste trabalho. A 

atividade direcionada da lei irá determinar a conformação do ato legislativo com a efetividade 

dos direitos prestacionais e ao mesmo tempo, impedir a sua supressão porquanto derivados 

dos diretos fundamentais. 

 Um bom exemplo do exercício ativo do dirigismo enquanto determinação de 

cumprimento do acesso à moradia se extrai dos arts. 182/183 da CR, que ganhou na Lei 

Federal 10.257/01 os mecanismos de aplicação e efetividade da estruturação urbana, 

conjugado com uma política de cunho ambiental e visando a moradia. A referida lei 

denominada Estatuto da Cidade, quando da sua edição, reclamou do Prof. Ricardo Pereira 

Lira as seguintes palavras: 

Ainda assim, se embora rígida, a Constituição, em normas específicas sobre política 
urbana, abre oportunidade para uma intervenção mais significativa na senhoria da 
propriedade, novas soluções poderão ser buscadas por meio e instrumentos jurídicos 
mas enérgicos e eficazes. Essa foi a razão que levou, entre nós, juristas, planejadores 
urbanos, urbanistas a reclamar pressurosamente que fosse editada uma lei federal 
que, com supedâneo constitucional instituísse as diretrizes para o desenvolvimento 
urbano formatando a propriedade urbana como um perfil mais moderno e 
democrático. 

Toda a preocupação deste e dos demais doutrinadores modernos se encontrava 

relacionada com a funcionalização de dois institutos preciosos ao acesso à moradia, que são a 

                                                
33CANOTILHO, José Joaquim. Rever ou Romper com a Constituição Dirigente? Defesa de um 
Constitucionalismo Moralmente Reflexivo. In Revista dos Tribunais. Cadernos de Direitos Constitucional e 
Ciência Política. n. 15, p.7-17, 1996.  



29

posse e a propriedade. Lira34 traz como solução para o problema da questão urbano-ambiental 

a utilização desses institutos não como meio de satisfação própria, mas como vias de 

cumprimento do interesse social, anunciando que o referido entendimento já encontrava 

previsão legal desde a Lex Licínia Sexta, de 367 a.C35. 

 Tal pensamento culmina na definição de função social, seja da posse ou da 

propriedade, aplicando a esses institutos de direitos reais vedações clássicas do livro das 

obrigações e contratos, com por exemplo o abuso de direito.  

Em outras palavras, funcionalizar a propriedade e a posse para viabilizar o 

acesso à moradia compreendia na mitigação de institutos reconhecidos pela sua imutabilidade. 

Longe do conceito liberalista, dar função social à sua propriedade significa utilização 

adequada e eficaz dentro da ordem social, sob pena de que o poder público, no exercício da 

atividade legislativa determine modos de aquisição, uso, gozo e limites desses direitos36. 

  O Estatuto da Cidade, com instrumento de atividade do poder público, tem a 

finalidade de vedar a utilização irregular do espaço urbano, pautada no exercício abusivo dos 

direitos de domínio e disposição inerentes à propriedade e à posse. Para atingir tais fins, a 

legislação em comento elenca no art. 4º o seguinte rol de medidas: a) Plano diretor, b) Direito 

de Superfície, c) Concessão do direito real de uso, d) Edificação e parcelamento 

compulsórios, e) Direito de preempção, f) Urbanização consorciada, g) Imposto predial 

progressivo, h) Outorga onerosa do direito de construir, i) Usucapião especial urbano, j) 

Concessão de uso especial para fins de moradia, k) Transferência do direito de construir, l) 

Estudo do impacto de vizinhança, m) Gestão democrática da cidade, n) Consórcio imobiliário. 

  A lista de medidas inseridas pelo Estatuto da Cidade para atingir a melhor 

utilização do espaço urbano, demonstra o claro intercâmbio de institutos de direito real, como 

                                                
34LIRA, op. cit. p. 30. 
35Ibid. p. 31. 
36PERLINGIERI, op. cit. p. 210. 
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o direito de superfície e direito real de uso, com institutos contratuais derivados do direito 

obrigacional, como o consórcio imobiliário e o direito de preempção. 

É essa flexibilização direcionada das conceituações de institutos do Direito 

Civil, analisados sob a ótica constitucional, que foi objeto dos estudos realizados por Pietro 

Perlingieri, e por ele batizado de funcionalização37. A grande inovação dessa linha de 

pensamento capitaneada pelo doutrinador italiano aponta para a subsunção dos princípios e 

postulados constitucionais diretamente aos conceitos de direito civil já existentes, 

transformando velhas situações estáticas em diálogos cooperativo dos institutos, evitando a 

necessidade de nova edição legislativa substituta. 

A proposta do Direito Civil-Constitucional pode ser visualizada de forma 

precisa na leitura do seguinte trecho do artigo de. Ricardo Lira: 

Imagine-se que o proprietário de um determinado terreno, pela aplicação do instituto 
da edificação compulsória e pela lei de uso do solo vigente, tenha a obrigação de 
construir no aludido terreno, mas não disponha de recursos ou não tenha interesse de 
fazê-lo. O resultado urbanístico poderá ser obtido pela concessão do direito de 
superfície do terreno a um terceiro, que se interesse pela construção naquele local, 
permanecendo com a propriedade da edificação durante todo o prazo assinado no 
contrato superficiário, findo o qual a propriedade construída ingressa no patrimônio 
do dono do terreno, com ou sem indenização, dependendo das cláusulas 
contratuais38.     

Depreende-se que o Estatuto da Cidade, elemento produzido pelo poder 

Legislativo, deu ao poder Executivo mecanismos de atuação nas relações entre os particulares 

e sua propriedade para viabilizar a estruturação urbano-ambiental das cidades. A incidência 

dos referidos mecanismos se dará tão logo os indivíduos não deem à sua propriedade uma 

destinação de acordo com os princípios constitucionais de coletividade e solidariedade. A 

referida lei estabeleceu uma conduta positiva que deverá ser adotada pelo particular, sob pena 

de incidência imediata do poder público para fazer valer a ordem constitucional, seja através 

do próprio particular descumpridor, por intermédio de terceiros, ou por atos do próprio poder 

público. 

                                                
37PERLINGIERI, op. cit. p.210. 
38LIRA, op. cit. p. 39.  



31

A otimização da utilização do espaço urbano mediante atividade e ingerência 

do poder público compreende um acertado caminho para o fim da favelização, ou ainda para a 

viabilização de construção de moradias populares, alienadas a baixo custo e condições 

diferenciadas financiamento destinadas às populações de baixa renda.  
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 3. CONCEITUAÇÃO E A EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.1 - Domicílio, residência e estada: 

A primeira referência que a Constituição faz à moradia é quanto à sua proteção 

de inviolabilidade, garantida pelo art. 5º, XI39. Para tanto, designa a casa como sede das 

relações sociais. Isso significa dizer que ao indivíduo caberá duas tarefas: a escolha do lugar e 

a eleição do fato/negócio jurídico que irá ligá-lo à coisa40. 

A Constituição assegura, via de regra, uma blindagem protetiva contra atos do 

Estado e de terceiros, garantindo a funcionalização do uso daquele espaço físico. Tal fato 

espelha a reserva do espaço privado, demonstrando a sua importância do ponto de vista social, 

que somente será relativizado de forma excepcional em caso de comprovado interesse público 

ou defesa da vida como nos casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro. 

Em que pese moradia ser uma situação de fato41, e constituída tanto por meio 

das relações de direito real quanto de direito pessoal ou obrigacional, é muito comum a sua 

associação direta ao instituto da propriedade, um típico direito fundamental de primeira 

geração. Essa associação remonta à imutabilidade originária da propriedade e ao conceito de 

fixação. 

O código civil de 2002 desmembra essa idéia de sede legal em três 

denominações distintas: domicílio, residência e estada42, cuja caracterização exige a presença 

                                                
39BRASIL.Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. DF: Senado Federal, 
1988, art. 5º, XI: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial.” 
40LEWICKI, Bruno. O domicílio no Código Civil de 2002. in A parte Geral do Novo Código Civil. Coord. 
Gustavo Tepedino. 2 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p.128/129. 
41Ibid. p. 129. 
42Ibid. p. 131. 
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de um elemento material e externo compreendido na existência de um lugar e, um elemento 

psíquico e interno, deflagrado na intenção de permanecer43.  

Nesse sentido, o domicílio, por definição legal, será “o lugar onde a pessoa 

reside com caráter de permanência”44. A residência, portanto, é a intenção de permanência 

que integra o conceito de domicílio, enquanto a moradia será a situação de fato, assegurada no 

rol dos direitos sociais prestacionais de segunda geração do art. 6ª da CR.   

Para Josserand, trata-se de estabelecer uma “sede legal” que, em conjunto com 

o nome, completa a identificação da pessoa45. A positivação desse conceito é tão relevante, 

que se deita sobre todo o ordenamento jurídico, a exemplo do art. 94 do CPC46, 72 do CPP 47, 

entre outros diplomas legais. 

 3.2 – O bem e o seu elo com o indivíduo: 

Dentro da ótica do Direito Civil, o lugar onde será estabelecida a morada está 

classificado como bem, com previsão legal no artigo 79, e seguintes do Código Civil de 2002.  

Ainda que a Lei não estabeleça a diferenciação entre bens e coisas, e que a doutrina comporte 

cem números de interpretações48, para os fins desse trabalho será adotada a definição de bens 

de Renan Lotufo, que entende ser a expressão bem “muitas vezes utilizada como sinônimo de 

                                                
43BRASIL. Código Civil. Op. Cit., art. 70 e 73. 
44LEWICKI, Bruno, op.cit. p.131.  
45JOSSERAND, apud LEWICKI Bruno, Ibid.p.136 
46BRASIL.Código de Processo Civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 
9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, art. 94: “A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em 
direito real sobre móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.” 
47BRASIL.Código de Processo Penal, Organização dos textos, notas remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 
9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, art. 72: “Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência 
regular-se-à pelo domicílio ou residência do réu.” 
48TEPEDINO, Gustavo, BARBOSA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
Interpretado Conforme a Constituição da República. 1.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p.171 :“Vale lembrar a 
polêmica acerca da diferenciação entre bens e coisas. Não é unânime na doutrina e a própria legislação 
influencia o debate (nesse sentido, Marcelo Calixto, “Dos Bens”, p.151) (...). Caio Mário distingue  bens 
propriamente ditos das coisas em razão da materialidade destas, em contraposição à abstração 
daqueles(instituições, vol I, p.401).Washington de Barros Monteiro resume a discussão doutrinária: “As vezes, 
coisas são o gênero  e bens a espécie; outras , estes são o gênero e aqueles , a espécie; outras, finalmente, são os 
dois termos usados como sinônimos, havendo então entre eles coincidência de significação. 
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coisas, mas a palavra ‘bens’ tem sentido mais amplo, pois se refere tanto a coisas quanto a 

direitos, e pode chegar a ter sentido de patrimônio.49” 

Também por influência romana, a moradia e a fixação do domicílio se 

estabelecem nos bens classificados como imóveis, de ampla valorização no direito codificado 

em razão da exigência de tradição por ato solene50. Dentre os imóveis, essa pesquisa se fixará 

naqueles acrescidos por acessão física direta do homem, firmados por negócios jurídicos que 

culminam no chamado contrato de incorporação imobiliária.   

A relação entre o indivíduo e a coisa é de direito subjetivo, que assume a forma 

de um ato ou um negócio jurídico51. Isso significa dizer que a moradia poderá se estabelecer 

mediante o reconhecimento de uma situação fática, como se dá nos casos da posse, ou ainda 

derivar de uma relação contratual, como nos casos dos contratos de locação, comodato, 

compra e venda, entre outros. Portanto, o reconhecimento da relação entre o indivíduo e a 

coisa, assim como o seu caráter de definitividade será designado por força de lei ou por ato de 

vontade. 

A realização dessa relação jurídica é de ato complexo, que não depende da 

simples manifestação de vontade do indivíduo, mas demanda a atuação de vários segmentos 

da sociedade. Além da atuação do Estado por meio de políticas públicas de habitação. No que 

tange a este último ponto, vale observar a evolução legislativa e os principais planos de 

aquisição da propriedade para uma visão panorâmica das tentativas feitas pelo Poder 

Legislativo direcionadas à efetivação desse direito fundamental de segunda geração. 

   

3.3 – Das Políticas Públicas: Sistema Financeiro Habitacional, Sistema Financeiro Imobiliário 

e Programa Minha Casa Minha Vida: 

                                                
49 LEWICKI, op. cit, p.171. 
50BRASIL. Código Civil. op. cit. Artigo 1.245: “Transfere-se  entre vivos a propriedade mediante o registro do 
título translativo no Registro de Imóveis.”. 
51TEPEDINO, at al. op. cit. p .210: “Afirma-se que o ato jurídico stricto sensu tem sua eficácia determinada ex 
lege enquanto o negócio jurídico tem eficácia ex voluntare.” 
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3.3.1 – O Sistema Financeiro Habitacional – SFH – Lei 4.380/1964 – Período Militar: 

O crescimento populacional dos grandes centros, como corolário do processo 

de industrialização das cidades, trouxe uma série de problemas de ordem urbana, e aponta o 

total despreparo das cidades para abrigar tantas famílias. O crescimento das indústrias nas 

cidades e a necessidade de trabalhadores não caminharam proporcionalmente com a 

disponibilidade de moradias urbanas. A conseqüência desta problemática culminou com 

medida governamental que intermediou a relação entre os agentes financeiros e a sociedade 

civil para solucionar o problema da moradia, ao editar a Lei 4.380/64.52

O referido diploma tinha o condão do dirigismo contratual e, para tanto, criou o 

Sistema Financeiro Habitacional que teve inicialmente como órgão gerenciador o Banco 

Nacional de Habitação – BNH. A sistemática consistia na liberação de recursos para as 

empresas particulares da construção civil e engenharia. Os imóveis eram então, colocados à 

disposição da população para aquisição, via contratos de financiamento, com pagamento 

facilitado e em longo prazo. O valor do empréstimo concedido à construtora era rateado entre 

todas as unidades habitacionais e repassados para os mutuários adquirentes através da 

constituição de uma hipoteca53. 

O sistema trazido pela Lei 4.380/64 mereceu várias críticas da doutrina, ao 

alegar ter sido informado pelo interesse econômico movimentado pelas relações de crédito do 

que efetivamente pela solução do problema da moradia. Isso porque a Lei 8.692/1993, em seu 

art. 8º, criou o Plano de Comprometimento de Renda e o Plano de Equivalência Salarial, 

instrumento limitador de que o valor da receita familiar comprometida não poderia ultrapassar 

                                                
52 op. cit. p.21. 
53SOUZA. op.cit. p. 278/288. 
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a margem de 30%, bem como, o reajuste das prestações deveria observar a variação salarial 

da categoria profissional a qual estava vinculado o mutuário. 

Essa medida restringiu o raio de alcance da expressão “classes da população de 

menor renda” trazida pelo art. 1º da Lei 4.380/64, que em sua grande maioria não dispunham 

de emprego regular que estimasse a fixação do percentual de comprometimento, tampouco 

variação salarial de acordo com determinada categoria profissional. Assim, os recursos do 

Sistema Financeiro de Habitação estavam destinados à parte da classe média da época, 

desvirtuando a mens legis do acesso à moradia pelo direito de crédito.54

Demais disso, com o fim do BNH em 1986, a Caixa Econômica Federal 

assumiu os contratos de financiamento imobiliário e deixou de cumprir a observância da 

variação salarial para reajustar as prestações. Nessa época, o comprometimento chegava em 

mais de 100% da renda mensal familiar de alguns contratos e desaguou numa avalanche de 

processos judiciais. A jurisprudência foi pacificada segundo o entendimento trazido: 

PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. 
CRITÉRIO DE REAJUSTES DAS PRESTAÇÕES. PLANO DE EQUIVALÊNCIA 
SALARIAL 1. O Plano Nacional de Habitação, criado e instituído pela Lei nº 
4.380/64, com objetivo de assegurar a todos o direito à casa própria, em ordem a 
viabilizar tal projeto, estabeleceu relação de equilíbrio entre o valor da prestação e a 
variação salarial do mutuário, de modo que, vincula o reajuste das prestações à 
alteração do salário da categoria profissional do autor. 2. Conforme se verifica do 
laudo pericial de fls. 93/100, de fato, a CEF cobrou desde o início do contrato até 
fevereiro de 1995, em média 78,8% a mais do que deveria ser cobrado se os índices 
de fls. 76/78 fossem aplicados, o que demonstra o descumprimento ao Plano de 
Equivalência Salarial 3. A equivalência salarial deve ser respeitada durante todo o 
período contratual, em ordem a manter o equilíbrio econômico-financeiro da avença. 
4. Recurso improvido. 55

O Sistema Financeiro Habitacional tinha dois fins precípuos estabelecidos no 

art. 1º da Lei 4.380/64: a construção de habitações de interesse social e o financiamento da 

                                                
54Ibid. p.284. 
55BRASIL. Tribunal Regional Federal (2º Região). Apel.Cível 342775. Sétima Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região. J 27/04/2005, DJU 11/05/2005. Disponível em (http://www.trf2.gov.br). Acesso 
em 13/10/2009.  
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aquisição da casa própria56. Entretanto, o acesso à moradia pela população de baixa renda só 

se fez possível a partir do Decreto-Lei 70 de 1966, que criou as cooperativas de crédito e 

associações de poupança. O objeto dessas entidades visava a criar poupanças para seus 

associados, cujos recursos eram, finalmente, utilizados para quitar a primeira parcela e as 

intermediárias do financiamento. Somente com esse mecanismo tornou-se possível estender a 

raia de alcance da lei à população de baixa renda57. 

Essas medidas sucessivas tomadas pelo Governo para implementar a aplicação 

da lei, mais objetivavam o aquecimento do fundo econômico do que propriamente a 

minimização do deficit habitacional, pois a variação salarial, ainda que cumprida, não 

alcançava a quitação do saldo devedor, e gerou diversos conflitos judiciais entre mutuários e 

agentes financeiros e distorcendo a função social daqueles contratos. 

O sistema da Lei 4.380/64 não se afinava com os princípios que nortearam a 

Carta Republicana de 1988 e o nova ótica do equilíbrio das relações contratuais, razão que 

motivou a edição da Lei 9.514/97, que criou o Sistema Financeiro Imobiliário. 

3.3.2 – O Sistema Financeiro Imobiliário – SFI – Lei 9.514/97 – Período Neoliberal: 

O advento da Lei 9.514/97 trouxe uma alteração substancial para a dinâmica 

contratual de acesso à moradia, posto que afastou o dirigismo contratual e permitiu, ainda que 

em tese, que as partes entabulassem suas cláusulas pactuadas às exigências essenciais trazidas 

                                                
56BRASIL. Lei n. 4.380, de 21 de agosto de 1964. Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de 
interesse social, o sistema financeiro para aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional de Habitação (BNH), 
e sociedades de crédito imobiliário, as letras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e dá 
outras providências. DOU 30/09/64. In SENADO FEDERAL. Legislação republicana brasileira. Brasília: 1964. 
Disponível em (http:// www.senado.gov.br). Acesso em 13/10/2009. artigo 1º: “O Governo Federal através do 
Ministro de Planejamento formulará a política nacional de habitação e de planejamento territorial, coordenando a 
ação dos órgãos públicos e orientando a iniciativa privada no sentido de estimular a construção de habitações de 
interesse social e o financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da população de 
menor renda”.  
57SOUZA, op. cit.p. 280. 
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no texto legal. Entretanto, trouxe também a possibilidade de execução do crédito através da 

cláusula de alienação fiduciária, independente da chancela do poder judiciário.  

Para os novos contratos celebrados pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI, 

com esteio na Lei 9.514/97, alienação fiduciária como garantia alcançou status de direito real 

por força do art. 17 § 1º, gravado sobre o objeto do contrato, e como tal, diante da 

inadimplência do devedor, trouxe medidas de ordem meramente registrária para consolidar a 

propriedade em favor do fiduciário, com exíguos prazos para a celebração de leilão e a 

conseqüente ordem de despejo do fiduciante. 

A nova realidade veio em socorro à crise imobiliária travada nos anos 80 e que 

culminou com o fim do Banco Nacional de Habitação em 1986. Dispensada a intervenção 

direta do Estado, que a partir dela, quedou-se mero regulador da atividade. 

 Esse sistema cria um desdobramento da propriedade, permitindo que o 

devedor mantenha a posse direta da coisa e o credor a sua propriedade resolúvel, gravado o 

registro do bem com o dever de cumprimento da obrigação, ao final da qual, transmite-se a 

propriedade plena para o fiduciante58. 

Em caso de inadimplemento dos valores pelo fiduciante, garante-se a retomada 

imediata do crédito em favor do fiduciário, sem as delongas de um processo judicial. A 

hipoteca gravada nos contratos anteriores firmava um direito real instituído sobre coisa alheia, 

enquanto a propriedade fiduciária é um direito real de coisa própria.59

A liberdade contratual apontada pela nova legislação, tanto lega aos 

contratantes o dever de eleger as taxas de juros quanto possibilita a privação dos bens do 

devedor-fiduciante, sem obediência ao devido processo legal. Para tanto, bastava a 

                                                
58 BRASIL, Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997. Dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, institui a 
alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. DOU 11/12/1981. In SENADO FEDERAL. 
Legislação republicana brasileira. Disponível em (http://www.senado.gov.br). Acesso em 13/10/2009. Art.22 c/c 
26 e parágrafos . 
59 SOUZA, op. cit. p.300. 
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consolidação da propriedade ao credor-fiduciário para a promoção do público leilão e a sua 

imissão na posse.60

Vale trazer o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

acerca da matéria, já consolidado em favor da aplicação da Lei 9.514/97 e autorizando a 

execução extrajudicial dos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel, nos 

seguintes termos: 

2006.001.58809 – APELAÇÃO CÍVEL. DES. ANA MARIA OLIVEIRA - 
Julgamento: 27/02/2007 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL. Ação Cautelar 
objetivando a sustação de leilão extrajudicial de imóvel objeto de escritura de 
compra e venda celebrada entre as partes, ajuizada em caráter preparatório de ação 
declaratória na qual pretendia o Autor fosse reconhecida a invalidade de cláusulas 
do referido contrato referentes à garantia de alienação fiduciária. Liminar 
concedida para sustação do leilão. Sentença que julga improcedente o pedido inicial, 
revogando a liminar deferida. Apelação do Autor. Nulidade da sentença não 
verificada. Inexistente qualquer vício na escritura de compra e venda e verificada a 
mora do comprador, não se justifica a sustação do leilão extrajudicial do bem cujo 
procedimento observou a Lei 9.514/97, legislação expressamente referida no 
contrato. Desprovimento da apelação. 

No que tange à formação do contrato no seio do Sistema Financeiro 

Imobiliário, embora afastados todos os ditames impostos pelo governo no modelo anterior, a 

lei previu de forma minuciosa de todos os elementos que deveriam compor o pacto. Nesse 

sentido, a extensão do braço social se fixou na idéia de vedação ao enriquecimento sem causa 

do adquirente, portanto, a execução extrajudicial não seria uma cláusula abusiva que demande 

controle pelo Poder Judiciário. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, provocado para se 

manifestar acerca da antinomia apresentada entre o art. 26 da Lei 9.514/97 e o art. 53 do 

Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.072/90, não afastou a incidência do primeiro 

dispositivo, prestigiando a Lei mais nova pelo critério da especialidade.61  

                                                
60Ibid. p.302. 
61BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ. 16ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 
38311/07. Relator: Mario Roberto Manheimer. Julgado em 11/09/2007. <http://www.tj.rj.gov.br>, acesso em 
20/12/2009. 
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Ressalte-se ainda que, a medida extrema de expropriação via leilão só se dará 

com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, após o inadimplemento das 

prestações pelo devedor fiduciante, submetido o procedimento a dois leilões públicos. 

Analisando por esse prisma, e ainda debruçados sobre o mesmo julgado supra comentado, 

demonstra-se que a tutela do devedor já fora garantida pela própria Lei 9.514/97, afastando a 

aplicação da regra geral do art. 53 do CDC. 

Nesse sentido, havendo inadimplemento do fiduciante, o ato expropriatório da 

garantia que não alcançasse o valor total da dívida, o manteria como devedor, executando-lhe 

os créditos, até a satisfação do credor fiduciário. No entanto, para os efeitos da Lei 9.514/97, a 

alienação do bem exonera o fiduciante da obrigação de pagar, ainda que o valor arrecadado 

com a expropriação seja inferior ao valor da dívida. E ainda, para os casos de arrecadação em 

leilão de valor expropriatório superior ao valor das dívidas e das despesas, a diferença será 

devolvida ao fiduciante, vedada a prática do enriquecimento sem causa pelo fiduciário. 

3.3.3 - O Programa Minha Casa Minha Vida62 – PMCMV – Lei 11.977/2009 – Período 

Assistencial:  

A recente edição legislativa que trata do Programa Minha Casa Minha Vida 

restringe o presente trabalho à avaliação da norma positivada, e da publicidade e divulgação 

que o Governo Federal vem encetando nos meios de comunicação. 

A lei autoriza a destinação de subvenções econômicas por parte da União a três 

formas de fomento habitacional, que compreendem: a)Municípios com população de até 

50.000 (cinqüenta mil) habitantes; b) Participação no Fundo Garantidor da Habitação Popular 
                                                
62BRASIL. Lei 11.977 de 07 de julho de 2009. Dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e a 
regulamentação fundiária de assentamentos localizadas em áreas urbanas. DOU 08/07/2009. In SENADO 
FEDERAL.Legislação republicana brasileira. Disponível em (http://www.senado.gov.br). Acesso em 
13/10/2009, e http://www.minhacasaminhavida.gov.br/cadeia.html, acesso em 13/03/2010. 
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e c) Subvenções prestadas através do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES. 

Em seguida, estabelece requisitos a serem cumpridos por ambos os 

destinatários da norma, que são os entes federativos e o particular, compreendidos em: a) 

Respeito à faixa de renda; b) Criação de políticas Estaduais e Municipais de atendimento 

habitacional; c) Tempo de residência ou de trabalho do candidato no Município e 

d)Adequação ambiental e urbanística. 

Em que pese a previsão legal para fomento no âmbito da habitação urbana e 

rural, a presente pesquisa irá se deter apenas ao Programa Nacional de Habitação Urbana, 

também designado pela sigla PNHU. 

São focos do PNHU a construção e a aquisição de imóveis por famílias com 

renda de até seis salários mínimos, aos quais a União destinará o valor de R$ 

2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) a título de subvenção 

econômica. Conta ainda o programa com os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, reunindo na Caixa Econômica Federal a figura de gestor operacional do 

sistema. 

A participação dos Estados e Municípios poderá se dá mediante a utilização de 

terrenos públicos, bem como através da minimização da carga tributária incidentes sobre os 

produtos e as atividades da construção civil, além da observância dos Municípios aos ditames 

do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01 no que diz respeito à elaboração do Plano Diretor e 

observância das regras urbano ambientais. 

A lei não se destina apenas ao adquirente, aos entes federativos e ao meio 

ambiente. Preocupou-se o legislador com o incentivo da construção civil, haja vista que o 

Governo Federal, em seu endereço eletrônico63 publicou uma lista de sete itens da cadeia 

                                                
63BRASIL. Regulamento do Programa Minha Casa Minha Vida. In   
http://www.minhacasaminhavida.gov.br/cadeia.html, acesso em 13/03/2010. 
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produtiva, alguns deles destinados às empresas de micro, pequeno e médio porte, fomentando 

a competitividade também nesse setor. 

 Ao BNDES competirá a facilitação de concessão de crédito para a recuperação 

de casas ou apartamentos existentes em zonas urbanas, ou mesmo na construção de novas 

unidades habitacionais destinadas ao cumprimento das determinações da lei. À CEF restou 

legada a facilitação das linhas de crédito para a aquisição da casa própria pela faixa de 

pessoas contempladas pelo programa. 

O ponto de maior divergência entre os programas habitacionais anteriores e 

esse, é a criação do chamado Fundo Garantidor da Habitação Popular – FUNDHab, que 

contará com a  participação da União, cujos investimentos serão destinados à cobertura do 

pagamento aos agentes financeiros em casos de: desemprego, redução temporária da 

capacidade de pagamento das famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos, morte, 

invalidez permanente. 

O FUNDHab guarda muitas semelhanças como Fundo Garantidor de Parcerias, 

figura típica dos contratos de parceria público privada praticados no âmbito do direito 

administrativo, pois tem natureza privada, patrimônio próprio e cotas individualizadas e 

separadas do patrimônio dos cotistas. Funciona como garantia econômica das relações 

referentes aos financiamentos imobiliários, dispensando expressamente no art.28 da Lei a 

contratação de seguro para esta finalidade. 

Essa lei demonstra uma atividade positiva do legislativo que compreende 

verdadeiro avanço em relação à legislação anterior, sendo fonte de esperança da solução dos 

problemas na aquisição da casa própria. Infere-se que a norma mais se preocupa com o 

cumprimento da finalidade social da moradia, do que com a geração de riquezas que ela 

poderia legar para um único segmento da economia. 
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Em seu art. 8º, a lei atribui ao Poder Executivo a regulamentação do PNHU 

quanto à fixação de diretrizes e condições, distribuição regional dos recursos, valores e limites 

máximos da subvenção e o estabelecimento de condições operacionais para o seu pagamento. 

Esse comando dirigido ao Executivo tem caráter complementar, porém essencial para o 

funcionamento do programa, chamando à atividade a administração pública. 

Tal medida confirma que a lei, em seu sentido formal, não terá aplicabilidade 

se não houver quem efetive seus ditames e que fiscalize a sua aplicação em consonância com 

a ordem constitucional. Com base nesses elementos, serão analisados os papeis dos poderes 

executivo e judiciário na conformação da norma, buscando dar cumprimento ao comando 

constitucional do art. 6º da Carta Republicana.  



44

4 – AS TRÊS FUNÇÕES DA REPÚBLICA E O NOVO PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO 

As políticas públicas tratadas no capítulo anterior são instrumentos 

indispensáveis à efetivação dos direitos fundamentais sociais. Tem-se que a elaboração de 

planos para dar cumprimento aos comandos da Constituição visam a assegurar a sua condição 

de norma destinada às realizações sociais e garantias individuais necessárias à vida com 

dignidade, afastando aquela visão de carta de caráter meramente programático. 

Assim, a efetivação dos ditames constitucionais se implementa a partir do 

momento em que há o reconhecimento popular dos seus direitos fundamentais, seguido pelo 

exercício do poder público em estabelecer programas destinados a atender as necessidades 

mais prementes dos setores sociais64. Desses paradigmas que se extraí o poder vinculante da 

constituição em relação aos Poderes da República, que desautorizam a sua omissão. 

Partindo da premissa de que o Estado Democrático de Direitos se funda em 

uma norma maior, que conjuga em seu bojo elementos de formação Estatal e comandos 

destinados aos indivíduos e à preservação de sua dignidade, será da atividade positiva de seus 

poderes que serão criados os direitos subjetivos, executados através das políticas públicas, 

submetidos ambos esses momentos ao crivo do judiciário para verificação da sua adequação 

ao comando da Carta Magna. 

Nessa mesma linha de pensamento, a falta de atividade de qualquer dos 

poderes da república compreende omissões responsáveis por negar a efetividade da norma 

maior, fato que também representa uma conduta inconstitucional e passível de análise pelo 

judiciário no exercício de sua atribuição de guardião da Constituição.  

Os fundamentos sobre os quais se escoram as afirmativas supra propõem uma 

releitura do conceito de separação de poderes, para o compreender como separação de 

                                                
64FREIRE JUNIOR, Américo Bedê. O Controle Judicial de Políticas Públicas. 2.ed. Rio de Janeiro: Revista dos 
Tribunais, 2005. p.49. 
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funções65. Isso significa dizer que, no modelo brasileiro a constituição criou três poderes que 

lhe devem observância, gozam de independência e autonomia, mas estão limitados pelo 

sistema de freios e contrapesos, o que torna um fiscal da atuação do outro como meio de 

vedar qualquer sinal concentração absoluta. 

Essa nova forma de encarar o princípio da separação de poderes se extrai do 

fato de que estes não se esgotam em sí mesmos, mas na condição de mecanismos de 

efetivação constitucional, que devem ser encarados como viabilizadores das conquistas 

ultimadas na carta constitucional. Assim, uma vez que a dignidade da pessoa humana 

alcançou o epicentro constitucional, os direitos fundamentais, porque indivisíveis, terão todas 

as suas dimensões ou gerações asseguradas pelos três poderes que integram o Estado 

Democrático66.  

Foi a partir de então que a função judiciária deixou de ter atuação plena apenas 

nas relações privadas para ganhar uma atribuição maior nas relações públicas, antes exercidas 

apenas pelas outras funções constituídas por integrantes eleitos pelo povo67. Em razão da 

irregularidade dos gastos do Poder Executivo e da inércia do Poder Legislativo, coube ao 

Poder Judiciário o dever de observar os atos a partir da sua constitucionalização e não dos 

dogmas estritos da liberdade e da legalidade.  

4.1 -Atuação do Judiciário na garantia das políticas públicas implementadoras da moradia 

enquanto Direitos Fundamental de Segunda Geração: 

Como já assinalado acima, o acesso à moradia deixou de ser um direito 

fundamental implícito a partir da Emenda Constitucional número 26/2000, que o incluiu no 

rol do art. 6º da CR. A previsão expressa de uma norma no corpo constitucional vincula de 

                                                
65Ibid. p.37. 
66Ibid. p 38/39. 
67Ibid. p.40. 
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forma qualificada as funções da República destinadas à sua implementação. Isso significa 

dizer que enquanto a moradia era um direito implícito a omissão pelo seu descumprimento 

tinha natureza simples, ao passo que a previsão expressa faz dela uma omissão qualificada, 

podendo ser exigível o seu cumprimento mediante atuação do Poder Judiciário68. 

Nesse sentido, a ação do Poder Judiciário assume duas naturezas. Quanto à 

atividade da Função Legislativa, atuará no exame das normas existentes no ordenamento 

jurídico, elaboradas segundo o processo legislativo próprio, por meio do controle de 

constitucionalidade. Verificada a existência de parâmetro constitucional carente da elaboração 

de Lei que o efetive, poderá determinar que seja cumprido o comando constitucional, tendo 

por instrumentos viabilizadores dessa medida o mandado de injunção e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão. Exemplo dessa forma de atuação se espelha no julgado do 

Mandado de Injunção nº 712/PA que tratou do exercício do direito de greve do servidor 

público69. 

 Atuando sobre a Função Executiva, estará autorizado o Poder Judiciário a 

exigir o cumprimento das políticas públicas já existentes, ou verificando a inexistência de 

iniciativa espontânea daquela função de Estado, poderá determinar a sua implementação. A 

visualização desse ponto específico se torna mais clara quando observada sob a ótica prática. 

Apenas para ilustrar, é possível citar como exemplo o art. 8º da Lei 11.977/09 

que, ao regulamentar o Plano Nacional de Habitação Urbana – PNHU, atribuiu ao Executivo a 

                                                
68Ibid. p 68. 
69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Injunção. Art. 5º, Lxxi da Constituição do Brasil. 
concessão de efetividade à norma veiculada pelo artigo 37, inciso vii, da constituição do brasil. Legitimidade 
ativa de entidade sindical. greve dos trabalhadores em geral [art. 9º da constituição do brasil]. aplicação da lei 
federal n. 7.783/89 à greve no serviço público até que sobrevenha lei regulamentadora. Parâmetros concernentes 
ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos definidos por esta corte. continuidade do serviço 
público. Greve no serviço público. alteração de entendimento anterior quanto à substância do mandado de 
injunção. Prevalência do interesse social. insubssistência do argumento segundo o qual dar-se-ia ofensa à 
independência e harmonia entre os poderes [art. 2o da constituição do brasil] e à separação dos poderes [art. 60, 
§ 4o, III, da constituição do Brasil]. Incumbe ao Poder Judiciário produzir a norma suficiente para tornar viável o 
exercício do direito de greve dos servidores públicos, consagrado no Artigo 37, VII, da Constituição do Brasil. 
Mandado de Injunção 712. Plenário do Supremo Tribunal Federal. J 25/10/2007, DJ-e 30/10/2008. In 
SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL,disponível em (http://www.stf.jus.br). Acesso em 15/07/2010. 
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implementação de políticas de distribuição regional dos recursos reunidos pelo Programa 

Minha Casa Minha Vida, integrando esse dever a regulamentação dos limites de valores de 

subvenção, assim como sua condição de pagamento. 

O referido programa de acesso à moradia está previsto em Lei Federal, 

portanto, criou um direito subjetivo previsto na norma constitucional programática e limitada 

do art. 6º da CR. No entanto, como a sua execução envolve recursos do governo e linhas e 

crédito fornecidas ao público alvo da referida legislação, não havendo um estudo regional das 

necessidades, assim como um conjunto de possibilidades de acesso por famílias de média e 

baixa renda, o objetivo da legislação não alcançará o sucesso que dela se espera. 

Reconhecida a efetiva possibilidade do Poder Judiciário intervir em uma 

situação como a apresentada, haveria a possibilidade de ser ajuizada uma ação particular, ou 

mesmo coletiva, exigindo que o Estado Juiz emitisse preceito condenatório para determinar 

que o Estado Administração entregasse em tempo determinado a política pública nos termos 

desenhados pelo texto legal? ou ainda, para que entregasse, em prazo determinado, um 

número específico de casas aos autores de uma ação coletiva? Ou ainda, que destinasse verba 

especifica para que uma família pagasse o valor dos locativos mensais vencidos e vincendos 

do contrato de locação entre particulares.  

A natureza fundamental do direito que integra os questionamentos supra 

deduzidos se escora no conceito de mínimo necessário à existência humana com dignidade. 

Entretanto, as soluções para os questionamentos supra deduzidos integram um rol 

interminável de controvérsias, haja vista que a resposta apresentada pelo Estado 

Administração para coibir essas medidas está, via de regra, fundada no conceito de reserva do 

possível. 

4.2 – Mínimo Existencial x Reserva do Possível – aplicabilidade no acesso à moradia.   
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A vida com dignidade demanda que sejam assegurados ao indivíduo condições 

mínimas de exercício. Contemporaneamente tem sido reconhecido pela Doutrina que o 

exercício da dignidade se encontra plasmado nas garantias fundamentais, sejam elas de 

natureza inibitória às intervenções do Estado, ou naquelas que exijam dele uma atuação 

positiva70.  

O mínimo existencial, em linhas gerais, está representado na idéia de núcleo 

dos direitos fundamentais. A falta de previsão expressa do referido instituto não afasta a sua 

aplicabilidade, haja vista que pode ser extraída dos próprios fundamento da República 

previstos no art. 3º, III da CR, como a obrigação de erradicar a pobreza ou na necessidade de 

redução das desigualdades sociais e regionais.  

O Prof. Ricardo Lobo Torres, ao tratar da estrutura e da delimitação do mínimo 

existencial o define como uma garantia71, expressa por meio de uma regra aplicável pelo 

método da subsunção, constituindo direitos definitivos não submetidos às regras de 

ponderação. Esse doutrinador se filia à Teoria Interna professada por Peter Häberle, que se 

refere ao mínimo existencial como “o último conteúdo essencial dos direitos fundamentais”.72

Em que pese o referido doutrinador entender que os direitos sociais integram o 

conceito de mínimo existencial, ele não considera que todos os direitos que integram o art.6º 

da CR tenha a característica plena de fundamental, a ponto de ser protegido pelo instituto do 

mínimo existencial. 

Desenvolve esse raciocínio justificando que existe direitos fundamentais 

sociais que não estariam inclusos no conceito de mínimo existencial e que se submetem às 

regras de restrição, seja por ato singular (ato administrativo ou decisão judicial) ou ainda pela 

via coletiva (edição de Lei, regulamento ou estatuto). Essa mitigação apresenta traços que se 

                                                
70TORRES, Ricardo Lobo. O Direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p.08/09 
71Ibid. 83. 
72Ibid. 88. 
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amparam na Teoria Externa defendida por Robert-Alexy, onde é possível a ponderação dos 

direitos fundamentais até o seu conteúdo essencial.

Ao observar o direito à moradia sob este prisma, o Professor Ricardo Lobo 

Torres o divide sob dois aspectos. A moradia apreciada sob o ponto de vista dos indigentes ou 

dos sem-teto estaria inclusa no conceito de direito fundamental contido pelo mínimo 

existencial, cuja proteção não admite ponderação ou restrição pelo Poder Público, podendo 

ser exigida sua efetivação pelo poder judiciário. 

 No entanto, quando observada sob a ótica das habitações populares ou 

destinadas à classe média o doutrinador entende ser a moradia um direito social, cuja 

efetividade em seu grau máximo não pode ser confundida com o conceito de mínimo 

existencial. Nesse sentido, a implementação desse direito por políticas públicas está 

condicionada à discricionariedade do Poder Público e limitada a Lei orçamentária. 

Esse ponto de vista contrapõem conceitos de mínimo existencial e de máximo 

social, e quanto a este último, admite a restringibilidade a ponto de negar a atuação positiva 

do Poder Judiciário amparado na idéia de respeito à autonomia e separação dos poderes da 

República.  

Os custos decorrentes da implementação de políticas públicas deverá encontrar 

previsão legal na Lei Orçamentária, esta compreendida como um produto do ato conjunto do 

Poder Executivo no planejamento dos gastos e do Poder Legislativo na sua aprovação. 

Certos de que a verba pública que servirá de custeio às políticas adotadas pelo 

Poder Público se forma também com o capital decorrente dos tributos arrecadados do próprio 

destinatário (população), estaria vedado ao Poder Judiciário determinar inserções na Lei 

Orçamentária em defesa de interesses particulares ou mesmo coletivos não priorizados pelo 
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administrador público no momento da escolha na distribuição do emprego das referidas 

verbas73. 

O professor Ricardo Lobo Torres estipula como elementos integrantes da 

aplicação do mínimo existencial o processo democrático, o devido processo legal e a 

separação e autonomia dos poderes da República74. Isso porque, sendo a destinação dos 

recursos públicos uma escolha meramente política, compreende atributo dos poderes 

representativos populares (Executivo e Legislativo), cujos integrantes são eleitos via escolha 

popular. 

Em sentido contrário, e sem negar a existência da teoria do mínimo existencial, 

o Prof. Américo Bedê Junior defende a maximização da efetividade das normas 

constitucionais garantidoras dos diretos fundamentais prestacionais75. O doutrinador analisa 

de forma crítica a limitação orçamentária do Estado, que se expressa no conceito de reserva 

do possível, para classificá-la como salvo conduto Estatal que justifica as omissões da 

administração pública quanto a alocação de recursos, fator que culmina no verdadeiro 

desvirtuamento do comando constitucional. 

Isso significa dizer que, sob o argumento da reserva do possível, o 

administrador dos recursos públicos faz uso da sua discricionariedade para priorizar legendas 

da Lei do orçamento que não ultimam os fins constitucionais. Daí não raro se ver alguns 

milhões destinados à propaganda política em detrimento da construção e casas populares, por 

exemplo. 

Baseado na doutrina que interpreta os poderes da república como funções, o 

Prof. Américo não afasta a justiciabilidade dos direitos sociais sob o argumento de que os 

integrantes do poder judiciário não são escolhidos pelo povo por meio do voto. Há uma 

compreensão de que essa atividade integra as atribuições do poder judiciário por meio do 

                                                
73Ibid.p, 277. 
74Ibid. p. 279. 
75FREIRE JUNIOR, op. cit. p. 75.  
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sistema dos freios e contrapesos, afastando o argumento da reserva do possível e viabilizando 

não só a alteração imediata como prospectiva da Lei Orçamentária em vigor76. 

A possibilidade de intervenção do judiciário não compreende uma afronta à 

separação de poderes, mas representa uma ponderação necessária, haja vista que as regras 

previstas pela Lei Orçamentária, embora tenha caráter discricionário, não possuem natureza 

absoluta, como todo direito fundamental. 

Sob essa perspectiva, o direito à moradia na sua concepção de direito 

fundamental não estaria abrangendo apenas a população abaixo da linha da miséria, os sem-

teto, mas poderia ser extensiva às políticas de habitação popular destinadas a todas as demais 

camadas sociais, pois a materialização dos direitos fundamentais é garantia fundamental erga 

omnes. 

O parâmetro de comparação feito por essa concepção doutrinária não retira a 

importância das regras do orçamento, mas as compreende como um direito fundamental de 

natureza formal, que não é um fim em sí mesmo, mas uma garantia organizacional de 

aplicação dos recursos públicos. Por sua vez, o acesso à moradia representa um direito 

materialmente fundamental, protegido na essência da constituição, cuja efetividade deve ser 

maximizada, não sendo vedada a participação do judiciário quanto à sua proteção e garantia. 

4.3 – Da Aplicação Prática das Teorias do Mínimo Existencial e da Reserva do Possível pelo 

STJ: 

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça foi instado a se manifestar no 

Recurso Especial nº 1.185.474, proveniente do Estado de Santa Catarina, relatado pelo 

                                                
76FREIRE JUNIOR, op. cit. p. 76 - Exemplo dessa situação pode ser a decisão que determina que seja realizada a 
construção de uma escola. Ora, dependendo das circunstâncias fáticas, o início da construção da escola pode ser 
materializado no próximo ano, evitando-se um conflito com a falta de previsão orçamentária. p. 76. 
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Ministro Humberto Martins. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

daquele Estado pugnando fosse implementada política pública que garantisse acesso das 

crianças na faixa etária entre zero a seis anos à creche. 

Os argumentos do Estado Recorrente se fundavam na teoria da reserva do 

possível, sustentando que políticas voltadas à educação detinham cunho social e econômico, 

razão pela qual estariam condicionadas às possibilidades estruturais e financeiras ditadas pelo 

Orçamento público77. Sustenta, por fim, que a intervenção do Poder Judiciário nas decisões 

discricionárias inerentes à administração pública compreende verdadeira afronta ao princípio 

da separação de poderes.  

Analisando o conceito de Reserva do Possível, o Ministro Relator aponta para 

sua origem Romana que se expressa na máxima impossibilium nulla obligatio est, ou seja, a 

obrigação impossível não poderá ser exigida. Atribuíndo a evolução da teoria aos alemães, o 

relator destaca a existência de uma tríplice dimensão no conceito de reserva do possível, 

dispostas da seguinte forma: a efetiva disponibilidade dos recursos -  dimensão fática, a 

conexão entre a distribuição de receitas e a competência tributária - dimensão jurídica, e por 

fim, a proporcionalidade e a razoabilidade na prestação -  direito subjetivo exigível. 

Concluíndo que do ponto de vista fático a escassez se identifica com a 

desigualdade, seria mais justo que a pouca riqueza orçamentária existente fosse distribuída 

entre políticas públicas afetas ao rol de direitos fundamentais sociais assegurados pela 

constituição, ao invés de se concentrar em despesas que não compreendem a sua realização. 

Assim, entendendo que o conceito de reserva do possível culminava num processo de escolha 

do administrador público, o relator indicou que os direitos sociais possuem uma prioridade em 

relação aos demais gastos públicos. 

                                                
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Segunda Turma). Resp 1.185.474 – SC. Disponível em 

http://www.stj.jus.br.  Acesso em 19/05/2010. p. 7. 
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Em harmonia com a doutrina que defende a maximização dos direitos 

fundamentais sociais, o ministro relator firmou seu entendimento no sentido de que os direitos 

que afetam ao Estado Democrático garantido na constituição afastam sua efetividade da 

escolha discricionária do administrador. Isso significa dizer que o aporte de capital a 

realização de políticas públicas cumpridoras dos direitos fundamentais sociais é dever do 

Poder Público, ao qual não se opõe o instituto da reserva do possível. 

Alegando que a democracia se expressa tanto na vontade da maioria quanto na 

realização dos direitos constitucionalmente garantidos, o Ministro Relator afasta o argumento 

de afronta à separação de poderes, para autorizar ao judiciário o controle do aporte das verbas  

orçamentárias quando verificada que a ausência de realização das políticas públicas 

destinadas ao cumprimento dos comandos constitucionais são corolárias de atos de vontade e 

escolha do administrador público.  

O relator também atribui aos alemães a tese do mínimo existencial, ressaltando 

que a mesma se escora no fato de que a ausência de recursos para prover tudo a todos 

assegura que pelo menos o mínimo de condições de vida digna deverá ser assegurado, e isso 

não pode ser negado pelo Estado. Isso significa dizer que todos os direitos devem ser 

assegurados minimamente, somente depois é que se inicia a efetivação de outros direitos, 

sendo que estes últimos não podem ser considerados como essenciais. 

Afirmando que a tese da reserva do possível não pode, em princípio, ser 

contraposta à idéia de mínimo existencial, o Ministro Relator afasta as considerações tecidas 

pelo Prof. Ricardo Lobo Torres, e comentadas neste trabalho, por meio da seguinte assertiva: 

“o mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o mínimo para se viver. Não 

deixar alguém morrer de fome é, certamente, primeiro passo, mas não é, nem de longe, o 

suficiente para fazê-lo viver com dignidade”. 
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O caso concreto posto sob análise tratou do acesso à educação na primeira fase 

da infância, o que compreende nada mais do que a inserção da criança de zero a seis anos em 

sua vida social. Isso aponta para um direito essencialmente fundamental assegurado pelo art. 

227 da CR e positivado infra constitucionalmente nos preceitos e normas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Portanto, a discricionariedade do administrador não 

pode afastar a efetivação sob pena de flagelo ao Estado Democrático de Direito, abrindo o 

acesso à atuação Poder Judiciário como guardião do ordenamento constitucional, ainda que a 

medida determinada por este culmine em alteração da Lei Orçamentária. 

As razões que sustentam o julgado em comento se afinam com a idéia de 

maximização da efetividade dos direito sociais, afastando a possibilidade de exigência judicial 

apenas do que corresponde ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, ou mínimo 

existencial. Afasta também a limitação do administrador público ao seu planejamento 

orçamentário quando verificado que o descumprimento ou a omissão quanto à efetivação de 

um direito fundamental social decorre de um ato de escolha política do administrador. 

Isso compreende dizer que, a negativa de vigência aos comandos 

constitucionais fere direitos subjetivos exigíveis. Tal fato conduz à conclusão de que num 

processo que detenha essas características, basta à parte postulante a prova de que a negativa 

de vigência da Constituição por parte do Administrador Público no exercício do seu poder 

político gerou lesão ao seu direito fundamental, seja ele de defesa ou social. 

Ao Poder Público será legado o ônus da prova de que envidou seus esforços no 

sentido de cumprir as determinações constitucionais através da edição de políticas públicas, e 

que estas não foram possíveis, independente da sua discricionariedade na distribuição do 

capital público por meio da lei orçamentária. 

Essa visão máxima dos direitos fundamentais inclui o acesso à moradia como 

matéria de efetivação cogente pelo poder público, não apenas por estar formalmente incluída 
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no art. 6º da CR, mas pela natureza essencial do instituto enquanto garantidor do exercício da 

vida digna, considerados todos os aspectos comentados no capítulo três do presente trabalho.  

Especificamente quanto à moradia, há que se reconhecer que suas políticas 

públicas demandam atos complexo, que envolvem três seguimentos da sociedade: a 

construção civil, os agentes financeiros, os destinatários adquirentes. Isso significa dizer que a 

sua efetividade não se contempla somente com o aporte de capital público, mas com critérios 

de organização e trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada, parceria que 

quando bem orquestrada, gera efeitos colaterais como a criação de novos empregos, o 

aumento na arrecadação de impostos, o fomento da construção civil, entre outros. 

Assim, mais do que uma intervenção judicial para fins de alocação de verba 

orçamentária, no caso da moradia o papel do juiz implicaria em uma atuação organizacional, 

podendo verter consequências em duas distintas situações:  

a) Nas políticas públicas que envolvam a organização do espaço urbano, com 

construção de casas populares a custo zero ou baixo custo, entregue à população pobre, sem-

teto, o poder público tem o dever imediato de efetivação, e a atitude do Poder Judiciário 

quanto a sua omissão será interventiva numa relação entre o Estado e o Particular. 

b) Nas políticas públicas destinadas à classe média, que detenha renda e 

possibilidade de aquisição da casa própria, o dever do Estado será mediato, ou seja, lhe 

compete o fomento do setor da construção civil e a facilitação de linhas de crédito concedida 

por meio das instituições financeiras, viabilizada por leis que dirijam a atividade contratual e 

evitem os excessos da iniciativa privada. Nesse caso, a necessidade de intervenção do 

judiciário será na relação entre particulares, sob a diretriz travada em uma política pública 

habitacional prévia. 

Ambas as proposições estão afetadas às atuações do Poder Público, seja no 

exercício da sua função de Estado Provedor, ou na sua função de Estado Dirigente. Pela sua 
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natureza pública só se efetivam mediante observância de Lei, e se executam por meio da 

edição de políticas públicas destinadas ao cumprimento da norma constitucional.  

A dicotomia entre elas irá se apresentar quando submetida à apreciação do 

judiciário, haja vista que a primeira demandará observância das normas de direito público, 

enquanto a segunda, as regras próprias do direito civil. A análise desses elementos merecerão 

análise própria no derradeiro capítulo do presente trabalho. 
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5 – PARÂMETROS DA ISONOMIA NA POLÍTICA HABITACIONAL

5.1 – População de baixa renda e as consequências trágicas da omissão pública 

Contemporaneamente, a ausência de uma política pública habitacional efetiva 

tem se transformado em uma tragédia previsível e recorrente segundo as que ocorreram no 

primeiro semestre anos de 2010 e 2011. A título de exemplo é possível apontar a avalanche 

ocorrida no morro do bumba em abril do ano passado no município de Niterói, com o 

soterramento de 40 casas78, ou mesmo o recente deslizamento ocorrido na região serrana, em 

janeiro deste ano, onde foram contabilizadas aproximadamente 905 mortes79. 

Além se tratarem de tragédias ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, outras 

são as identidades que aproximam as localidades apontadas: a primeira é o inegável volume 

de águas das chuvas do período80, e o segundo, é o fato de estarem localizadas em áreas de 

expansão, com construção irregular de moradias de pessoas de baixa renda. 

O morro do bumba foi erguido sobre um lixão desativado no ano de 1981 

naquela região, sendo certo que a proliferação de moradias naquela localidade foi fomentada 

por um programa de governo local que concedeu tijolos à população de baixa renda para a 

construção de casas populares81. Nessa hipótese pode-se contemplar uma atividade positiva da 

administração pública com resultado lesivo ao interesse coletivo em razão da falta de 

planejamento, apontando para um efetivo erro de gestão. 

Quanto à hipótese da Região Serrana, é possível verificar que a tragédia vem 

de uma consequência omissiva decorrente da atividade fiscalizatória da administração local, 

                                                
78 DAFLON, Rogério. SCHMIDT, Selma. MENDES, Taís. Depois do temporal, o teto. O globo, Rio de Janeiro, 
14 abr. 2010. Caderno Rio, p. 14. 
79 CARUSO, Felipe. Região serrana do Rio ainda tem 345 desaparecidos após chuvas. Folha de São Paulo, 23 
mar. 2011.Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/892733-regiao-serrana-do-rio-ainda-tem-
345-desaparecidos-apos-chuvas.shtml>. Acesso em 02/04/2011. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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não apenas no que toca ao crescimento da cidade quanto à questão da preservação ambiental. 

Isso porque, as moradias de baixa renda arrastadas pela força das chuvas foram erguidas em 

áreas de encostas desmatadas, fragilizando a solidez do solo de barro que, atingido pela água, 

cedeu sobre a rocha ocasionando destruição e morte82.   

As tragédias em referência impuseram ao poder público a tomada de atitudes 

emergenciais, que nos dois casos, configurou-se na concessão do chamado “aluguel social” 

pago às famílias desabrigadas83 para o custeio de moradia provisória, enquanto se 

providenciava a construção de casas populares. Quanto à Região Serrana, o Governo do 

Estado anunciou a sua intenção em demolir moradias construídas em regiões de risco, 

deslocando as famílias sob a promessa de ultimar a construção de três mil casas em região que 

já foi desapropriada pela Prefeitura de Teresópolis para tal finalidade84.  

5.1.2 – Dinâmica do orçamento e uma visão prática das funções da república: 

  

Em ambos os casos comentados, verifica-se uma atuação do Poder Público em 

conjunto com uma série de camadas da sociedade, no sentido de minimizar as consequências 

da falta de efetivação das políticas públicas no setor de habitação. Na maioria das vezes, esse 

sentido solidário coletivo se desenvolve em razão do apelo midiático das situações de efetiva 

privação sofrida pelas pessoas atingidas por tragédias dessa natureza. 

No entanto, é sempre importante ressaltar que as contribuições para esse 

resultado danoso não são devidas exclusivamente às forças da natureza, mas se confirmam 

como uma decorrência da falta de efetividade das políticas públicas habitacionais, não sendo 

                                                
82 Ibid. 
83 CARUSO, Felipe. Região serrana do Rio ainda tem 345 desaparecidos após chuvas. Folha de São Paulo, 23 
mar. 2011. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/892733-regiao-serrana-do-rio-ainda-tem-
345-desaparecidos-apos-chuvas.shtml>. Acesso em 02/04/2011. 
84http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/governo+do+rio+anuncia+demolicao+de+casas+em+areas+de+risco/n
1237956846556.html. Acesso em 02/04/11. 
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forçoso concluir que durante toda uma legislatura, os representantes do povo, no exercício 

direto das funções legislativa e executiva da república, não interpretam a habitação como um 

legítimo direito fundamental. 

Para ser possível visualizar a crítica ora entabulada, importa tomar como 

exemplo o levantamento realizado pelo autor Eduardo Mendonça85 sobre o programa 

orçamentário do ano de 200586, onde se contrapõem o valor autorizado para gasto pela Lei 

Orçamentária Anual e o valor efetivamente empregado na execução das referidas políticas. 

O quadro em referência expressa que, dentre o programa de governo aprovado 

pelo Congresso Nacional para o ano de 2005, do valor devidamente destinado pela lei 

orçamentária anual para custear despesas com habitações populares, houve o corte de 47,67% 

pelo Poder Executivo, dentro de um sistema que lhe confere a faculdade de o envidar sem 

motivação.  

Esse fato se justifica na assertiva de que, no Brasil, salvo as exceções tratadas 

no art. 9º § 2º da Lei Complementar 101/200287, a Lei Orçamentária é meramente 

autorizativa88, portanto, os valores por ela previstos não vinculam a sua execução, estando 

livre a função executiva da República para promover cortes ou autorizar aportes em cada uma 

das rubricas constantes da LOA.  

Importante ressaltar que não se trata de remanejamento automático de verbas, 

haja vista a expressa vedação constitucional da livre movimentação do orçamento pelo Poder 

                                                
85 MENDONÇA Eduardo, O esvaziamento contramajoritário de políticas públicas. In SARLET, Ingo Wolfgang e 
TIMM Luciano Benetti. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p.382. 
86  

Estrutura/Programa LOA 2005 Execução 2005 Variação(em R$) Variação (em %) 
Ministério das Cidades  4.057.993.744 2.817.524,765 1.240.738.982 69,43 
Saneamento Básico Urbano 826.391.568 656.068.039 170.323.529 79,39 
Habitação de interesse social 209.147.102 99.703.141 109.441,961 47,67 

                             
87 BRASIL, Lei Complementar 101/2000 de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. DOU 05/05/2000. In PLANALTO. 
Legislação republicana brasileira. Disponível em <http://
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em 13/02/2011.  
88 Ibid. p. 375. 
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Executivo, mas na autorização emanada pelo referido ente para que parte da receita destinada 

pela LOA à execução de uma política pública não seja utilizada, restando a mesma 

arrecadada, porém, paralizada nos cofres do Tesouro Nacional.   

Pela dinâmica lógica, os recursos públicos não são arrecadados para acorrer às 

economias autorizadas pelo Poder Executivo, mas para serem empregados nas políticas 

públicas, desenvolvidas segundo o comando constitucional, dando cumprimento aos direitos 

fundamentais. Entretanto, é necessário ressaltar que a prática da retenção de recursos públicos 

imotivada acaba por se constituir em potencial e perigoso elemento de manobra política89, 

haja vista a clara postergação da execução de medidas emergenciais.    

Os desastres tratados no início deste capítulo são apenas dois bons exemplos de 

que adiar medidas emergenciais de cumprimento aos direitos fundamentais pode ter 

consequências trágicas, o que faz dessa escolha imotivada do administrador no corte de 

verbas previstas na LOA representar uma verdadeira negação ao núcleo essencial da 

Constituição da República, em afronta o precioso princípio da dignidade humana.  

O que se pretende enfatizar é o fato de que o problema da habitação irregular 

em estados da federação como o Rio de Janeiro, já consta na pauta da administração pública 

há muitos anos. Nesse sentido, os relatos do início deste capítulo e o exemplo de corte no 

orçamento constante do quadro demonstrativo supra, apontam para uma verdadeira inércia do 

administrador para com o setor da habitação, ao menos ao longo dos últimos 10 anos. 

Isso porque, uma vez que o orçamento anual se expressa na edição de uma lei, 

e, em regra esse instrumento é elaborado segundo as escolhas majoritárias do povo encetadas 

                                                
89 Ibid. p. 377: “O objetivo desse tópico era superar qualquer idéia romântica no sentido de que o orçamento 
autorizativo serviria para permitir que um administrador público iluminado pudesse realocar o dinheiro público 
para atender a necessidades sociais. Não é disso que se trata. Mais ou menos iluminado, o que o administrador 
público pode fazer em razão do orçamento autorizativo, é decidir não fazer nada. Se quiser redistribuir o dinheiro 
público de uma atividade para outra, terá que seguir algum procedimento formal. Essas transferências ocorrem 
em muitos casos, mas até nesse ponto o orçamento autorizativo é contraproducente: ao permitir como opção 
normal que as dotações não sejam executadas, abre-se a possibilidade de que o Executivo postergue 
indefinidamente o emprego, diretamente ou cm a colaboração do Congresso Nacional. Ou seja, além de permitir 
a existência efetiva de saldos, o sistema ainda dá ao Presidente larga margem de manobra política para 
redesenhar as finanças públicas segundo sua própria ordem de prioridades.” 
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por seus representantes eleitos, o corte de verba destinada à habitação, feito sem motivação 

pelo Poder Executivo, representou, no ano de 2005, uma inconstitucionalidade, decorrente do 

descumprimento da lei orçamentária90.  

Consequência ou não da retenção imotivada em comento, na linha cronológica 

das políticas de governo se pode registrar que, em 28/01/2007, a Presidência da República 

lançou o primeiro Programa de Aceleração do Crescimento, o conhecido PAC, que 

possivelmente não seria implementado caso o Governo Federal não possuísse reservas 

financeiras a serem destinadas à implementação das fases desse novo projeto. 

O programa estimava um crescimento nacional entre 2007 e 2010 de 5% ao 

ano, incluindo a habitação no primeiro dos cinco blocos de ações a serem implementas 

naquele período. Infere-se que para alcançar o êxito esperado pelo governo da época com o 

programa em referência, o aporte de capital investido nos setores em desenvolvimento seria 

decorrente tanto dos cofres da União como de recursos da iniciativa privada91, medida que 

popularizou o segundo mandato do Governo Lula. 

Traçando um paralelo entre o contexto em que foi conduzida a política pública 

habitacional ao longo desses últimos cinco anos e a realidade do país nos últimos dois anos, 

mormente quanto ao número de mortos e desabrigados em razão da falta de planejamento 

urbano, é possível presumir que se houvesse o emprego regular e gerenciado da verba sob 

comento na construção de casas populares à época em que ele foi previsto no orçamento, as 

famílias do morro do bumba em 2010 e da região serrana em 2011 teriam uma chance de 

passar pelas fortes chuvas sem ser arrastadas por ela.  

Nessa dinâmica se aponta para o fato de que o gerenciamento adequado das 

políticas públicas habitacionais não tem o condão exclusivo de atender ao conceito de 

                                                
90 Ibid. p. 409. 
91GUERREIRO, Gabriela. Lula diz que PAC será projeto para 4 anos de governo. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 17 jan. 2007. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u113784.shtm>. 
Acesso em 01.04.11. 
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cidadania e de dignidade, mas de preservar um direito fundamental de primeira geração, qual 

seja, a vida. 

Portanto, considerando que a dotação orçamentária está balisada pela 

realização dos comandos constitucionais, a inércia quanto ao seu cumprimento afeta um 

direito subjetivo coletivo, demandando a participação ativa do judiciário na condição de 

guardião da Carta Política, sem afetar a idéia de separação de poderes92.  

A partir desses elementos é possível entender a assertiva proposta no item 4.3, 

a, do capítulo anterior, a partir do momento em que os exemplos tomados para análise deste 

capítulo apontam para a atuação do Poder Judiciário de natureza interventiva, com a 

finalidade de harmonizar os desequilíbrios que se estabelecerem entre a relação do Estado 

com o Particular, que nas hipóteses analisadas, representam majoritariamente a população de 

baixa renda. 

5.2 – Do viés privado e da necessidade do amparo às demais classes sociais: 

A complexidade dos contratos de financiamento imobiliários destinados à 

aquisição da casa própria pela população de classe média já foi dissecada nos capítulos 

anteriores, onde se pretendeu demonstrar a relação entre a lei de vigência de cada época e a 

consequência da sua aplicação no mercado e na realidade do país. 

Esse item visa evidenciar que mesmo nas relações jurídicas entre particulares, 

os negócios jurídicos celebrados com o intuito de assegurar o acesso à moradia incidem 

diretamente em uma questão de interesse público, afeta a causa de cada pacto93. Para melhor 

visualizar, o Prof. Pietro Perlingieri dá o exemplo do contrato de mútuo, previsto no 

ordenamento jurídico habitacional pelo art.586 do CC. 

                                                
92 Ibid. p. 410. 
93 PERLINGIERI, op.cit. p. 289. 



63

Justifica o jurista que no mútuo está estritamente disciplinado o empréstimo e a 

devolução de coisas fungíveis94, no entanto, quando essa coisa fungível for dinheiro e a 

destinação da mesma for aquisição de casa própria, há proteção específica de cunho legal para 

a hipótese, que neste caso se expressa nas políticas públicas habitacionais tratadas nos 

capítulos anteriores, inserindo-se a causa do negócio jurídico no núcleo funcional do contrato 

confirmando a incidência direta do interesse público na relação negocial.  

Nesse sentido, a natureza pública desse interesse aplicado ao negócio jurídico 

pode ser observada sobre duas vertentes, uma preventiva, expressada na intervenção do 

Estado mediante a edição de leis disciplinadoras desses institutos, e a repressiva que 

compreende a atuação do poder judiciário na guarda da legalidade e do equilíbrio das 

relações.   

Nos sistemas legais de aquisição da casa própria, tratados neste trabalho, foi 

possível perceber a necessária atuação do Poder Judiciário, no sentido de assegurar o 

equilíbrio daquelas relações contratuais. Isso porque, as políticas públicas que visam o 

cumprimento constitucional do acesso à casa própria, para esse segmento da população, 

ultrapassaram a viabilização da aquisição do patrimônio para representar a movimentação de 

uma das forças motrizes do mercado, traduzidas na construção civil e no mercado financeiro. 

Há que se compreender que, dos contratos destinados à aquisição da casa 

própria, em regra, não participam apenas o vendedor e o comprador, mas uma estrutura 

complexa de pessoas que desempenham diferentes papéis, afetando os princípios da livre 

iniciativa, da função social da propriedade e dos valores sociais do trabalho95. Dentro dessa 

estrutura, evidencia-se a participação da figura do incorporador imobiliário, da construtora e 

da financeira, identificando o adquirente como a parte mais fraca dessa relação. 

                                                
94 BRASIL. Código Civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Yussef Said Cahali. 9.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, art. 586 – O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é 
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 
95 CHALUB, op. cit. p.266. 
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É importante ressaltar que, em razão da agilidade das relações de mercado, o 

contrato de financiamento imobiliário para aquisição da casa própria foi incluído como um 

dos variáveis tipos de contrato de comercialização de bens ou serviços, que já são 

apresentados ao adquirente com suas cláusulas pré-entabuladas. Considerando que o prazo de 

duração desses financiamentos são longos, o fator tempo poderá representar um risco do 

negócio diante da variação econômica e da realidade social do país. 

O que se pretende evidenciar é que, a flexibilização da autonomia da vontade 

autorizou a mitigação de dois interesses privados para viabilizar o chamado “equilíbrio de 

mercado”, visando o fortalecimento do adquirente sem flagelar os envolvidos na atividade 

produtiva96. Partindo dessa premissa, o legislador civil traduziu essa necessidade de 

razoabilidade na positivação de dois importantes princípios contratuais, o da boa-fé e o da 

função social.  

Ainda que essas regras estejam dirigidas a todos os seguimentos sociais, e a sua 

aplicabilidade seja imediata em razão da positivação dessas cláusulas abertas, tem sido do 

Poder Judiciário o dever de intervir nas relações privadas para assegurar o equilíbrio das 

relações. O fator de risco existente em todo o contrato de longo prazo, demanda atuações 

precisas para adequar as cláusulas previamente entabuladas ao caso concreto apresentado, 

sendo fundamental a figura do juiz. 

O que esta pesquisa denomina como função mediata do Estado, contemplada 

no equilíbrio das relações privadas via atuação do Poder Judiciário, traduz-se no 

reconhecimento de uma fragilidade que não tem apenas cunho econômico. Assim, há que se 

reconhecer que até mesmo a faixa da sociedade reconhecida como de alta renda pode sofrer os 

reflexos do risco contratual, demandando uma atuação efetiva do poder público para assegurar 

o seu acesso à moradia, haja vista que a Constituição da República, ao prever em seu art. 6º 

                                                
96 Ibid. p. 270. 
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tal direito como fundamental, não fez distinção econômica entre as classes sociais. 

Nesse sentido, tanto pode o juiz ser chamado a dizer o direito em uma relação 

já estabelecida de direito material, apreciando as questões colocadas pelos particulares, quanto 

pode acionar os demais poderes no sentido de garantir a adequação de políticas públicas 

destinadas a atender os interesses de camadas da sociedade por elas não contempladas. 
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CONCLUSÃO 

Em maio de 2011 o Jornal “O Globo”, periódico de grande circulação no 

Estado do Rio de Janeiro97, publicou uma série de matérias entre os dias 08 e 14 do referido 

mês, em comemoração ao centenário da Vila Operária Marechal Hermes, primeiro conjunto 

habitacional erguido pelo Governo Federal Brasileiro, cuja pedra fundamental foi colocada 

pelo então presidente da República Velha, o Marechal Hermes da Fonseca, em 1º de maio de 

1911. 

No projeto idealizado pelo presidente republicano estava contemplada a 

autossuficiência da localidade, em razão da disponibilização de toda a infraestrutura à 

população local, que contava com a extensão da via férrea e a construção de uma estação de 

trem. Esse modelo foi reproduzido com base nos exemplos que Marechal Hermes trouxe das 

visitas que fez à Alemanha e à França em 1908 e 1910. 

É possível colher da referida série de matérias que, enquanto na Europa o 

projeto de construção das vilas proletárias foi estancado, em países como a Alemanha e 

Áustria, em razão do crescimento do movimento nazista, aqui no Brasil a descontinuidade da 

medida, já naquela época, deveu-se aos interesses políticos. Isso porque, após a finalização da 

construção da vila operária de Marechal Hermes, em 1913, os liberalistas ultimaram medidas 

contrárias98 à política habitacional da época, até que o referido modelo fosse completamente 

abandonado.  

Na República de hoje, os ventos constitucionais solidários que inspiraram a 

Carta Política de 1988, embora tenham mudado o paradigma finalístico da edição das 

                                                
97 GALDO, Rafael e DAFLON, Rogério. Um teto de cem anos. O Globo, Rio de Janeiro, 8 maio 2011. Caderno 
Rio, p.17.  
98 at. al. Ibid : “Hermes enfrentou resistências, mas foi pioneiro. Previu toda a infraestrutura para autossuficiência 
do lugar, como uma estação de trem. No fim de 1913, no entanto, as obras ficaram paradas, após o senador 
Pinheiro Machado promover a demissãodo diretor da comissão da construção da vila, Palmyro Pulcherio. E 
depois de entregue, a vila passou a ser boicotada pelos governos liberais posteriores, até cair no completo 
esquecimento.” 
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políticas públicas de qualquer natureza para afastar a visão meramente de mercado e 

convergir para a dignidade humana como núcleo central do ordenamento, não lograram 

conscientizar o poder público de que o mesmo é um instrumento de realização da 

programação constitucional voltada à coletividade, e não apenas aos interesses políticos 

individuais ou partidários. 

A pesquisa que resultou no presente trabalho demonstra que, ao longo de 

quarenta e sete anos contados desde a criação do Sistema Financeiro Habitacional, houve a 

proliferação de dois sintomas afetos à ausência de moradias suficientes à atenção das 

demandas populacionais nas cidades: 1 – quanto à baixa renda, o crescimento vertiginoso do 

processo de favelização que fomentou a desordem urbana, 2 – quanto à classe média, a 

dependência do sistema de crédito e a assunção dos riscos atinentes aos contratos de longa 

duração.     

Esse quadro pode apontar para um descompasso entre a motivação da política 

pública editada e a finalidade constitucional atribuída à moradia, sendo certo, que após 100 

anos da construção do primeiro conjunto habitacional, ainda há um déficit de 22199 mil casas, 

pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, que dentre os outros 26 da Federação, foi um dos 

mais beneficiados com os referidos programas de governo. 

Ainda que se perceba um esforço do legislador em adequar a norma à realidade 

social do país em cada uma das épocas da edição das leis estudadas, percebe-se que a 

execução dos referidos meios contribuiu desfavoravelmente à evolução do setor da habitação. 

Na vigência da Lei 4.380/64, por exemplo, as unidades habitacionais que integravam os 

conjuntos habitacionais possuíam metragem excessivamente reduzida, e o barateamento do 

material utilizado na construção tornava a moradia quente e desconfortável, sendo comum o 

abandono das mesmas pelas famílias neles residiam. 

                                                
99 Ibid. p.17 
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Não que se esperasse que todos os brasileiros estivessem morando em 

confortáveis mansões, mas que a concepção das unidades habitacionais fosse adequada à 

realidade de cada bairro e projetadas para vida digna de famílias. No entanto, a ausência de 

qualidade das unidades ofertadas, somado ao preço quadriplicado em razão da inflação 

corrente e do congelamento dos salários, culminou no processo de inadimplemento crescente, 

levando à falência diversas incorporadoras imobiliárias da época, a exemplo da Encol.   

Para resolver o problema da inadimplência, a inspiração neoliberal autorizou o 

modelo da alienação fiduciária em garantia, com a possibilidade de execução extrajudicial do 

bem. O flagelo desse modelo também se deu pela gestão, pois estava baseado no equilíbrio de 

mercado devido à liberdade de concorrência, e todos esses elementos são atinentes a um tipo 

de negócio econômico-financeiro que não se confunde com a finalidade fundamental da 

moradia. 

O risco do negócio imobiliário trazido pela Lei 9.514/97 mais se identificava 

com o mercado de ações do que propriamente com a aquisição da moradia. Isso porque, à 

época da sua implementação, o crescimento econômico do país estava em fase de franco 

crescimento em quanto a situação social do trabalhador andava vagarosamente, mantendo-se 

os longos períodos de congelamento salarial. A referida medida afastou a possibilidade de 

aquisição da casa própria pela faixa da população de baixa renda, fato que de aqueceu a 

especulação do mercado das locações. 

Pelas suas características, é possível perceber que o Programa Minha Casa 

Minha Vida mais tenta corrigir os erros do passado do que propriamente inovar no campo do 

acesso à moradia. A validade dessa medida é a tentativa de minimização dos riscos, como a 

criação do fundo habitacional de garantia do programa, além da necessária atuação proativa 

dos entes da federação. No entanto, as medidas previstas pela Lei 11.977/2009 também 

dependerão de um compromisso do gestor com a interpretação global do conceito de moradia. 
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Assim, sempre que a regência dos comandos legais e executivos se mostre 

desarmônicas à finalidade constitucional atribuída ao conceito de moradia, o modelo 

brasileiro de controle, seja de lei ou de ato normativo, será do Poder Judiciário, no exercício 

da sua atividade residual de guardião da Carta Política de 1988. Nesse sentido, seja na 

adequação do caso concreto ou da Lei em espécie, o poder judiciário poderá intervir para 

consagrar o princípio da dignidade humana restabelecendo o equilíbrio das relações 

contratuais ou expurgando do ordenamento jurídico normas que afetem as conquistas sociais 

no campo da moradia. 

Essa atribuição não afronta o princípio da separação de poderes, haja vista que 

o equilíbrio entre as atividades exercidas pelas instituições máximas da República repousa no 

sistema de freios e contra-pesos, necessário para a existência do Estado Democrático de 

Direitos. Ainda nessa esteira de pensamento, pode-se amparar essa atuação do Poder 

Judiciário na busca da máxima efetividade dos direitos fundamentais, que embora se admita 

estarem balisadas pelos princípios do mínimo existencial e da reserva do possível, jamais 

poderão ser por eles anuladas. 
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