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“A cidade sempre foi um lugar de 

encontro, de diferença e de interação 
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desejos  individuais concorrentes se 
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SÍNTESE 

 

Trata-se de monografia de conclusão de curso em que se analisa a aplicação do princípio da 

supremacia do interesse público nas ações de remoções forçadas praticadas pelo poder 

público em nítida violação ao direito fundamental social à moradia. O capital privado se 

apropria da terra, através do mercado imobiliário, gera especulação e eleva o valor do solo de 

maneira que inviabiliza a manutenção de comunidades nessas regiões. Em um contexto em 

que se verifica um elevado déficit habitacional e uma cidade desenvolvida para as classes com 

maior poder aquisitivo, é de extrema importância a discussão de alternativas para inclusão dos 

mais pobres no cenário urbano. Uma política de regularização fundiária sustentável deveria 

ser prioridade na gestão pública em se tratando de planejamento do espaço urbano. A 

participação da população nas políticas relativas à moradia, mostra-se um aspecto essencial 

para se alcançar uma administração mais democrática da cidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca analisar a prevalência do argumento da supremacia do 

interesse público, constantemente manifestado pela administração pública, que, com advento 

da força coercitiva do Estado, promove a remoção de comunidades e moradias de áreas 

consideradas potencialmente interessantes do ponto de vista imobiliário e estético, em face do 

direito fundamental à moradia. 

Busca-se enfocar a moradia como um direito fundamental social, que, como tal, não 

poderia ser objeto de constrição pelo Estado diante de um aparente interesse público que, na 

verdade, se revela como verdadeiro interesse privado de entidades que compõem o mercado 

imobiliário. A efetiva proteção se dá tanto de forma positiva, com políticas públicas para 

implementação de moradia popular, como de forma negativa, através do direito de defesa da 

posse. 

A proteção do direito fundamental à moradia, principalmente em se tratando do direito 

de defesa, se apresenta extremamente relevante ao se considerar o déficit habitacional 

existente no Brasil. 

Em contrapartida, a administração pública, em nome do princípio da supremacia do 

interesse público, se encontra legitimada a produzir ações que violam flagrantemente o direito 

fundamental à moradia e o princípio da função social através das remoções forçadas. 

Pretende-se despertar para a discussão acerca da segregação do espaço urbano que 

promove a ideia de expulsão das classes mais baixas onde se observa uma potencial fonte de 

exploração do solo. 

O primeiro capítulo possui o escopo de apresentar o princípio da supremacia do 

interesse público desde a sua origem até os dias atuais, de analisar os recentes estudos e 
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controvérsias sobre o tema, além de identificar o significado mais relevante de Interesse 

público em conformidade com os preceitos basilares da Constituição de 1988. 

O segundo capítulo apresenta argumentos para comprovar a necessidade de uma tutela 

mais eficiente do direito à moradia. Traça a definição desse direito em relação à produção 

legislativa e do sentido que a doutrina entende atualmente. Também estabelece a função 

social como elemento caracterizador de um direito de morar. Em seguida propõe uma reflexão 

acerca dos conflitos fundiários em torno do solo urbano, que correspondem a um reflexo da 

conformação excludente e segregadora das cidades brasileiras. Por fim, ainda no segundo 

capítulo, são propostos alguns instrumentos para efetivação e conservação do direito à 

moradia. 

No terceiro e último capítulo será demonstrado o caráter opressor das ações de 

remoções forçadas realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Um breve histórico da política 

remocionista revela a vocação do Rio de Janeiro para a exclusão dos mais pobres de áreas 

com potencial mercadológico. A realização dos megaeventos na cidade acabou transformando 

os últimos anos em um dos períodos mais violentos da política de remoções. Finalmente, será 

apresentado o caso da Vila Autódromo como exemplo de resistência às ações truculentas do 

Estado. 

Trata-se de uma pesquisa empírica, do tipo qualitativo, parcialmente exploratória, que 

adotou como método o procedimento misto, cujo recorte epistemológico buscou nas 

referências bibliográficas explicitar o equívoco das políticas de remoções forçadas 

implementadas pelo Poder Público. 
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1. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

  

 O princípio da supremacia do interesse público está inserido em um dos pilares nos 

quais se funda a ideia de Estado, qual seja a de que é necessária a satisfação das necessidades 

de interesse coletivo em detrimento do atendimento aos interesses exclusivamente privados. 

Nesse sentido, foi conferida ao poder público uma série de prerrogativas e privilégios capazes 

de efetivar as dinâmicas de ordem administrativa. 

A administração pública tem o poder de escolha diante do que considera interesse 

público ou não. Em nome deste princípio, ela está legitimada a promover ações que muitas 

vezes colidem flagrantemente com o objetivo do Estado de assegurar o bem-estar das pessoas, 

além de violar direitos fundamentais. 

Atualmente é preciso que se questione até que ponto o princípio da supremacia do 

interesse público realmente tutela o interesse da coletividade ou se está sendo usado como 

pretexto para que sejam promovidas ações de interesses privados de uma parcela privilegiada 

da população. 

Ao analisar a tomada de decisão do poder público sobre o que seria realmente 

interesse público para atender a alguma aspiração da sociedade, é importante que se faça um 

estudo sobre a origem desse princípio até chegar à concepção hodierna. Também é importante 

enfocar a prevalência do interesse público sobre o privado e indicar o que os principais 

doutrinadores e a própria legislação entendem pelo conceito de interesse público. Por fim, 

passa-se a uma análise da relação existente entre interesse público e direitos fundamentais, de 

modo que, se necessário, é possível a utilização da técnica da ponderação de interesses como 

forma de relativizar a supremacia do interesse público em prol de direitos fundamentais. 

 

1.1. DO INTERESSE PÚBLICO DO MONARCA À IDEIA DE COLETIVIDADE 
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 A origem do princípio da supremacia do interesse público se confunde com a própria 

origem do direito administrativo. Modernamente, existe em torno desse princípio a discussão 

acerca da sua origem como consequência do período das revoluções de pensamento liberal e, 

portanto, democrática ou como expressão do autoritarismo do poder executivo. Autores como 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Emerson Gabardo e Daniel Wunder Hachem
1
 compõem o 

grupo de doutrinadores que sustentam a origem democrática do instituto supracitado, baseado 

nas ideias do pensamento iluminista de proteção do indivíduo. Já autores como Daniel 

Sarmento, Gustavo Binenbojm, Alexandre Aragão e Paulo Otero entendem que a o direito 

administrativo e, por conseguinte, o princípio da supremacia do interesse público se 

originaram de bases autoritárias e antidemocráticas. 

Com o surgimento da burguesia entre os séculos X e XII na Europa
2
, surge também a 

necessidade de uma estrutura de sociedade mais organizada e menos vulnerável do ponto de 

vista econômico. Gradativamente essa nova classe social fomentou a criação do Estado 

Moderno Absolutista com vistas a reconstruir a sociedade arrasada por pestes e reiteradas 

guerras. 

 Assim, os poderes se concentraram nas mãos dos monarcas absolutistas e se tornaram 

ilimitados diante da ausência de leis que submetessem o Estado. Isso passou a atingir a todas 

as classes sociais, inclusive a própria burguesia, fazendo-se com que fosse extremamente 

necessária a formulação de regras que pudessem limitar os poderes do rei/Estado. 

 Surge então o que se considera uma das vertentes do constitucionalismo antigo, mais 

ou menos no século XIII, já com a proteção de alguns direitos como da propriedade e do 

                                                            
1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). Supremacia do Interesse 

Público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 15. 
2 GABARDO, Emerson; HACHEM, Daniel Wunder. O Suposto Caráter Autoritário da Supremacia do 

Interesse Público e das Origens do Direito Administrativo: uma Crítica da Crítica. In: PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). Supremacia do Interesse Público e outros 

temas relevantes do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 23. 
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devido processo legal em face do Estado. Segundo Canotilho
3
: “Constitucionalismo antigo é o 

conjunto de princípios antigos e costumeiros voltados a afirmação de direitos a serem 

confrontados perante o monarca, bem como a simultânea limitação dos poderes deste”.  

 Nos séculos XVII e XVIII, com o advento das revoluções inglesa e francesa, e da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789
4
, surgiu o chamado 

constitucionalismo moderno para o qual o indivíduo é o protagonista da sociedade, dotado de 

superioridade imanentes à condição de homem. Essa nova concepção baseava-se em 

conceitos do jus naturalismo e do direito natural e pregava o individualismo, um Estado 

liberal que interferisse o menos possível na vida dos indivíduos. 

 Nesse contexto de interferência mínima, o Estado tinha o dever de se abster para que 

efetivamente pudesse garantir a proteção dos direitos individuais, tais como: vida, integridade 

física, liberdade e propriedade; concebidos como os direitos de primeira geração. 

 Com a revolução francesa e toda a evolução principiológica advinda desse período, 

surgiu o que se considerou como o início do direito administrativo com a Loi 28 Pluviose, do 

ano de VII, datada de 1800. Para Emerson Gabardo e Daniel Hachem
5
 “ é possível afirmar 

que a formação daquilo que atualmente denomina-se direito público é um fenômeno histórico 

que se verifica sobretudo na Idade Moderna”. 

 O sistema anterior – Antigo Regime – fundava-se na ideia de superioridade do 

monarca de modo que ele não se submetia a nenhum outro poder, suas ações estavam 

pautadas no seu próprio arbítrio e na submissão dos súditos. Gabardo e Hachem
6
 destacam 

ainda que: 

[...] após a revolução iluminista esse mesmo direito passou a nortear-se pela ideia de que o 

poder político é uma autodisposição da sociedade sobre si mesma, através da vontade geral 

surgida no pacto social a qual se expressa por meio da Lei. 

                                                            
3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 1998, p. 48. 
4 GABARDO, op. cit., p. 24. 
5 Ibid., p. 19. 
6 Ibid., p. 20. 
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A lei estabeleceu um instrumento capaz de conter o poder antes ilimitado da 

administração pública, pautado na separação dos poderes. O poder legislativo serviria como 

elaborador das normas jurídicas a serem seguidas pela administração pública. Surge, assim, a 

essência do direito administrativo consistente na ideia de que à administração pública cabe 

agir tão somente de acordo com o que a lei prescreve, enquanto que ao particular, em 

decorrência da autonomia privada, é permitido fazer tudo aquilo que a lei não veda. 

Em que pese, a origem do direito administrativo ser associada, há muitas gerações, a 

submissão do executivo ao poder legislativo como explicado anteriormente, existe uma 

posição diversa para explicar o surgimento do direito administrativo. Essa posição em nada se 

coaduna com a história propagada de que o direito administrativo teria suas bases pautadas no 

princípio da legalidade de Rousseau e na separação de poderes de Montesquieu. 

O direito administrativo, para essa corrente doutrinária, surgiu através do Conseil 

d’État na França com uma postura ativa e insubmissa da administração pública em relação ao 

parlamento. Ao executivo coube formular uma série de regras e princípios que se distinguiram 

dos que já eram aplicados no plano do direito privado, contrariando, assim, a tese de origem 

através da limitação do executivo pelo legislativo. 

Dessa forma, Gustavo Binenbojm
7
, ao citar Paulo Otero assinala: 

A ideia clássica de que a revolução francesa comportou a instauração do princípio da 

legalidade administrativa, tornando o executivo subordinado a vontade do parlamento 

expressa através da lei, assenta num mito repetido por sucessivas gerações: a criação do 

direito administrativo pelo Conseil d’État, passando a administração pública a pautar-se por 

normas diferentes daquelas que regulavam a atividade jurídico-privada, não foi um produto 

da vontade da lei, antes se configura como uma intervenção decisória autovinculativa do 

Executivo sob proposta do Conseil État. 

  

O autor entende que o direito administrativo não tem sua gênese ligada à submissão à 

legalidade, poder legislativo, mas sim à criação de suas normas por ela própria e julgamento 

de seus próprios litígios com os administrados. 

                                                            
7 OTERO apud BINENBOJM, Gustavo. Da Supremacia do Interesse Público ao Dever de 

Proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo. Disponível em: 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/766503/DLFE- 46414.pdf/Revista_59 

_Doutrina_pg_49_a_82.pdf. Acesso em: 06 abr. 2015. 
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 Diante disso, para os que defendem essa posição
8
, é possível extrair uma 

incompatibilidade no que tange aos ideais surgidos com a revolução francesa da separação 

dos poderes e da legalidade: o fato de a administração pública julgar os seus litígios, a 

jurisdição administrativa própria, pois há nitidamente uma restrição ao Poder Judiciário, 

sendo negada uma vertente que decorre naturalmente do princípio da supremacia do interesse 

público, qual seja, o sistema de freios e contrapesos. 

 Para os autores
9
 que entendem pela origem autoritária do direito administrativo, o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e a regra da indisponibilidade 

do interesse público são resquícios de um período antidemocrático e por este motivo, 

propõem a desconstrução desses conceitos e novos paradigmas para o direito administrativo. 

 Não obstante existir o posicionamento acima, não há razão para se afirmar que o 

direito administrativo, juntamente com seus corolários, possui raízes autoritárias. Para 

Gabardo e Hachem
10

: 

O direito administrativo não possui raízes autoritárias justamente por ser um contraponto 

axiológico ao regime anterior. No modelo pós-revolucionário, a grande mudança reside na 

submissão do Estado aos ditames legais, o que faz com que ele deixe de ser irresponsável 

juridicamente, passando a responder pelos danos que causar aos particulares; seus atos 

tornam-se controláveis e passíveis de impugnação; consagrando-se direitos e garantias de 

liberdade aos indivíduos, que não podem ser violados pelo Estado [...] 

  

Obviamente que, o que se considerava interesse público nos séculos XVIII e XIX não 

equivale ao que se considera interesse público atualmente. Na vigência do Estado Liberal 

burguês, a proteção aos direitos individuais contra as arbitrariedades do Estado opressor era o 

que se visava. O bem comum era alcançado através da proteção dos interesses individuais e o 

Estado, na verdade, deveria atuar de forma mínima, se abstendo de qualquer intervenção, de 

modo a propiciar as ações de mercado. 

                                                            
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 GABARDO, op. cit., p. 51. 



15 
 

 Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro
11

 assinala que: “[...] o princípio do 

interesse público começou como proposição adequada ao Estado Liberal, não intervencionista 

e assume feição diversa para adaptar-se ao Estado social e democrático de Direito”. 

 Dessa forma, vincular a origem do direito administrativo a traços autoritários não se 

coaduna com a melhor doutrina uma vez que o interesse público, entendido como vontade 

geral do povo, se realizava através da formulação de leis pelo Parlamento, ou seja, da 

submissão da Administração ao Poder Legislativo, o que evidenciava, de certa forma, a 

existência de uma separação de poderes e da aplicação do sistema de freios e contrapesos, 

mesmo que ainda embrionário.  

 

1.2. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO 

  

Imperioso neste momento é percorrer pelos conceitos empregados pelos principais 

doutrinadores do direito administrativo acerca do princípio da supremacia do interesse 

público. No passado, superado o período do Estado Liberal e a partir da constituição do 

Estado de Direito tem-se que a noção de interesse público se enquadrava em tudo o que fosse 

de interesse da coletividade para se alcançar o bem-estar dos indivíduos dentro da sociedade.  

As doutrinas modernas, debruçam-se na mesma ideia de interesse da coletividade, 

porém acrescentando o elemento finalidade. José dos Santos Carvalho Filho
12

 sustenta que a 

finalidade dos atos administrativos deve se coadunar com o interesse público, ou seja, “o fim 

último do Estado é o próprio interesse público”. Nesse modelo é possível inferir quando o 

administrador age com desvio de finalidade, quando ele, na realidade, se afasta do interesse 

público. 

                                                            
11 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São 

Paulo: Atlas, 1991, p. 43. 
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Interesse Público: Verdades e Sofismas. In: PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). Supremacia do Interesse Público e outros 

temas relevantes do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 71. 
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Para Carvalho Filho
13

, “o interesse público não é o somatório dos interesses 

individuais dos componentes do grupo social, mas traduz interesse próprio, coletivo, gerador 

de satisfação geral, e não individual; enfim, busca o bem comum”. Esse conceito se afasta 

completamente da noção de interesse público do Estado Liberal, no qual o interesse público 

era a expressão do interesse particular de cada indivíduo por meio de uma lei editada pelo 

poder legislativo. 

Uma classificação apontada pelo autor é a que separa o interesse público em primário 

e secundário. Interesse público primário é o que corresponde ao interesse de toda a 

coletividade, de todos os indivíduos como um todo. Interesse público secundário é o que diz 

respeito ao interesse da própria Administração pública como pessoa jurídica pública. 

Na visão de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
14

, o Estado Social de Direito foi 

responsável pelo desenvolvimento do princípio da supremacia do interesse público. Neste 

período surgiu uma grande demanda por prestação de serviços pelo Estado uma vez que, o 

período anterior, Estado Liberal, foi responsável por disseminar profundas desigualdades 

sociais, rechaçando qualquer atuação do estado no sentido de promover o bem comum ao 

invocar o estado mínimo. 

Assim, a autora concebe uma relação de bipolaridade dentro do direito administrativo 

que explica a origem dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público: 

Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se o Estado à observância da lei; é a aplicação, ao 

direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-se a autoridade da Administração 

Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe outorgadas prerrogativas e privilégios 

que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular. 

  

Cumpre salientar que as concepções originais dos princípios supracitados, apareceu, 

primeiramente, no estado liberal burguês, não intervencionista, e foram desenvolvidas no 

                                                            
13 Ibid., p. 73. 
14 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. O Princípio da Supremacia do Interesse Público: Sobrevivência 

diante dos Ideais do Neoliberalismo. In: PIETRO, Maria Sylvia Zanella di; RIBEIRO, Carlos Vinícius 

Alves (Coord.). Supremacia do Interesse Público e outros temas relevantes do Direito Administrativo. 

São Paulo: Atlas, 2010, p. 93. 
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Estado de Direito, onde assumiram uma nova roupagem, principalmente para assegurar a 

tutela da dignidade da pessoa humana e diminuir as desigualdades sociais. 

 Para Celso Antônio Bandeira de Melo
15

, interesse público não se confunde com o 

somatório dos interesses individuais, que, na verdade, o interesse público é o interesse do 

todo, do “conjunto social”. No entanto, o autor ressalta que não se deve entender como 

antagônicos os conceitos de interesse individual e interesse do todo, mas que o interesse 

público se caracteriza por ser o interesse do conjunto social consubstanciado na consciência 

autônoma de cada indivíduo. O interesse público seria para Celso Antônio
16

, portanto, “a 

dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo 

enquanto partícipe da sociedade”. 

 Diante das considerações do parágrafo anterior, Bandeira de Mello alerta para um erro 

que pode comprometer o estudo do tema, qual seja, identificar o interesse público como 

qualquer interesse proveniente do Estado, pois que este representa todos os indivíduos de uma 

sociedade. O próprio Estado também possui interesses individuais, que não devem ser 

confundidos com interesse do todo. Isso leva a uma distinção, já apontada anteriormente na 

exposição do conceito de José dos Santos Carvalho Filho para o tema, entre interesse público 

propriamente dito ou interesse primário do Estado e interesse secundário. 

 Interesse público propriamente dito é a própria finalidade do Estado, todos os atos 

praticados pelo ente estatal devem estar eivados de interesse público, o interesse do todo 

constituído de interesses individuais. Já o interesse secundário é aquele que expressa a 

vontade única e exclusiva do ente estatal como pessoa jurídica de direito público, o que não se 

coaduna com a ideia de interesse público almejada pelo ordenamento jurídico e pelo Estado 

de Direito. 

                                                            
15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 59. 
16 Ibid., p. 60-61. 
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 Para a professora Alice Gonzalez Borges
17

:  

[...] todo o direito administrativo é construído sobre dois pilares básicos: a supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado, e a indisponibilidade do interesse público. 

Sobre esses dois pilares é que se estruturam, de um lado, as chamadas prerrogativas de 

potestade pública e, de outro, as sujeições de potestade pública, que corporificam o 

conteúdo de atividade administrativa. Tais prerrogativas e sujeições só encontram sua única 

razão de ser em face do interesse público que as justifica. Sem sua existência perderiam 

qualquer significado em um Estado Democrático de Direito. 

 

Assim, para a professora, não há que se falar em um antagonismo permanente entre 

interesse privado e interesse público e que esse, através da supremacia, sempre prevalecerá 

sobre aquele. Na realidade, o interesse público prevalece na medida em que concede maiores 

benefícios a um maior número de pessoas, mas sem esquecer de respeitar direitos 

fundamentais na medida do possível e sem violar a dignidade da pessoa humana. 

Em contraposição aos autores já citados, Gustavo Binenbojm
18

 entende não ser mais 

compatível se falar em supremacia do interesse público nos tempos atuais diante da 

sistemática do direito administrativo moderno, que se baseia nos princípios constitucionais 

para legitimar os seus atos. Ele defende, ainda, a não utilização do termo supremacia e sim do 

termo proporcionalidade para análise de interesses públicos versus interesses privados. 

Esse autor sustenta a impossibilidade de se extrair da norma constitucional o 

fundamento do chamado princípio da supremacia do interesse público, pois a Constituição de 

1988 traz em seu bojo uma série de previsões que resguardam os direitos e garantias 

individuais. Em um dos seus textos, Binenbojm
19

 afirma que:  

[...] a Lei Maior é orientada sob o influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, do 

que deflui a necessidade de se estabelecer, em alguma medida, proteção ao interesse do 

indivíduo quando ameaçado frente aos interesses gerais promovidos pelo Estado. 

Binenbojm
20

 pontua, por fim, que não há como existir uma supremacia do interesse 

público, pois isso se afasta flagrantemente de uma ponderação de interesses que se faz 

                                                            
17 BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do Interesse Público: desconstrução ou reconstrução? 

Disponível em: http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/Supremacia%20do%20 

Interesse%20P%C3%BAblico%20%20-%20Alice%20Gonzalez%20Borges.pdf. Acesso em: 13 abr. 

2015. 
18 BINENBOJM, op., cit. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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necessária para aferição do melhor interesse no caso concreto. O princípio acaba engessando 

as relações uma vez que produz sempre a prevalência do interesse público sobre o privado, 

ignorando as peculiaridades de cada situação específica. 

Algumas teorias
21

 pretendem explicar a relação existente entre a administração pública 

e o particular na formação do que se entende por interesse público, ou seja, pretendem se 

impor como um fundamento ético para a existência do princípio da Supremacia do Interesse 

público. As principais teorias são: o organicismo, o utilitarismo, o individualismo e o 

personalismo.  

Para o organicismo a sociedade é formada por um organismo único do qual fazem 

parte todos os indivíduos. As vontades individuais são mitigadas em prol da vontade do todo, 

como pontua Daniel Sarmento
22

: “valoriza-se sempre o público em detrimento do privado, 

prioriza-se o Estado e a comunidade política em detrimento do indivíduo”. Essa teoria 

encontra lastro no pensamento de Aristóteles, que em sua obra Política, já expunha ideias 

organicistas. 

O organicismo possui a ideia intrínseca de que a pessoa em sua individualidade não 

possui valor algum para a formação da sociedade, a importância se daria na sua participação 

para formação do todo, de um organismo coletivo superior, tão somente. Por este motivo, 

muitos autores entendem que a teoria organicista não respeita a condição da pessoa humana. 

Essa teoria, sem dúvida alguma, não se coaduna com o Estado Democrático de Direito 

uma vez que representa uma limitação às liberdades individuais e se reveste de uma postura 

autoritária. O organicismo, portanto, em nada se compatibiliza com a Constituição de 1988, 

pois concebe a figura do indivíduo como um meio para se chegar ao bem comum, o que é 

                                                            
21 SARMENTO, Daniel. Supremacia do Interesse público? As colisões entre direitos fundamentais e 

interesses da coletividade. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de 

Azevedo. (Coord.). Direito Administrativo e seus Novos Paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 

98-99. 
22 Ibid., p. 100. 
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completamente rechaçado pela ideia de dignidade da pessoa humana. Sarmento
23

 

acertadamente assevera que: 

No organicismo, a prioridade absoluta do coletivo sobre o individual acaba asfixiando a 

individualidade, que passa a ser instrumentalizada em proveito de um suposto organismo 

superior. A grande vítima acaba sendo a liberdade humana, imolada em nome de ideais 

coletivos, tantas vezes vagos e incorpóreos, quando não meras fachadas para o arbítrio dos 

governantes. 

 

 A segunda teoria esposada é a utilitarista que tem como base os ideais de pensadores 

liberais/iluministas do século XVIII. Para esta teoria, não existe um organismo superior e 

coletivo que está acima dos indivíduos, mas que cada pessoa deve ser respeitada de forma 

individualizada, considerando-se que todos são iguais.  

Busca-se a promoção do bem-estar da maior parte dos indivíduos, mesmo que isso 

importe em violação de algum direito fundamental individual; por este motivo, a teoria 

utilitarista não se coaduna com a Constituição de 1988, pois, como afirma Sarmento
24

, “os 

direitos fundamentais são protegidos mesmo quando contrariem os interesses da maioria dos 

membros da coletividade”. 

A teoria utilitarista tem como escopo a proteção de direitos individuais desde que isso 

contribua para a promoção da felicidade e bem-estar do maior número de pessoas possível. O 

problema é que essa teoria acaba caindo no mesmo equívoco da teoria organicista ao tratar o 

indivíduo também como meio e não como um fim em si mesmo. A preocupação aqui é com a 

vontade da maioria, o que pode provocar violação aos direitos das minorias. Dessa forma, esta 

teoria não pode ser o fundamento para a afirmação da supremacia dos interesses públicos 

sobre os individuais no ordenamento brasileiro. 

A terceira teoria é a chamada teoria individualista que teve início entre os séculos XIX 

e XX com o Estado Liberal burguês. O pensamento iluminista contribuiu para o florescimento 

dessa teoria ao colocar o homem e, como consequência, os direitos individuais como 

                                                            
23 Ibid., p. 102-103. 
24 Ibid., p. 106. 
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protagonistas. O objetivo, sem dúvida, era limitar as interferências do Estado nas relações 

privadas para que a burguesia pudesse livremente pactuar os seus negócios. 

Os interesses privados se sobrepunham aos interesses públicos e o Estado possuía 

basicamente o dever de se abster diante dos interesses privados. Daniel Sarmento
25

 explica: 

A esfera privada, dentro da qual se inseriam as relações econômicas, era considerada 

prioritária em relação à pública, e esta última limitava-se às relações travadas com o 

Estado. Este deveria ser o menor possível, porque sua existência constituía em si um perigo 

para a liberdade. 
 

 No final do século XX, uma versão mais radical da teoria individualista surgiu 

defendendo o Estado mínimo e recusando os princípios do Estado Social como solidariedade 

e igualdade material. Essa releitura surgiu com um viés extremamente individualista e em 

nada se compatibiliza com a Constituição de 1988 uma vez que essa prevê, em várias 

passagens, a atuação positiva do Estado no sentido de promover o bem-estar social através de 

políticas públicas, mesmo que isso importe em limitação da propriedade de alguns, como é o 

caso, por exemplo, da função social da propriedade. 

 Por fim, existe a teoria personalista
26

 que é a teoria que mais se aproxima da proposta 

da Constituição brasileira de 1988. Essa teoria rechaça a ideia de que o Estado seja o 

adversário por excelência dos direitos humanos; reconhece o indivíduo como um fim em si 

mesmo - no que se aproxima um pouco do individualismo - mas valoriza a atuação do Estado 

para, juntamente com o indivíduo, promover a defesa dos direitos fundamentais. O poder 

público possui papel fundamental e positivo na busca do bem-estar social. 

 É possível estabelecer comparações tanto com a teoria organicista quanto com a 

individualista, porém a teoria personalista encontra-se numa espécie de “meio-termo”. Se por 

um lado ela valoriza o indivíduo e visa a proteger direitos fundamentais, por outro lado, ela 

não concebe o Estado como um adversário, mas faz referência à importância da atuação do 

                                                            
25 Ibid., p. 109. 
26 Ibid., p. 111-112. 
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Estado para se alcançar essa proteção. O Estado, nesse caso, passa a ser um aliado, devendo 

estar sempre a serviço dos indivíduos. 

 Diante dessas considerações, impõe-se afirmar que a Constituição de 1988 adota uma 

postura personalista, se afastando das teorias organicista, utilitarista e individualista. Para 

Daniel Sarmento
27

: 

[...] o personalismo afirma a primazia da pessoa humana sobre o Estado e qualquer entidade 

intermediária, e reconhece no indivíduo a capacidade moral de escolher seus projetos e 

planos de vida. (...) Para o personalismo, é absurdo falar em supremacia do interesse 

público sobre o particular; mas também não é correto atribuir-se primazia incondicionada 

aos direitos individuais em detrimento dos interesses da coletividade. 

 

 Assim, a teoria personalista se mostra, sem dúvida alguma, a mais adequada para se 

aplicar no ordenamento jurídico brasileiro diante de uma análise dos direitos e garantias 

fundamentais presentes na Carta Magna. Concebe impraticável que o Estado tenha poder 

irrestrito para decidir sobre o interesse público e prevê critérios para limitar esse poder. É essa 

teoria que consegue ponderar a proteção dos direitos individuais com o interesse da 

coletividade.  

 

1.3. INTERESSE PÚBLICO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: RELATIVIZAÇÃO E 

PONDERAÇÃO DE INTERESSES 

  

A relação entre interesse público e direitos fundamentais foi objeto, nos últimos anos, 

pela doutrina, de debates acerca do que de fato deve prevalecer quando se estiver diante de 

um aparente conflito de interesses. Parte da doutrina
28

 passou a defender a desconstrução do 

princípio da supremacia do interesse público por entender que este revestia-se de um caráter 

autoritário, indo de encontro aos princípios apregoados na Constituição de 1988.  

                                                            
27 Ibid., p. 117-118. 
28 SARMENTO, op., cit., p. 115. 
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 Os maiores entusiastas dessa posição são os autores Daniel Sarmento, Gustavo 

Binenbojm e Alexandre Santos de Aragão. Eles entendem que o uso da proporcionalidade nas 

situações em que se verifica a colisão entre direitos públicos e direitos fundamentais deve ser 

feito em detrimento da supremacia do interesse público, portanto negam que o interesse 

público seja sempre superior ao interesse particular.  

 Ao se deparar, o administrador público, com uma situação de conflito, não deverá 

decidir a questão através da discricionariedade, mas deverá aplicar a técnica da ponderação de 

interesses e sopesar qual é o melhor interesse no caso concreto. Binenbojm
29

 expõe seu 

raciocínio da seguinte forma: 

[...] não é livre o agente público para decidir por um ou por outro caminho. Chamado a 

realizar um interesse de índole difusa, para cuja implementação se depare, frontalmente, 

com um interesse particular juridicamente protegido, deve o administrador, à luz das 

circunstancias peculiares ao caso concreto, bem como dos valores constitucionais 

concorrentes, alcançar solução ótima que realize ao máximo cada um dos interesses 

públicos em jogo. 

  

Eventuais interferências nos direitos fundamentais só se justificariam se estivessem 

pautadas no princípio da proporcionalidade. Ademais, em alguns casos, o legislador já faz a 

ponderação explicitamente e entende qual o direito deve prevalecer, um exemplo são os casos 

de desapropriação em que o legislador traz a possibilidade de expropriação de bens 

particulares (limitação de um direito fundamental), mas estabelece que o particular terá direito 

a uma indenização em decorrência desta “violação”. 

 Os autores em questão, equivocadamente, sustentam a desconstrução do princípio da 

supremacia do interesse público por entenderem que a sua vigência acaba fazendo com que 

ele sempre prevaleça, em qualquer situação, o que acaba esvaziando por completo o conteúdo 

dos direitos fundamentais. Restringem a noção de interesse público a mero interesse do poder 

administrativo como pessoa jurídica - interesse público secundário. 

                                                            
29 BINENBOJM, op., cit. 
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 Daniel Sarmento
30

 chega a falar que “o discurso da supremacia encerra um grave risco 

para a tutela dos direitos fundamentais, cuja preservação passa a depender de valorações 

altamente subjetivas feitas pelos aplicadores do direito em cada caso”. 

 Em que pese a existência da posição mencionada acima, a melhor doutrina se reveste 

de argumentos para combater os entendimentos considerados falaciosos. Autores como Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, Emerson Gabardo, Alice Gonzales e Irene Patrícia Nohara, por 

exemplo, rechaçam as teses esposadas pelos que tentam sustentar a destruição do princípio da 

supremacia do interesse público. 

 O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é primeiramente um 

mecanismo de garantia de superioridade do interesse da coletividade diante do interesse de 

particulares individualmente considerados, mas também de garantia dos interesses 

particulares uma vez que estes integram o interesse coletivo. 

 Não se deve desconsiderar a importância de o poder público estar em uma posição de 

autoridade, onde ele possa administrar a relevância do que é interesse público e dos conflitos 

que possam surgir das práticas sociais. Entretanto, interesse público aqui tratado será sempre 

o interesse público propriamente dito, aquele que efetivamente atende aos anseios da 

sociedade e aos interesses particulares como um todo. Os interesses secundários somente 

serão atendidos se coincidirem com os interesses primários. 

 O que na verdade os adeptos da tese da desconstrução pregam – a aplicação da 

ponderação de interesses, o princípio da proporcionalidade para sopesar o melhor interesse – 

não é algo inovador na medida em que nunca a doutrina administrativa defendeu que a 

supremacia do interesse público pudesse desconsiderar os direitos fundamentais previstos na 

Constituição de 1988. Di Pietro
31

 assim sinaliza: 

O princípio da Supremacia do Interesse Público, ao contrário do que se afirma, não coloca 

em risco os direitos fundamentais do homem. Pelo contrário, ele os protege. Veja-se que o 

                                                            
30 SARMENTO, op. cit., p. 117. 
31 PIETRO, op. cit., 2010, p. 99. 
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direito administrativo nasceu justamente no período do Estado Liberal, cuja preocupação 

maior era a de proteger os direitos individuais frente aos abusos do poder. 

  

A autora entende que a doutrina que se diz inovadora se revela, em certa medida, 

extremamente conservadora uma vez que prega ideais bem características do liberalismo, ao 

se preocupar demasiadamente com a atuação positiva do Estado não focar nas questões 

relacionadas ao bem comum. 

 Invocar o princípio da Supremacia do interesse público não significa, portanto, passar 

por cima dos direitos fundamentais. A proporcionalidade e a razoabilidade sempre estiveram 

presentes no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição de 1988, quando da 

análise dos interesses públicos versus interesses privados. 

 Os privilégios e prerrogativas da administração pública são essenciais para que o 

Estado possa promover o bem-estar social através da prestação de serviços públicos. Dessa 

forma, a limitação de alguns direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo se impõe 

como condição inerente ao Estado Social de Direito, não importando em nenhuma violação à 

constituição uma vez que existe razoabilidade. 

 A supremacia do interesse público, ao invés de ser desconstruída ou destruída, como 

pretendem alguns, deve ser entendida como um instrumento para satisfação dos direitos 

fundamentais, da dignidade da pessoa humana, fundamento precípuo da Constituição de 1988. 

 A Constituição de 1988 se legitima a partir da proteção aos direitos fundamentais 

diante das arbitrariedades que o indivíduo possa vir a sofrer. É esse o núcleo que embasa a 

Carta Magna, diferente das constituições anteriores que tinham a figura do Estado autoritário 

como protagonista.  

 As prerrogativas e privilégios da administração pública são antes um instrumental para 

garantia e manutenção dos direitos fundamentais uma vez que, em princípio, o ente estatal 

representa os indivíduos e deve promover ao máximo o bem-estar social. 
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 O conceito de interesse público, desde a sua origem, vem mudando de significação a 

depender do momento histórico e do contexto social em que está sendo analisado. Na 

atualidade, o problema da fragmentação desse conceito esbarra, muitas vezes, na confusão 

entre as noções de interesse público primário e interesse público secundário, pois não há como 

definir objetivamente o que realmente é interesse da coletividade e o que apenas interessa ao 

ente estatal enquanto pessoa jurídica de direito público. 

 Dessa forma, a melhor maneira de interpretar o princípio da supremacia do interesse 

público é a que garanta o maior respeito aos fundamentos da constituição de 1988. Não 

parece, portanto, que realizar remoções forçadas de comunidades instaladas há várias 

gerações em um determinado local para construção de vias ou “revitalização” de áreas 

degradadas, seja legítimo e atenda ao interesse público ao mesmo tempo que viola o direito à 

moradia de milhares de pessoas. Não é admissível a violação de direitos fundamentais com a 

alegação de atendimento ao interesse público, visto que esse visa, ou deveria visar, à proteção 

daqueles. 
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2. DIREITO À MORADIA 

 

 O direito à moradia adequada está previsto expressamente no ordenamento jurídico 

brasileiro, assim como está previsto em diversas outras fontes internacionais. Foi reconhecido 

pela primeira vez como um direito humano universal na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. 

 Mais do que assegurar que todos devem ter uma casa, o direito à moradia
32

 pressupõe 

que todo indivíduo tenha acesso a um ambiente seguro, onde possa se desenvolver como um 

ser humano digno, integrado com a comunidade do entorno, com custo acessível e oferta de 

serviços de infraestrutura básica. 

 Diante da existência de um déficit habitacional significativo no Brasil, é de suma 

importância a discussão do tema em todos os setores da sociedade. A questão envolve não 

apenas a falta de moradia, mas o risco de remoções de muitas famílias que já a possuem, o 

que contribui para o agravamento do quadro crítico. 

 Neste capítulo, o tema direito à moradia vai ser objeto de análise em todos os aspectos. 

Primeiramente, no que tange a sua definição, será demonstrada a forma como a legislação 

nacional e internacional tratam do tema; será sustentado que o direito à moradia é um direito 

fundamental do indivíduo; será evidenciado que além do respeito à função social da 

propriedade e da posse, existe um direito acima destes que é o direito de morar. 

 Em seguida, passa-se ao estudo dos conflitos urbanos decorrentes da violação ao 

direito à moradia. A ideia da cidade regida exclusivamente pelo capital, em detrimento da 

comunidade ali inserida, que vai gerar a chamada gentrificação, será objeto de estudo nesse 

momento. A segregação do espaço urbano, com a consequente exclusão sócio territorial gera 

                                                            
32 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia. Direito à moradia – o que é, para que serve, como é 

garantido e as disputas na construção doutrinária e jurisprudencial. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia (Coord.) Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como defender e 

efetivar. Belo Horizonte: Forum, 2014, p. 14. 
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a violação do direito à moradia uma vez que tem o condão de expulsar os pobres de áreas 

economicamente interessantes do ponto de vista imobiliário. O mercado imobiliário está 

modificando a paisagem das grandes cidades ao transformar a moradia em fonte de capital e 

afastá-la, cada vez mais, da sua concepção de direito humano fundamental. 

 Por fim, faz-se necessário apresentar os instrumentos capazes de efetivar e conservar o 

direito à moradia. Medidas como mediação de conflitos fundiários, segurança na posse e 

regularização fundiária de interesse social já existem positivadas no ordenamento jurídico 

brasileiro, no estatuto da cidade, mas na prática não são utilizadas de forma correta.  

 

2.1 Conceito relevante do direito à moradia 

  

A tentativa de definir o direito à moradia traz consigo a necessidade de apresentar os 

regramentos que tutelam esse direito no âmbito nacional e internacional. O ordenamento 

jurídico brasileiro se adaptou à normativa dos tratados internacionais ao prever expressamente 

o direito à moradia na Constituição. Esse direito está previsto no rol dos direitos sociais e tem 

nítida vocação para a fundamentalidade, no tocante à sua dimensão negativa. Trabalhar com 

direito à moradia também pressupõe a análise da função social da propriedade e da posse, pois 

são institutos que garantem e evidenciam o uso, em detrimento da especulação para acúmulo 

indiscriminado de capitais. 

 

2.1.1. Tratamento dado pela legislação nacional e alienígena 

  

O direito à moradia está previsto tanto na legislação nacional, na Constituição da 

República e no regramento infraconstitucional; como na legislação internacional, através dos 

tratados ratificados pelo Brasil. É considerado um direito humano e primeiramente teve seu 
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reconhecimento, no plano internacional, através da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU, no ano de 1948. O artigo 25º, item 1
33

 da Declaração preceitua: 

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 

os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência 

em circunstâncias fora de seu controle.  

 

Posteriormente, em 1966, ocorreu uma Assembleia Geral das Nações Unidas que deu 

origem ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e ao Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Os pactos somente entraram no ordenamento 

jurídico brasileiro no ano de 1992, pelos decretos 591 e 592 da presidência da república. O 

artigo 11, parágrafo 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais
34

 previu expressamente o direito à moradia adequada e a responsabilidade dos 

Estados na promoção desse direito para a população: 

Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível 

de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e 

moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. 

Os Estados partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 

direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento. 

  

Como se vê, a questão da moradia adequada já era tratada como um direito básico do 

indivíduo, juntamente com a alimentação e a vestimenta, de modo que em conjunto esses 

direitos eram entendidos como essenciais para se alcançar a dignidade humana. 

A ONU ainda compreende a moradia como um direito humano e rechaça os chamados 

despejos forçados ao entender que essa prática corresponde a uma grave violação aos direitos 

humanos. A resolução 2004/2841 do Conselho de Direitos Humanos
35

 estabelece que:  

A prática de despejos forçados é contrária às leis que estão em conformidade com os 

padrões internacionais de direitos humanos, e constitui uma grande violação de uma 

ampla gama de direitos humanos, em particular o direito à moradia adequada. 

                                                            
33 PARIS. Declaração universal dos direitos humanos, de 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 07 jun. 2015. 
34 BRASIL. Decreto n. 591, de 6 de julho de 1992. Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/ccivil_ 

03/decreto/1990-1994/D0591.htm. Acesso em: 07 jun. 2015. 
35 SAULE JR. Nelson. Soluções alternativas para conflitos fundiários urbanos. Disponível em: 

http://www.cdes. org.br/SITE/PUBLICACOES/Pesquisa_solucoes_alternativas_de%20conflitos.pdf. 

Acesso em: 20 out. 2015. 
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 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 17
36

 prevê a 

proteção das moradias contra as ingerências arbitrárias, estabelece o que se denomina como 

inviolabilidade de domicílio, a saber:  

Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais, em sua vida 

privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de 

ofensas ilegais às suas honra e reputação. Toda pessoa terá direito à proteção da lei 

contra essas ingerências ou ofensas. 

  

Também no ano de 1966 foi assinada pelo Brasil a Convenção Internacional sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação racial
37

 que passou a vigorar em 1969, através 

do decreto 65.810. Em seu artigo 5º, “e”, III está previsto o direito à habitação como algo pelo 

qual os Estados signatários devem se comprometer a proteger contra qualquer tipo de 

violação. 

 Da mesma forma, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher
38

, de 1979, e assinada pelo Brasil em 1981, em seu artigo 14, 

parágrafo 2º, alínea h, assegura o direito de a mulher gozar de condições adequadas de vida, 

particularmente no que concerne à habitação, aos serviços sanitários, à eletricidade e ao 

abastecimento de água, transporte e comunicações.  

 A Convenção sobre os direitos da criança
39

, de 1989 que entrou em vigor no Brasil em 

novembro de 1990, também dispõe sobre a habitação como um direito da criança e sobre o 

dever do Estado de efetivar esse direito. O artigo 27, item 3 estabelece:  

Os Estados partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas 

possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e outras 

pessoas responsáveis pela criança a tornar efetivo esse direito e, caso necessário, 

proporcionarão assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz 

respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.  

  

                                                            
36 BRASIL. Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

decreto/1990-1994/D0592.htm. Acesso em: 07 jun. 2015. 
37 Idem. Decreto n. 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/ 

fed/decret/960-1969/decreto-65810-8-dezembro-1969-407323-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 

07 jun. 2015.  
38 Idem. Decreto n. 4.377, de 13 de setembro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/decreto/2002/D4377.htm. Acesso em: 07 jun. 2015. 
39 Idem. Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm. Acesso em: 07 jun. 2015. 
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A proteção da habitação também aparece na Convenção Internacional sobre a proteção 

dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros da sua família
40

 no artigo 43, 

parágrafo 1º. O citado dispositivo estabelece que os imigrantes possuem os mesmos direitos 

conferidos aos nacionais no que tange ao acesso à habitação, incluindo os programas de 

habitação social e proteção contra exploração em matéria de arrendamento.  

 Na legislação nacional, a moradia possui uma expressiva tutela com regramento 

constitucional e infraconstitucional. A Constituição da República
41

 já no artigo 5º, XI protege 

a moradia ao estabelecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar, sem consentimento do morador, salvo em situações excepcionais como flagrante 

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. A 

inviolabilidade do domicílio revela uma necessidade de proteger o local destinado à moradia 

do indivíduo, revela um esboço da ideia de moradia como um direito de defesa contra 

possíveis ingerências de terceiros. 

 No artigo 6º
42

, a moradia foi incluída para integrar o rol dos direitos sociais, de 

segunda dimensão, também denominados direitos prestacionais, pois demandam uma atuação 

positiva do Estado para que sejam efetivados. Em que pese a moradia seja hoje entendida 

como um direito fundamental
43

, em decorrência da sua imprescindibilidade para a vida 

humana e é isso o que se vai defender neste trabalho, essa condição não está expressamente 

                                                            
40 NOVA IORQUE. Convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores 

migrantes e dos membros da sua família, de 18 de dezembro de 1990. Disponível em:  

http://www.oas.org/dil/port/1990%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20sobre%20a%20

Protec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20de%20Todos%20os%20Trabalhadores%20Migrante

s%20e%20suas%20Fam%C3%ADlias,%20a%20resolu%C3%A7%C3%A3o%2045-

158%20de%2018%20de%20dezembro %20de%201990.pdf. Acesso em: 07 jun. 2015. 
41 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
42 Ibid. 
43 SARLET, Ingo Wolfgang. O direito fundamental à moradia aos vinte anos da Constituição Federal de 

1988: notas a respeito da evolução em matéria jurisprudencial, com destaque para a atuação do Supremo 

Tribunal Federal. Disponível em: http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima1/artigo_Ingo_ Wolfgang_ 

Sarlet_o_direito.pdf. Acesso em: 07 jun. 2015. 



32 
 

prevista na Carta Magna. O que se tem de concreto é que esse direito representa um direito 

social. 

 O artigo 183 da CRFB/88
44

, que faz parte do capítulo destinado à política urbana, traz 

a tutela da moradia através do instituto da usucapião especial urbana individual. O dispositivo 

assim prevê:  

Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural. 

  

Fica nítida a intenção da Constituição em proteger a moradia através do 

reconhecimento da posse ininterrupta e sem oposição em detrimento do direito de propriedade 

do titular do domínio que não está empregando função social ao imóvel. Quando se tratar de 

imóvel público a medida cabível é a concessão de uso especial para fins de moradia uma vez 

que esses imóveis são insuscetíveis de serem usucapidos, ao passo que, se o imóvel for 

particular, o instrumento que pode ser utilizado é a usucapião especial urbana.  

 O Estatuto da Cidade
45

, como ficou conhecida a Lei n. 10.257/2001, foi o regramento 

que regulamentou o capítulo das políticas urbanas da Constituição da República; estabeleceu 

as diretrizes gerais e os instrumentos a serem aplicados nesta seara. O artigo 2º, I do Estatuto 

destaca a moradia como um dos direitos que garantem a formação das cidades sustentáveis. 

Ademais, o Estatuto possui uma série de instrumentos que visam à proteção da moradia 

adequada, como é o caso da regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda.  

  

2.1.2. Da fundamentalidade do direito à moradia 

  

                                                            
44 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
45 Idem. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /leis 

/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
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O direito à moradia, como já visto, está consagrado em diversos tratados 

internacionais e na própria Constituição da República de 1988, no artigo 6º, integrando o rol 

dos chamados direitos sociais que são os direitos positivos, ou ainda, direitos prestacionais. 

Significa que para que sejam efetivados, esses direitos sociais dependem de políticas públicas 

promovidas pelos entes políticos. 

 Nesse tópico, pretende-se sustentar que o direito à moradia é um direito social 

fundamental, apesar de não constar no rol dos direitos fundamentais de primeira dimensão na 

CRFB/88. Ao gozar de status de direito fundamental, esse direito possui uma dimensão 

negativa consistente na defesa da moradia face as violações que possam ocorrer através do 

Estado ou de particulares. 

 Primeiramente, é possível sustentar a fundamentalidade do direito à moradia pelo fato 

de esse direito estar intimamente ligado ao conceito de dignidade da pessoa humana, que é um 

dos pilares em que se baseia o Estado Democrático de Direito. A dignidade humana somente 

seria alcançada no momento em que o indivíduo possuísse uma moradia adequada para 

proteção própria e de sua família. Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet
46

 afirma que:  

De fato, sem um lugar adequado para proteger a si próprio e a sua família contra as 

intempéries, sem um local para gozar de sua intimidade e privacidade, enfim, de um 

espaço essencial para viver com um mínimo de saúde e bem-estar, certamente a 

pessoa não terá assegurada a sua dignidade, aliás, a depender das circunstâncias, por 

vezes não terá sequer assegurado o direito à própria existência física, e, portanto, o 

seu direito à vida.  
  

Assim, o direito à moradia teria um caráter fundamental pelo fato de consistir em um 

direito mínimo para a existência humana digna e estaria incluído, da mesma forma, no rol dos 

direitos da personalidade porque seria verdadeiro expediente para assegurar a vida humana. 

 Um outro argumento para afirmar a fundamentalidade do direito à moradia na sua 

dimensão negativa é o de que vários tratados internacionais preveem esse direito como um 

                                                            
46 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre a eficácia e efetividade do direito à moradia como 

direito de defesa aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. In: FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, 

Betânia (Coord.). Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como defender e efetivar. Belo 

Horizonte: Fórum, 2014, p. 267. 
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direito humano e fundamental e o artigo 5º, parágrafo 2º da CRFB/88
47

 prevê que os direitos e 

garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados 

internacionais em que o Brasil seja parte.  

Dessa forma, ao seguir a tendência da legislação internacional, deve-se compreender o 

direito à moradia como um direito fundamental, pois os direitos humanos consagrados pelos 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil são considerados materialmente fundamentais. 

Sarlet
48

 preleciona que “o direito à moradia comunga do pleno estatuto jurídico-constitucional 

dos direitos fundamentais, ou seja, integra o elenco dos limites materiais à reforma 

constitucional [...]”. 

 Questão interessante surge ao se confrontar o direito à moradia com o direito de 

propriedade. O direito de propriedade está previsto como um direito fundamental no artigo 5º, 

XXII da CRFB/88
49

, mas está condicionado ao atendimento da função social. Em muitos 

casos a propriedade vai servir também como moradia, o que vai atender ao previsto na 

Constituição de 1988, que exige a função social para legitimar a propriedade. Nos casos em 

que a propriedade não é utilizada como moradia, mas como objeto de troca ou especulação 

imobiliária, por exemplo, a propriedade terá um caráter exclusivamente patrimonial e será um 

direito fundamental apenas no plano formal. 

 O conceito de moradia adequada, presente na legislação internacional, engloba uma 

série de diretrizes que, posteriormente foram incorporadas quando da elaboração do Estatuto 

da Cidade. Essas diretrizes servem para nortear o poder público, principalmente o município, 

a quem se incumbe primordialmente a tarefa de gerir a cidade através do plano diretor. A 

moradia, portanto, deve ser adequada, o que evidencia que não será apenas um abrigo, mas 

deve servir para o indivíduo viver de forma e em condições dignas. 

                                                            
47 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
48 SARLET, op. cit., p. 269. 
49 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
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 Ao se afirmar que o direito à moradia adequada é fundamental, tem-se que é um 

direito de aplicação imediata, como prevê o artigo 5º, parágrafo 1º da CRFB/88
50

. Isso 

demonstra que o direito à moradia possui duas dimensões bastantes evidentes: positiva e 

negativa. A dimensão positiva é a que tradicionalmente se fala por ser a moradia um direito 

social presente no artigo 6º da CRFB/88
51

. Em se tratando de direito social, incumbe ao poder 

público a satisfação desse direito através de políticas públicas de cunho prestacional, por isso 

são os direitos sociais também chamados de direitos prestacionais, de dimensão positiva. 

 Por outro lado, o direito à moradia se reveste de um caráter materialmente 

fundamental, o que pressupõe que ele será um direito de defesa diante de possíveis 

ingerências promovidas pelo Estado ou por particulares. Sarlet
52

, mais uma vez, assevera que:  

O Estado, assim como os particulares, tem o dever jurídico de respeitar e de não 

afetar a moradia das pessoas, de tal sorte que toda e qualquer medida que 

corresponda a uma violação do direito à moradia é passível, em princípio, de ser 

impugnada também pela via judicial. 

 

A ideia de direito negativo, portanto, corresponde a uma abstenção de terceiros com 

intuito de respeitar a moradia consolidada. O próprio artigo 5º, XI da CRFB/88
53

, que integra 

o rol dos direitos fundamentais, deixa clara a importância da moradia ao prever a 

inviolabilidade de domicílio como um direito fundamental. Apesar disso, não significa que o 

direito à moradia é absoluto uma vez que poderá ser restringido em caso de colisão com outro 

direito fundamental que afete mais drasticamente a coletividade. 

 Nesse contexto, a noção de moradia adequada possui alguns elementos constitutivos 

que foram explicitados no comentário geral n. 4 ao Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Para que uma moradia seja considerada adequada deve 

existir, entre outros elementos: segurança na posse, para que as pessoas tenham o mínimo de 

segurança de que não serão despejadas ou ameaçadas; disponibilidade de serviços de 

                                                            
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 SARLET, op. cit., p. 277. 
53 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 



36 
 

infraestrutura; acessibilidade aos custos relacionados à moradia; habitabilidade da moradia, 

que diz respeito às condições de segurança e salubridade; adequação cultural da moradia com 

relação à comunidade na qual ela está inserida
54

.  

 A segurança da posse contra os despejos forçados é vista hoje como um dos principais 

elementos constitutivos do direito fundamental à moradia. De acordo com o comentário geral 

n.7 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre despejos 

forçados: “os despejos forçados constituem uma grave violação aos direitos humanos”
55

. 

Constituem, sem dúvida, um problema crescente nas grandes cidades que tendem a seguir um 

modelo de gestão baseado na especulação imobiliária. 

 Para Letícia Marques Osório
56

  

Os despejos impulsionados pelo mercado ocorrem por meio de projetos de 

renovação urbana, aumento dos valores da locação, o aumento do valor da terra 

resultantes de projetos de regularização fundiária, etc., os quais tendem a despejar as 

famílias mais pobres do centro da cidade para áreas periféricas e podem dar origem 

a aumentos exorbitantes nos gastos com habitação.  
  

A importância da segurança na posse em todo o mundo pode ser observada no fato de 

diversas normas no contexto internacional tratarem do tema. Ela está sendo considerada como 

um direito humano, pois dá concretude ao direito de morar. O Estatuto da Cidade
57

 não prevê 

explicitamente a segurança na posse contra despejos forçados, mas prevê a legitimação de 

posse como um dos instrumentos da política urbana no artigo 4º, inciso V, alínea u, além dos 

instrumentos de regularização fundiária, que dão concretude à segurança da posse. 

 O Estado brasileiro, na qualidade de país signatário do pacto internacional dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, deve adotar medidas para assegurar a segurança da posse de 

                                                            
54 OSÓRIO, Letícia Marques. O direito à moradia como direito humano. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia (Coord.). Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como defender e 

efetivar. Belo Horizonte: Forum, 2014, p. 47. 
55 Ibid., p. 55. 
56 Ibid., p. 56. 
57 BRASIL, Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/leis /LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
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modo a evitar os tão frequentes despejos forçados, pois dessa forma estaria atuando no sentido 

de proteger o direito fundamental à moradia. 

   

2.1.3. Função social da posse e da propriedade e o direito de morar 

  

A propriedade está inserida na Constituição da República
58

 como um direito 

fundamental do indivíduo no artigo 5º, XXIII. Ela deve atender a sua função social para que 

seja considerada legítima, de acordo com o que preceitua o artigo 5º, XXIV da CRFB/88. 

Assim, a garantia da propriedade privada está condicionada ao atendimento da função social. 

O direito de propriedade não se apresenta absoluto uma vez que pode ser limitado pela 

situação fática pela qual a propriedade está submetida. Essa limitação pode ser alcançada 

através da posse qualificada pelo uso e destinação dos imóveis. A destinação que interessa 

neste trabalho é a da moradia. 

 Ao longo dos anos, esse instituto passou por algumas alterações para se adequar aos 

novos tempos e aos problemas que surgiam cada vez mais intensos em relação à moradia, 

principalmente em áreas urbanas. As principais mudanças foram quanto ao tratamento do 

direito de propriedade urbana imóvel, a inclusão do direito à moradia no rol dos direitos 

fundamentais e a edição do Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da 

CRFB/88.  

 O artigo 182, parágrafo 2º da CRFB/88
59

 estabelece que a propriedade urbana cumpre 

sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor. Isso significa que o poder público municipal pode exigir do 

particular, através dos instrumentos previstos no estatuto da cidade, o cumprimento da função 

social dos imóveis urbanos. 

                                                            
58 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
59 Ibid. 
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Autores como Maurício Mota e Marcos Alcino Torres
60

 entendem que a função social 

não se caracteriza por ser um limite ao direito de propriedade, mas que integra a própria 

estrutura do seu conceito, de forma que a ausência de função social na propriedade gera uma 

outra forma de apropriação, diferente da que está prevista na Constituição da República. 

Nesse sentido, o autor Marcos Alcino
61

 proclama que:  

[...] se da propriedade se tira a função social, deixa de ser propriedade para ser um 

outro tipo de sujeição da coisa ao homem, que merecerá um outro conceito, exceto, a 

toda evidencia, alterar-se o sistema constitucional, excluindo o compromisso da 

funcionalização da ordem econômica, eliminado o propósito de assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. 

 

Esse autor
62

 concebeu a ideia de funcionalização da propriedade para designar quando 

a função social está sendo atendida. A propriedade desfuncionalizada não é a propriedade que 

a constituição protege. Quando se fala em funcionalização tem-se que se apresenta de maneira 

diferente de acordo com a destinação do imóvel. A funcionalização de uma propriedade rural 

se apresenta através do trabalho do homem no campo, ao passo que a funcionalização da 

propriedade no meio urbano se dá pela efetiva moradia dos indivíduos. 

Dessa forma, o Estatuto da Cidade, que regulamentou a questão da função social da 

propriedade, apresenta uma série de instrumentos elaborados com o fito de propiciar a 

gerência dos territórios pelos municípios da forma mais democrática e justa possível para a 

população. A propriedade deve, além de atender a função social prevista constitucionalmente, 

atender aos regramentos previstos no Estatuto da Cidade após a entrada em vigor deste 

importante regramento relativo à gestão das cidades. 

                                                            
60 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. Impacto das novas ideias na dogmática do direito de 

propriedade. A multiplicidade dominial. In: MOTA, Maurício; TORRES, Marcos Alcino de Azevedo 

(Org.). Transformações do direito de propriedade privada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 105.  
61 Idem. A propriedade e a posse: um confronto em torno da função social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, p. 260-261. 
62 MOTA, Mauricio; TORRES Marcos Alcino de Azevedo. A função social da posse no código civil. In: 

MOTA, Mauricio; TORRES, Marcos Alcino de Azevedo (Org.). Transformações do direito de 

propriedade privada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 51. 
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O artigo 4º do Estatuto
63

 prevê esses instrumentos, dentre os quais se destacam a 

demarcação urbanística, a legitimação da posse e a regularização fundiária dos imóveis. O 

artigo 2º
64

 do mesmo regramento revela as diretrizes utilizadas para a preservação da função 

social da cidade e da propriedade urbana no seguinte inciso:  

I- garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

 

Na prática, os municípios são responsáveis por promover e sedimentar a função social 

dos imóveis urbanos. Nos casos concretos, onde se observam comunidades com ameaça de 

serem removidas ou que já foram efetivamente removidas sem um planejamento urbano 

coerente e que privilegiam o interesse do mercado imobiliário, que visa somente o lucro, 

existe uma evidente violação à função social exercida pelas famílias que habitam essas áreas, 

além da violação ao direito fundamental à moradia. Na maioria dos casos, essas famílias não 

possuem título de domínio, mas exercem posse qualificada. 

Humberto Teodoro Jr
65

, assevera que “o esbulho praticado por quem quer que seja, 

causa sempre uma ruptura do equilíbrio social e por isso mesmo gera ameaça a ordem 

jurídica”. 

O Estatuto da Cidade também prevê, além dos instrumentos de garantia do 

cumprimento da função social, mecanismos de proteção aos despejos forçados, tais como a 

usucapião urbana coletiva, que pode ser invocado pela população moradora de áreas 

irregulares como matéria de defesa em caso de ameaça de remoção e as zonas especiais de 
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interesse social, que são instituías sobre áreas com ocupação irregular de baixa renda para 

garantir a permanência das pessoas que vivem nesses locais
66

.  

As principais concepções acerca do instituto da posse foram elaboradas por Savigny e 

Ihering que formularam, respetivamente, o que se estuda como teoria subjetiva e teoria 

objetiva da posse. Para a teoria subjetiva
67

 “a posse seria o poder que a pessoa tem de dispor 

materialmente de uma coisa, com intenção de tê-la para si e defende-la contra a intervenção 

de outrem”. Assim, para que se considere que existe posse sobre um bem, segundo a teoria de 

Savigny, é necessária a presença do elemento volitivo, da intenção do possuidor de exercer 

domínio sobre a coisa, da vontade de ser dono.  

O grande feito de Savigny
68

 foi conceber a posse como um direito autônomo, 

desvinculado do direito de propriedade, o que possibilitaria aos possuidores a faculdade de 

invocar os interditos proibitórios. Todavia, exclui os indivíduos que exercem mera detenção 

de invocarem a tutela possessória uma vez que não existe o elemento volitivo, a intenção de 

ser dono. 

Para Ihering
69

 “a posse é o mero exercício da propriedade”. A posse para ele não teria 

autonomia, seria apenas um meio para se chegar à propriedade. A teoria objetiva concebe a 

posse como uma situação fática de domínio econômico sobre a coisa, não entende relevante o 

elemento subjetivo para caracterizá-la. O fato de desconsiderar o elemento volitivo foi tido 

como um avanço, pois possibilitou a ampliação do rol de possuidores, fazendo com que estes 

pudessem defender a sua posse diretamente. Ademais, também trouxe a ideia de 

desmembramento da posse em posse direta e posse indireta. 

                                                            
66 OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à moradia no Brasil. Disponível em: http://www.fna.org.br/site/ 

uploads/noticias/arquivos/Direito_a_Moradia_no_Brasil.pdf. Acesso em: 15 jun. 2015. 
67 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Júris, 2009, p. 28. 
68 Ibid., p. 29. 
69 Ibid. 
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Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves
70

 explicam que a crítica que se faz à teoria 

objetiva é a de que a posse está subordinada à propriedade, não existe autonomia entre os 

institutos. O Código Civil de 2002
71

 possui influência das duas teorias, mas há uma nítida 

prevalência para a teoria objetiva, assim como o Código Civil de 1916. 

A noção de posse para o direito brasileiro é a de estado fático consistente em uma 

manifestação exterior da apropriação econômica de um bem. É a vontade real de explorar e de 

se apropriar economicamente de um bem que caracteriza a posse. Saleilles
72

 afirma que “há 

posse em toda relação de fato admitida pelos usos como fundante da independência 

econômica do possuidor”. Assim, deve-se analisar no caso concreto se há posse ou não 

através da verificação da ocorrência de apropriação econômica do bem. Torres
73

 assevera que: 

Para ser considerado possuidor deve haver a intenção de dar uma destinação social e 

econômica a coisa possuída (...). Morada, habitação e produção de alimentos são 

elementos mínimos que permitem dar concretude aos mandamentos básicos de 

erradicação da pobreza e desigualdades sociais, permitindo vida, conforme exige a 

dignidade humana. 

 

Nessa esteira, a ideia de função social da posse foi inserida no Código Civil
74

 

brasileiro na figura da posse qualificada ou posse-trabalho nos artigos 1.239, 1.240 e 1.228, 

parágrafos 4º e 5º e artigo 1.210, parágrafo 2º.  Ao se confrontar uma posse funcionalizada 

com uma propriedade sem função social, o Código Civil em seu artigo 1.228, parágrafo 4º, 

traz uma nítida prevalência ao direito do possuidor que está cumprindo a função social em 

detrimento do direito de propriedade desfuncionalizada exercida pelo titular do domínio. 

Nos confrontos entre proprietário e possuidor, o qual, este, exerce posse 

funcionalizada, é possível perceber, através da análise de mudança legislativa e da 

                                                            
70 Ibid., p. 31. 
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jurisprudência dos tribunais superiores, que o ordenamento jurídico brasileiro pende para o 

lado da função social ao apresentar o conceito de posse qualificada. 

Outra mudança que evidencia a importância do instituto da posse para o atual 

regramento civil é a redação do artigo 1.210, parágrafo 2º do Código Civil de 2002
75

, no qual 

se proíbe a exceção de domínio nas ações possessórias. Dessa forma, há uma evidente 

separação dos juízos possessório e petitório nas demandas relativas a imóveis. Tanto para a 

ação fundada no domínio quanto para os interditos possessórios, deve-se provar o 

cumprimento da função social. Mota
76

, ao citar um julgado da Turma Recursal de Brasília 

afirma que: 

[...] o ingresso público e ostensivo em imóvel abandonado, no qual o atual possuidor 

constrói sua residência, concedendo ao bem uma função social, descaracteriza o 

vício objetivo da clandestinidade e afasta, consequentemente, a alegação de esbulho. 

  

O mesmo julgado ressalta que a posse está inserida no rol de direitos da personalidade 

na medida em que concede efetividade ao direito social à moradia. A função social da posse 

representa um instrumento para se concretizar o direito à moradia.  

 Caso o proprietário ajuíze uma ação reivindicatória, o sucesso do pedido está 

condicionado a destinação social através da moradia, da exploração econômica ou outro uso 

que implique em utilização efetiva do bem. A função social da propriedade é verificada em 

relação ao titular do domínio do imóvel. Já a função social da posse é a que se verifica nas 

ações possessórias e se refere à destinação social promovida pelo possuidor que intenta algum 

interdito
77

.  

 O professor Maurício Mota,
78

 ao comparar a “posse” desfuncionalizada do 

proprietário do imóvel com a posse funcionalizada, afirma que “a posse artificial, meramente 

civil, em confronto com a posse real, efetiva, qualificada pela função social, deve ceder a 
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esta”. A mesma lógica concernente a função social se aplica aos imóveis de titularidade do 

poder público. 

 Apesar disso, o Código Civil de 2002
79

 continua tendo um viés essencialmente 

patrimonialista, o que pode ser observado, por exemplo, no instituto da usucapião, que 

corresponde basicamente ao reconhecimento da posse num determinado lapso temporal para 

aquisição de propriedade. O cunho patrimonialista se vê no fato de que o código ainda 

considera a propriedade um direito superior à posse. 

 Para Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves
80

: 

A posse é uma extensão dos bens da personalidade. A moradia é um dos bens que 

integram a situação existencial de qualquer pessoa. O papel da função social em 

relação à moradia é o de conceder um espaço de vida e liberdade a todo ser humano, 

independente da questão da propriedade, pois esta se prende à patrimonialidade e à 

titularidade.  

 

Os autores entendem que a posse tem um papel essencial na sociedade uma vez que 

promove a vida digna do cidadão, ao passo que a propriedade invoca meramente a vocação 

mercadológica do bem.  

 Além do Código Civil
81

, o Estatuto da Cidade
82

, que regulamentou os artigos 182 e 

183 da CRFB/88, também possui alguns regramentos que evidenciam a função social da 

propriedade e da posse. Os artigos 5º e 7º, que preveem o IPTU progressivo; o artigo 9º, que 

prevê a usucapião individual e o artigo 10, que prevê a usucapião coletiva, são algumas dessas 

medidas que serão objeto de análise mais adiante. 

 Como se vê, a ideia de função social no ordenamento jurídico foi uma importante 

inovação realizada com a introdução de um outro olhar sobre as questões sociais, sobre os 

direitos fundamentais e da personalidade. A função social traz em seu bojo discussões acerca 
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da justiça social e da gestão democrática dos territórios dentro da cidade, visando sempre o 

bem da coletividade, em detrimento do pensamento individualista de acumulação de riquezas. 

  

2.2. Conflitos Fundiários  

  

As disputas entre possuidores e proprietários, entre ocupantes e Poder Público são, 

geralmente, as responsáveis pela eclosão dos conflitos fundiários urbanos que frequentemente 

acontecem nas cidades. Ademais, os impactos de empreendimentos públicos e privados, como 

por exemplo a realização dos megaeventos nas cidades brasileiras, também são responsáveis 

pela ocorrência desses conflitos. Nesse cenário, o que se observa, constantemente, é a 

expulsão dos pobres das áreas com potencial para o mercado imobiliário e a ocorrência do 

fenômeno da gentrificação. 

 

2.2.1. Segregação do espaço urbano e exclusão sócio territorial 

  

Para abordar a questão dos conflitos urbanos decorrentes da segregação do espaço 

urbano e a consequente exclusão sócio territorial, deve-se iniciar com a história da regulação 

das terras no Brasil. 

 A questão fundiária começa com a chegada/invasão dos portugueses no território 

brasileiro, habitado pela população nativa de índios até então. Os portugueses se apropriaram 

das vastas extensões de terra para explorarem ao máximo as riquezas naturais e, para tanto, 

começaram um processo de extermínio dos verdadeiros donos da terra, motivados pelo desejo 

de adquirir novos territórios
83

. Assim, os invasores instituíram a propriedade privada através 

de um sistema de apropriação de terras que utilizava a força. 
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 Posteriormente, no período colonial, em decorrência da extensão do território 

brasileiro, a coroa instituiu uma forma de divisão e doação de grandes lotes de terra a 

determinadas pessoas, as chamadas sesmarias. Cada uma dessas enormes porções de terra 

ficava nas mãos de uma única família, o que foi fundamental para a concentração das 

propriedades e para a formação dos latifúndios
84

. Com a independência do Brasil em relação à 

Portugal, no ano de 1822, também houve a extinção do sistema sesmarial. 

 A Constituição de 1824, a primeira constituição brasileira, já previa o direito de 

propriedade, que seria alcançada através de atos de ocupação. Em 1850 passou a vigorar a 

primeira legislação que regulava a questão da propriedade, a Lei de Terras
85

. Frise-se que a 

propriedade era privilégio de poucos e ainda se vivia um período escravista. 

 Com a libertação dos escravos através da assinatura da Lei Áurea, em 1888, ficou 

evidente a exclusão desta parcela da população que não tinha possibilidade alguma de obter 

propriedade de terras, o que motivou o negro a sair do campo e migrar para a cidade em busca 

de outras formas de sobrevivência. 

 A partir dessas considerações é possível começar a entender a origem da exclusão 

sócio espacial vista nas grandes cidades, local que abriga diversos tipos de ocupação irregular, 

como as favelas, por exemplo. 

 Com o passar do tempo, a população brasileira foi se concentrando cada vez mais nas 

áreas urbanas, fenômeno que resultou da Revolução Industrial em vários países do mundo e se 

intensificou, no Brasil e na América Latina, a partir da segunda metade do século XX. 

Segundo José Afonso da Silva
86

, “emprega-se o termo urbanização para designar o processo 

pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural. Não se trata de 

mero crescimento das cidades, mas de um fenômeno de concentração urbana”. 
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 O autor
87

 acrescenta, ainda, que:  

[...] a urbanização gera enormes problemas. Deteriora o ambiente urbano. Provoca a 

desorganização social, com carência de habitação, desemprego, problemas de 

higiene e de saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a 

paisagem urbana. 

  

É possível perceber nitidamente os processos de urbanização nas grandes cidades 

brasileiras e os efeitos decorrentes dos processos de urbanização do passado. O termo 

“metropolização da pobreza”
88

 é utilizado para designar o movimento da população das 

regiões rurais em direção às periferias das cidades, as regiões metropolitanas, onde a terra é 

mais barata por não existir infraestrutura urbana e se coaduna perfeitamente com os 

ensinamentos de José Afonso da Silva.  

 Ao contrário do que se imagina, o problema do urbanismo no Brasil não foi 

propriamente a falta de planejamento urbano, mas o planejamento que partia e parte de uma 

lógica excludente, de expulsão dos pobres das áreas mais atrativas para o capital privado, de 

embelezamento de algumas áreas como solução para a higiene e para a eliminação de 

epidemias
89

.  

 Tudo o que se produzia em relação a regulação das terras, a começar pelo Código de 

1916, que tratava a propriedade quase como um direito absoluto, elevava o valor das terras 

que estavam submetidas a essas regras, normalmente as propriedades das áreas centrais, de 

modo que a população menos favorecida não teria acesso a essas terras mais bem localizadas, 

mas somente as que estivessem nas periferias não submetidas à regulamentação. Leticia 

Marques Osório
90

 explica a consequência desse tratamento desigual:  

Esse diferencial no preço da terra segregou territorialmente grande parte da 

população que não tinha condições de pagar pelo preço da terra urbanizada e bem 

localizada. O efeito produzido sobre a forma das cidades brasileiras foi uma 
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publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/9699/7599. Acesso em: 20 jun. 2015. 
89 OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à moradia no Brasil. Disponível em: http://www.fna.org.br/site/ 

uploads/noticias/arquivos/Direito_a_Moradia_no_Brasil.pdf. Acesso em: 20 jun. 2015. 
90 Ibid. 



47 
 

paisagem dividida: a cidade formal, legal e urbanizada, e a cidade informal, ilegal e 

desprovida de infraestrutura. 

  

Um exemplo bastante significativo é o da cidade do Rio de Janeiro que, no início do 

século XX, passou pela reforma urbana de Pereira Passos. A reforma tinha o objetivo de dar 

ao Brasil características mais modernas, com inspiração na cidade de Paris. O planejamento 

urbano era justificado principalmente como política de saúde coletiva, para evitar a 

disseminação de doenças infecto-contagiosas
91

.  

 Nesse contexto, várias moradias que se localizavam nas regiões incluídas no plano 

urbanístico foram removidas para dar lugar a novos espaços urbanos. Como consequência, as 

terras passaram por um processo de valorização que resultou na elevação dos custos para a 

população que ainda permanecia no local, o que ocasionou a expulsão dessas pessoas por não 

conseguirem suportar o alto custo de vida que se instalou nas regiões.  

 A solução encontrada foi o deslocamento da população menos favorecida para as áreas 

mais afastadas dos centros que haviam se valorizado, áreas que não estavam contempladas 

com infraestrutura adequada para receber tantas pessoas, além de estarem localizadas muito 

distantes dos locais nos quais se concentravam os empregos. Outro problema era a falta de 

cobertura de transporte público nessas regiões. Esse tipo de solução foi uma das causas da 

segregação do espaço urbano que se verifica atualmente e da formação das chamadas cidades 

ilegais. 

 O filósofo francês Henri Lefebvre
92

, em sua obra Direito à cidade, já teorizava sobre a 

segregação que o processo de industrialização produzia no espaço urbano: 

A classe operária sofre as consequências da explosão das antigas morfologias. Ela é 

vítima de uma segregação, estratégia de classe permitida por essa explosão. Tal é a 

forma atual do proletariado. A antiga miséria proletária se atenua e tende a 

desaparecer nos grandes países industriais. Uma nova miséria se estende, que toca 

principalmente o proletariado sem poupar outras camadas e classes sociais: a miséria 

do habitat, a miséria do habitante submetido a uma cotidianidade organizada (na e 
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pela sociedade burocrática de consumo dirigido). Para aqueles que ainda duvidariam 

de sua existência como classe, a segregação e a miséria de seu “habitar” designam 

na prática a classe operária. 
  

Observa-se que o fenômeno de expulsão dos pobres para as regiões periféricas das 

cidades, onde não existe infraestrutura adequada, onde a terra, por esse motivo, é mais barata, 

onde não se efetiva uma política de transporte de massa, ocorreu em todo o mundo com o 

processo de urbanização decorrente da industrialização.  

 O modelo de urbanismo tecnocrático modernista foi uma das causas de ocorrência da 

segregação do espaço urbano, principalmente em países pobres. A ideia desse tipo de 

planejamento urbano era de que as cidades seriam planejadas por profissionais técnicos no 

assunto: arquitetos e engenheiros, que pudessem solucionar os problemas mais evidentes e 

urgentes das cidades
93

. Se fosse preciso demolir um bairro histórico, local de moradia de 

centenas de famílias, assim o fariam os técnicos responsáveis pelos projetos. A ideia era a de 

que as remoções viabilizariam o progresso.  

 No Brasil, o que se viu foi uma política que prezava mais pelo embelezamento das 

cidades e pela abertura de vias que facilitassem o trânsito de veículos para escoamento de 

mercadorias. Paralelemente, algumas políticas de habitação popular surgiram, mas nada que 

tivesse expressão significativa no âmbito das cidades, que continuavam a crescer cada vez 

mais para áreas periféricas sem infraestrutura. 

 Diante do quadro caótico sedimentado ao longo dos anos pela falta de investimento na 

cidade informal, surgiram diversos movimentos populares para questionar a ausência de 

planejamento urbano e reclamá-lo para todas as áreas da cidade e não somente para as áreas 

centrais e mais valorizadas. O movimento pela reforma urbana no Brasil conseguiu, depois de 
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muita luta, introduzir na Constituição da República de 1988 os artigos 182 e 183 que tratam 

do planejamento urbano com participação popular na gestão do espaço
94

.  

 Posteriormente, como já foi mencionado, esses artigos foram regulamentados pelo 

Estatuto da Cidade
95

, que trouxe uma série de mecanismos e instrumentos capazes de regular 

o espaço urbano de forma democrática, sempre com participação ativa da população.  

 Apesar disso, continua eclodindo, no cenário nacional, uma série de conflitos 

fundiários, tanto no âmbito rural, quanto no âmbito urbano, o que demonstra a não 

implementação das conquistas legislativas na prática. 

 O movimento social mais notório no Brasil em busca da efetivação do direito à terra é 

o movimento dos trabalhadores sem-terra, o MST. No meio rural a bandeira era a busca pela 

terra para o estabelecimento da agricultura familiar e de moradia. No meio urbano a luta se 

baseia na falta de função social da propriedade urbana para que possa ser efetivado o direito 

de morar pelos sem-teto. Lucia Moraes e Marcelo Vivas
96

 explicam que:  

As ocupações, dentro dessa concepção política, são estratégia básica da organização 

social dos sem-terra e dos sem-teto, que buscam terra para as suas necessidades 

básicas de trabalho e moradia e, paralelamente, lutam pela adoção de políticas 

públicas voltadas para os seus interesses, como a reforma agrária e a reforma urbana. 

  

As reformas agrária e urbana mostram-se medidas de especial urgência para que 

possam promover uma política nacional de habitação viável, com a participação dos atores 

sociais envolvidos, de modo que possa criar uma cultura de gestão democrática do território a 

tempos preconizada pelo Estatuto da Cidade. 

 

2.2.2. Direito à moradia e mercado imobiliário: um conflito entre o direito de morar e o 

capital privado 

  

                                                            
94 Ibid. 
95 BRASIL. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/leis /LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
96 MORAES, op. cit., p. 155. 
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O direito à moradia é, sem dúvida, o direito humano mais afetado pelos processos de 

urbanização capitalista que as cidades passam atualmente. O urbanismo industrial era 

marcado pela preocupação de expansão da indústria através de um planejamento tecnicista. 

Hoje, na economia pós-industrial, baseada na prestação de serviços e na velocidade da 

transmissão de informação, a urbanização ainda está presente na cidade, mas presta-se a um 

papel diferente: garantir que o modelo de produção capitalista se consolide. A cidade é agora 

o próprio objeto dessa produção e não apenas um meio. 

 Nessa esteira, Edésio Fernandes e Betânia Alfonsin
97

 destacam que:  

[...] no Brasil pós-industrial e globalizado, verifica-se a produção capitalista da 

própria cidade, tratada como mercadoria por diversos atores socioeconômicos e 

político-institucionais, e cada vez mais gerida como uma empresa.  
 

A consequência desse tratamento é o encarecimento dos imóveis urbanos, que acaba 

inviabilizando a permanência de famílias nas regiões que sempre habitaram, além de despejos 

forçados em nome do “interesse público” para dar lugar a algum empreendimento privado, em 

detrimento do direito humano à moradia exercido por pessoas mais pobres. 

 A questão da produção habitacional no Brasil, antes da década de 1930, não tinha 

qualquer tipo de influência do poder público. A partir dessa década, o Estado começa a 

investir, mesmo que de forma bastante sutil, na infraestrutura das cidades, em decorrência da 

crescente industrialização que o Brasil estava passando. Assim, durante o Governo de Getúlio 

Vargas foram criados programas de habitação popular para determinadas categorias 

profissionais. Posteriormente, em 1942, foi aprovada a primeira lei do inquilinato; foram 

criados outros programas como: Fundação da Casa Popular, que, além de proporcionar 

moradia popular, também fomentava a indústria de materiais de construção
98

.  

                                                            
97 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia. Direito à moradia - o que é, para que serve, como é 

garantido e as disputas na construção doutrinária e jurisprudencial. In: FERNANDES, Edésio; 

ALFONSIN, Betânia (Coord.). Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como defender e 

efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 16. 
98 OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à moradia no Brasil. Disponível em: http://www.fna.org.br/site/ 

uploads/noticias/arquivos/Direito_a_Moradia_no_Brasil.pdf. Acesso em: 20 jun. 2015. 
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 A população do Brasil crescia vertiginosamente nesse período, o que favorecia à 

formação dos assentamentos irregulares. Em 1964, com a tomada do poder pelos militares, foi 

criado o Sistema Brasileiro de Habitação que, por meio do Banco Nacional de Habitação, 

centralizava toda a produção habitacional do Brasil no período compreendido entre 1964 a 

1986. 

 Foram criados, no âmbito do Sistema Brasileiro de Habitação, dois programas 

distintos: um destinado à população classe média e classe alta e outro para a população mais 

pobre. No entanto, ambos os programas eram “geridos pela lógica de operação da empresa 

privada: o autofinanciamento, isto é, a garantia de retorno dos financiamentos concedidos e a 

compra da casa própria como modalidade básica de acesso à moradia”.
99

  

 Os modelos implementados seguiram a lógica da seletividade baseada na capacidade 

financeira dos beneficiários, estes deveriam comprovar que honrariam com as parcelas dos 

financiamentos. Caso contrário, não poderiam ser inseridos no programa de habitação 

popular. Observa-se que o objetivo maior do Sistema Brasileiro de Habitação era o de 

fomentar a economia com o aumento do mercado da construção civil e não, necessariamente, 

minimizar o problema da falta de moradia. Dessa forma, o que se viu foi segregação espacial 

ao invés de inclusão. 

 Nos anos de 1980, devido à crise que se instalou no país e a consequente diminuição 

do poder aquisitivo das pessoas, ocorreu uma grande inadimplência no programa habitacional 

em questão, que acabou gerando a extinção do Banco Nacional de Habitação, em 1986.  

 Nos anos seguintes, a política habitacional brasileira começou a se descentralizar, de 

modo que coube principalmente aos municípios a tarefa de regular de alguma forma a questão 

da aquisição de terras. Ao governo federal cabia, através da Caixa Econômica Federal e do 
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Banco do Brasil, respectivamente, operar o FGTS dos trabalhadores e regulamentar o 

depósito em poupança.
100

 

 Contudo, em 1997, foi criado o Sistema de Financiamento Imobiliário, voltado para a 

classe solvável, a classe que tem condições de arcar com as despesas para a aquisição de um 

imóvel. Esse programa se revelou importante instrumento de regulação da produção de 

moradia dentro dos padrões legais. Alguns anos mais tarde, em 2005, foi criado o Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social, o SNHIS, como uma grande promessa para 

resolver os problemas concernentes a questão da moradia popular.
101

  

 A mudança de paradigmas com relação ao tratamento das políticas de habitação 

popular ocorreu lentamente através da incorporação das ideias que estavam surgindo no plano 

internacional. Diversos tratados internacionais já cuidavam do direito à moradia adequada 

como um direito humano. Somente no ano de 2000, com a Emenda Constitucional n. 26, o 

Brasil passou a tutelar o direito à moradia de forma expressa no rol dos direitos sociais do 

artigo 6º, na CRFB/88
102

. 

 O programa Minha Casa Minha Vida foi instituído pelo governo Lula através da Lei 

Federal n. 11.977 de 2009
103

, como parte do seu Programa de Aceleração do Crescimento. A 

lei também trata da regularização fundiária dos assentamentos localizados em áreas urbanas. 

O objetivo era criar uma efetiva política habitacional para pessoas de baixa renda e diminuir o 

déficit por moradia no Brasil, mas passou a ser “identificado com um plano de apoio à 

construção civil, com grande repercussão no setor e consequente incremento das relações 

                                                            
100 Ibid. 
101 SANTOS, Ângela Moulin Penalva; DUARTE, Sandro Marino. Política habitacional no Brasil: uma 
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ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
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negociais, resultando em aumento de oferta e preço dos imóveis”
104

. O resultado disso foi a 

atuação direta das empresas privadas na realização dos projetos de moradia. O Programa 

Minha Casa Minha Vida foi apropriado pelo interesse das construtoras, que, constantemente, 

utilizam o rótulo da política pública para fazer publicidade de seus novos lançamentos. 

 Apesar de ter se afastado um pouco da proposta inicial, ainda assim o Programa Minha 

Casa Minha Vida apresenta números significativos no que tange ao combate ao déficit 

habitacional e à desordem ambiental causada pelos assentamentos irregulares que atingem a 

população de baixa renda. 

 A situação atual da moradia nas grandes cidades revela uma articulação intensa do 

poder público com o setor imobiliário. A produção do espaço se dá, na prática, através de uma 

reprodução capitalista das práticas de mercado no meio urbano. O direito à moradia, nesse 

contexto, perde a sua destinação primordial de assegurar um direito humano e passa a ser 

objeto de destinação econômica. Os programas de produção de moradia, em sua maioria, são 

destinados à camada solvável da população, de modo que as áreas mais valorizadas serão 

ocupadas pelos que puderem pagar o maior preço. A lógica perversa é a de privilegiar o valor 

da troca em detrimento do valor de uso. 

David Harvey
105

 em sua obra “A produção capitalista do espaço” assevera que: 

Depois que se forma a paisagem física e social da urbanização de acordo com 

critérios caracteristicamente capitalistas, certos limites se interpõem nas vias futuras 

do desenvolvimento capitalista. Isso implica que, embora o processo urbano sob o 

capitalismo seja moldado pela lógica da circulação e acumulação do capital, aqueles 

critérios modelam as condições e as circunstâncias da acumulação do capital em 

pontos posteriores do tempo e do espaço.  
  

Assim, esses modelos de urbanização capitalista se perpetuam no tempo e podem ser 

facilmente reproduzidos em qualquer lugar em que haja produção econômica. No passado, o 

espaço urbano era desenhado para viabilizar o processo industrial. Na atualidade, o urbanismo 
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está submetido aos interesses da economia de serviços, principalmente do mercado 

imobiliário. 

 Nesse sentido, surge a ideia de cosmopolitismo no meio urbano. O dicionário 

Aurélio
106

 define cosmopolitismo como “atitude ou doutrina que prega a indiferença ante a 

cultura, os interesses e/ou soberanias nacionais, com a alegação de que a pátria de todos os 

homens é o universo”. As cidades se tornam reféns de um modelo de urbanismo sem 

identidade regional e cultural, que visa unicamente à acumulação de capital para a classe 

dominante. 

 Esse processo de transformação das cidades em modelos reproduzíveis em qualquer 

sociedade está causando um descompasso em relação aos anseios da população e os objetivos 

concernentes ao capital privado. De um lado existem pessoas pretendendo efetividade de 

direitos fundamentais, em especial do direito à moradia adequada. De outro, a expansão do 

mercado imobiliário e os altos custos da terra geram cada vez mais segregação sócio espacial 

e exclusão social. 

 Uma das ações mais usadas para alterar a paisagem do meio urbano é a remoção 

forçada de comunidades e realocação das mesmas em áreas distantes dos locais em que 

originalmente se encontravam, normalmente sem planejamento e infraestrutura adequada. 

 Nesse contexto, o que ocorre é um processo de gentrificação constante nas grandes 

cidades. O termo gentrificação corresponde a um neologismo formado para designar o 

fenômeno de “expulsão dos moradores pobres de uma determinada região por meio de um 

conjunto de medidas socioeconômicas e urbanísticas, marcado pela hipervalorização de 

imóveis e encarecimento de custos”
107

.  
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 Vê-se que a política habitacional nunca está pautada na diminuição do déficit 

habitacional para efetivação do direito fundamental e humano à moradia, mas no crescimento 

da economia especulativa e segregadora do mercado imobiliário. 

   

2.3. Instrumentos para efetivação e conservação do direito à moradia 

 

 A efetivação do direito fundamental à moradia esbarra constantemente na 

interpretação antiquada dos institutos que cuidam da propriedade e da posse no ordenamento 

jurídico. Na maioria das vezes, ocorre uma desqualificação das comunidades que ocupam 

determinada área para que possa ser legitimada uma possível remoção com emprego de 

violência. Ou, ainda, ocorre um processo de invisibilização tão significativo dessas pessoas 

que as ações de remoção não chegam sequer a serem noticiadas pela grande mídia. Assim, 

para enfrentar o problema da falta de efetividade do direito à moradia, existem alguns 

instrumentos que podem ser implementados no sentido de viabilizar minimamente a sua 

tutela. 

 

2.3.1. Mediação de conflitos fundiários urbanos 

  

Os conflitos fundiários são uma situação recorrente nas cidades brasileiras. A disputa 

pela terra sempre foi marcada por violência e intolerância, tanto no meio urbano quanto no 

rural. No meio urbano, estão ligados a um processo de desqualificação, sedimentada ao longo 

do tempo, das pessoas que habitam os assentamentos informais. A desqualificação é 

necessária para legitimar as ações violentas do opressor e negar direitos humanos para quem 

está sofrendo com as ameaças de despejo forçado. 
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 Nessa esteira, conflito fundiário urbano pode ser definido como
108

:  

Disputa pela posse ou propriedade de imóvel urbano, bem como impacto de 

empreendimentos públicos e privados, envolvendo famílias de baixa renda ou 

grupos sociais vulneráveis que necessitem ou demandem a solução do Estado na 

garantia do direito humano à moradia e à cidade.  

  

As razões para ocorrência dos conflitos são diversas. No entanto, se debruçam quase 

sempre na ideia de primazia da propriedade privada e do respeito aos contratos, que ainda se 

revela muito forte na cultura jurídica brasileira. Apesar de a Constituição da República 

proteger apenas a propriedade privada que cumpre função social, na prática, prevalece o 

inverso: a tutela da propriedade privada em detrimento do direito à moradia de milhões de 

pessoas. 

 A mediação como solução para conflitos fundiários urbanos se apresenta como uma 

alternativa ideal visto que se afasta do formalismo para promover de fato o respeito à moradia 

e aos direitos humanos. Através da identificação da prevalência da função social da 

propriedade e da posse, é possível garantir que as soluções mais adequadas serão 

implementadas. 

 O Estatuto da Cidade
109

 prevê a gestão democrática da cidade, isso significa que todos 

os atores sociais podem e devem participar das tomadas de decisão reativas à ordenação do 

espaço urbano. O artigo 2º, inciso XIII da lei em comento, prevê como uma das diretrizes para 

o planejamento urbano pelos municípios a realização de audiências com o Poder Público 

Municipal e a população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 

atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, 

o conforto ou a segurança da população.  

 A lei já prevê os instrumentos necessários para que a gestão democrática se estabeleça 

no meio urbano. O município é o ente estatal escolhido para realizar o planejamento, de 
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acordo com as diretrizes apontadas, com vistas a garantir as funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. No entanto, o que se vê cotidianamente é a não aplicação dos institutos 

regulamentados pelo estatuto. 

 Os conflitos fundiários no meio urbano podem ser classificados, para melhor 

compreensão do fenômeno, em conflito fundiário amplo e conflito fundiário estrito. Por 

conflito fundiário amplo entende-se aquele decorrente do planejamento urbano excludente, no 

qual existe disputa das áreas mais valorizadas, que possuem o preço da terra mais elevado, e 

como consequência gera expulsão dos pobres, que irão habitar as áreas sem infraestrutura. Já 

o conflito fundiário estrito é aquele verificável entre partes devidamente identificadas, como 

acontece, por exemplo, em uma ação de reintegração de posse ou em determinações de 

despejo forçado pela administração pública.
110

  

 Apesar de o Estatuto da Cidade estabelecer as diretrizes e instrumentos com objetivo 

de alcançar a função social da cidade e da propriedade urbana, faltam normas mais específicas 

para regular a questão dos conflitos fundiários, principalmente quando se trata da política de 

remoções forçadas vista nas grandes cidades. 

 No âmbito do Ministério das Cidades, foi criado, em 2004, o Conselho Nacional de 

Cidades – o CONCIDADES que, por meio da resolução 87/2009
111

 formulou uma proposta 

ao Ministério das Cidades para instituir uma Política Nacional de Prevenção e Mediação de 

Conflitos Fundiários Urbanos. 

 Essa resolução se fundamenta em uma série de disposições acerca do direito 

fundamental à moradia no plano nacional e internacional, através da legislação constitucional 

e infraconstitucional e dos tratados ratificados pelo Brasil. Além, de se basear em dados 
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empíricos de pesquisas sobre o déficit habitacional, sobre o crescimento dos assentamentos 

irregulares e sobre as violações decorrentes das remoções forçadas. 

 O artigo 3º, III da resolução 87/2009
112

 esclarece o que seria mediação de conflitos 

fundiários urbanos: “processo envolvendo as partes afetadas pelo conflito, instituições e 

órgãos públicos e entidades da sociedade civil vinculados ao tema, que busca a garantia do 

direito à moradia digna e adequada e impeça a violação dos direitos humanos”. 

 Ainda que seja apenas uma resolução de um órgão do poder executivo, sem força 

vinculativa, a Resolução 87/2009 é um avanço no que tange ao tratamento das questões 

fundiárias no meio urbano. 

 Anteriormente havia sido criada uma portaria pelo Ministro das Cidades, a portaria 

587/2008
113

, que tratava sobre os processos envolvendo a temática dos conflitos fundiários 

urbanos. Essa portaria foi o ato que deu origem à resolução 87/2009 supramencionada.   

 Em 2013, também pelo Ministério das Cidades, foi editada a portaria 317
114

 que 

dispunha sobre regulação do uso da propriedade urbana em prol da coletividade e do 

equilíbrio ambiental. O foco foi o impacto que as obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC – poderia causar para a população ao, possivelmente, deslocar famílias de 

maneira involuntária dos seus locais de moradia ou de trabalho.  

 O objetivo foi tutelar o direito à moradia dessas famílias e evitar que as ações de 

empreendimento gerassem ainda mais empobrecimento e vulnerabilidade. A portaria ainda 

estabeleceu que, sendo inevitável o reassentamento das famílias, que este deverá ser feito em 

local próximo às áreas de origem e com a efetiva participação das famílias afetadas pela obra, 

antes do envio ao Ministério das Cidades. 
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24624228_PORTARIA_N_317_DE_18_DE_JULHO_DE_2013.aspx. Acesso em: 17 out. 2015. 



59 
 

 A mediação aparece como um importante instrumento para pacificar os conflitos 

fundiários urbanos. É um meio alternativo de composição de conflitos e pode ser 

compreendida como “procedimento pelo qual partes com interesses colidentes são assistidas 

por um terceiro imparcial, para que negociem suas condições, alcançando uma solução apta a 

abranger ao máximo possível as necessidades de ambas”.
115

  

 Nesse sentido, uma vez que o mediador é uma pessoa imparcial e não possui qualquer 

tipo de interesse na causa, a mediação se revela um método bastante pacífico e eficiente para 

resolução de questões fundiárias. A mediação é, por conseguinte, um instrumento de 

pacificação social que se coaduna inteiramente com os objetivos do Estatuto da Cidade: de 

gestão democrática das cidades, através da participação da própria comunidade no 

planejamento urbano. 

 Trata-se de um método pacífico de composição de conflitos no qual um terceiro tenta 

alcançar o diálogo entre as partes e resolver de forma amigável o problema. A mediação 

também evita que diversas ações sejam ajuizadas no poder judiciário desnecessariamente. 

Assim, é possível estabelecer alguns paradigmas sobre esse meio alternativo de solução de 

conflitos: descongestiona o poder judiciário, uma vez que serão tomadas decisões sem a 

presença de litígio e propicia uma maior participação da comunidade nas tomadas de decisão, 

o que se coaduna com a ideia de gestão democrática do meio urbano, preconizado pela 

Constituição da República e pelo Estatuto da Cidade. 

  

2.3.2. Segurança da posse 
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A segurança da posse é elemento essencial para a efetivação e conservação do direito 

fundamental e humano à moradia. A garantia de não violação da posse, consubstanciada no 

direito de não turbação e não remoção, é pressuposto de uma vida digna. O direito de morar 

está acima de qualquer discussão acerca de título de domínio. 

 A posse é o instituto jurídico que tutela efetivamente uma situação de fato. É a posse 

que reveste a propriedade, privada ou pública, de função social, que dá concretude e 

substancia ao direito fundamental à propriedade prevista na Constituição da República. 

Assim, não há que se falar em direito de propriedade se esta não está cumprindo a sua função 

social, materializada na posse. 

 No brasil, grande parte da população vive em assentamentos informais em decorrência 

de uma política urbana marcada pela segregação sócio espacial e exclusão dos mais pobres. 

As cidades se estabelecem com uma divisão bastante clara entre a cidade formal e a cidade 

informal. Essa última sofre com a falta de infraestrutura, de equipamentos urbanos 

necessários para a moradia adequada. Os moradores de assentamentos informais, em sua 

maioria, não possuem título de domínio dos imóveis e são constantemente ameaçados de 

perderem a posse dos locais que habitam. 

 Por assentamentos informais ou ilegais entende-se, como descreve Edésio 

Fernandes
116

, “favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, loteamentos 

clandestinos, cortiços, casas de fundo, ocupações de áreas públicas sob pontes, viadutos, 

marquises, na beira de rios, e mesmo casas em cima de árvores”.  

A insegurança da posse é considerada, atualmente, um problema mundial, que afeta, 

principalmente, os países emergentes. No ano de 1999, a ONU lançou no âmbito da Agenda 

                                                            
116 FERNANDES, Edésio (Coord.). Regularização fundiária de assentamentos informais. Disponível em: 
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Habitat, a campanha das Nações Unidas pela segurança da posse. Essa campanha pretendeu 

ressaltar que
117

: 

A segurança da posse advém do fato de que o direito ao acesso e uso da terra e 

propriedade é subscrito por um conjunto de regras e que esse direito pode ser 

protegido juridicamente. A posse pode ser afetada por diversas formas, dependendo 

do arcabouço constitucional e legal, das normas sociais, dos valores culturais e, de 

alguma maneira, da preferência individual. Em resumo, uma pessoa ou família terá a 

segurança da posse quando eles estiverem protegidos contra a remoção involuntária 

de suas terras ou residências, exceto em situações excepcionais, e somente pelos 

meios de um conhecido e acordado procedimento legal, o qual deve ser objetivo, 

equitativamente aplicável, contestável e independente. 

 

De acordo com a relatoria especial da ONU para moradia adequada, que apresentou, 

no início de 2013, um relatório sobre segurança da posse, de autoria da arquiteta e urbanista 

Raquel Rolnik
118

: 

[...] debido a su creciente mercantilización, las tierras rurales y urbanas se han 

convertido en activos muy disputados, lo cual acarrea consecuencias dramáticas, 

sobre todo, aunque no exclusivamente, en las economías emergentes. Las dinámicas 

que acompañan la liberalización de los mercados de tierras están incrementando la 

presión de los mercados en los asentamientos urbanos de renta baja y lo hacen en un 

contexto mundial en que los recursos para la vivienda no llegan a los grupos con 

menos ingresos. Las comunidades corren el riesgo de verse desposeídas de sus 

tierras al quedar desprotegido su derecho a una vivienda adecuada y a la seguridad 

de la tenencia.  
  

A crescente especulação imobiliária das terras no meio urbano gera disputas 

constantes entre o capital privado e as famílias estabelecidas nas áreas de interesse do 

mercado. O problema se intensifica quando se está diante da organização de megaeventos 

esportivos como Copa do Mundo e Olimpíadas. As remoções forçadas e o desrespeito à posse 

de diversas comunidades se revestem de legitimidade dentro do contexto de realização desses 

megaeventos. 

 O relatório da ONU sobre moradia adequada revela que um dos maiores problemas 

para a efetivação do direito à moradia adequada é a insegurança da posse. Junte-se a isso a 

                                                            
117 VII CONGRESSO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. Rio de Janeiro, setembro de 2009. 

Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/21115/ALEXANDRE_FABIANO 
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118 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatoria especial sobre moradia adequada. Disponível 
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Acesso em: 17 out. 2015. 
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prevalência de uma cultura individualista que privilegia a propriedade privada individual em 

detrimento da posse exercida por quem não tem título de domínio. O valor de troca acaba se 

sobrepondo ao valor de uso. Sobre essa questão, Jacques Távora Alfonsin
119

 assevera que:  

No caso da terra, pode-se dizer sem medo, um valor universal e comum, o qual 

exige, juridicamente, que o respeito devido ao seu valor de troca – dependente, 

apenas, do proprietário de qualquer uma das suas frações rurais ou urbanas e das 

chamadas “condições de mercado” – não seja priorizado em relação ao seu valor de 

uso, que consulta direitos e interesses muito superiores aos, simplesmente, 

patrimoniais. (...) O conflito que se estabelece, então, entre o valor de troca do bem 

terra, protegido pelo seu proprietário, e o valor de uso almejado pelos não 

proprietários sobre o mesmo bem, é tanto mais conveniente ao proprietário quanto 

maior for a extensão que ele titula e quanto maior for o número dos não 

proprietários, já que aí o preço do bem terra refletirá a “escassez” criada, justamente, 

pela concentração do direito de propriedade. 

  

Como visto, existe uma dualidade no âmbito dos conflitos fundiários urbanos que 

constantemente se apresenta: de um lado os titulares da propriedade privada ou pública 

atribuem valor de troca à terra ao priorizarem o capital especulativo; de outro lado os 

possuidores ou ocupantes, que exercem moradia plena, atribuem valor de uso à terra e, 

portanto, obedecem ao requisito da função social preconizado pela Constituição da República. 

 Nesse sentido, a segurança da posse precisa ser implementada nos assentamentos 

informais como um primeiro estágio de efetivação do direito à moradia adequada, pois ela 

garante uma posterior sequência de desenvolvimento social para as comunidades. A proteção 

contra remoções forçadas e ameaças de perda da moradia são possíveis através da realização 

de uma política de regularização fundiária que priorize a segurança da posse. Cristiano 

Muller
120

, ao tratar sobre os conflitos fundiários e segurança da posse, assevera que:  

É urgente que se compreendam os conflitos fundiários desde sua complexidade, 

desde sua insistente tentativa de negação de direitos humanos e desde o importante 

arcabouço jurídico existente, por exemplo, sobre o direito à moradia, para ficarmos 

com o caso dos conflitos fundiários urbanos. Não é possível que um administrador 

municipal promulgue uma lei que promova remoções em sua cidade simplesmente 

com a justificativa da ocupação de área de risco, por exemplo, ou porque a remoção 

irá viabilizar a construção de um empreendimento qualquer. É preciso compreender 

                                                            
119 ALFONSIN, Jacques Távora. O acesso à terra como conteúdo de direitos humanos fundamentais à 

alimentação e à moradia. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2003, p. 69-70. 
120 MULLER, Cristiano. Os conflitos fundiários urbanos no Brasil desde uma perspectiva crítica dos 

direitos humanos. In: FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia (Coord.). Direito à moradia 

adequada: o que é, para quem serve, como defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 180-181. 
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a complexidade dos direitos envolvidos nesses casos e compreender que existem 

outros direitos em jogo. 

  

 A regularização fundiária, que tem como objetivo a proteção da posse das pessoas em 

situação de vulnerabilidade no contexto urbano, é capaz de transformar os locais antes sem 

qualquer investimento do poder público, sem infraestrutura ou equipamentos urbanos, em 

locais pertencentes à cidade legal, garantindo a inclusão sócio espacial e usos mais 

democráticos do espaço urbano. 

 

2.3.3. Regularização Fundiária de Interesse Social 

  

 A informalidade na produção de habitação nas cidades brasileiras é um fenômeno que 

não para de crescer. Os assentamentos irregulares se proliferam rapidamente e atingem não só 

as grandes cidades, mas as cidades de pequeno e médio porte. As políticas urbanas 

excludentes têm grande contribuição para esse quadro uma vez que, diante dos altos valores 

das terras, a informalidade resta como a única solução viável para famílias pobres, como já foi 

tratado em tópicos anteriores deste trabalho. 

 Para Edésio Fernandes
121

:  

[...] essa única opção existente, por mais que efetivamente envolva grande 

dinamismo e criatividade por parte dos moradores em assentamentos informais, não 

pode ser considerada uma opção adequada em termos ambientais, urbanísticos, 

sociais e jurídicos. Além de viver em condições de grande precariedade urbanística e 

ambiental, a enorme população dos assentamentos informais não tem segurança 

jurídica da posse, ficando a mercê de despejos e remoções, pressões de proprietários, 

políticos, bandidos, traficantes e especuladores. 

  

 Nessa perspectiva, os governos devem se articular de forma a enfrentar o problema do 

planejamento urbano no Brasil. O ideal seria a implementação das políticas urbanas de forma 

preventiva, de maneira a evitar a proliferação das moradias irregulares. Assim, os imóveis que 

estivessem vazios, por exemplo, poderiam ser objeto de programas de assentamento popular, 
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contando com a participação de diversos atores sociais, inclusive da população diretamente 

interessada. Contudo, o que se vê mais comumente são as políticas curativas
122

, 

consubstanciadas em regularização fundiária dos assentamentos informais consolidados. 

 Regularização fundiária é um mecanismo de política urbana que tem como objetivo a 

manutenção, nos locais de origem, das comunidades ou imóveis individualmente 

considerados que foram construídos de maneira ilegal do ponto de vista ambiental e 

urbanístico. Obviamente que em determinadas situações existe a necessidade de remoção de 

uma comunidade, mas isso jamais deve ser uma regra quando se trata de planejamento 

urbano. 

 O entendimento atual sobre o tema se pauta na ideia de que sempre que a 

regularização fundiária for possível, ela deverá ser realizada, juntamente com a participação 

da população envolvida, de forma a construir uma gestão democrática do espaço urbano. Esse 

instrumento deverá ser implementado de forma conjunta com outras políticas públicas para 

que tenha sucesso. Políticas de urbanização das comunidades, com criação de infraestrutura 

urbana, geração de empregos, devem estar associadas à regularização fundiária. 

 Segundo o professor Nelson Saule Junior
123

:  

A regularização fundiária de interesse social dos assentamentos informais urbanos 

tem a finalidade de prover o direito à cidade de forma coletiva aos habitantes destes 

assentamentos e de prover o direito humano individual à moradia destes, 

preenchendo a segurança da posse como um dos componentes do direito à moradia 

que deve ser assegurado a todos, com igualdade e sem discriminação. 

  

 A regularização fundiária é uma medida democrática uma vez que prestigia a 

ordenação do meio ambiente urbano em clara oposição ao direito individual do titular do 

domínio. Deve-se ter cuidado, no entanto, para que a política de regularização fundiária não 

se torne um meio de ainda mais segregação e expulsão dos pobres dos assentamentos 

consolidados. A gentrificação vista nas grandes cidades é resultado de regularização fundiária 

                                                            
122 Ibid., p. 36. 
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mal concebida que só favorece às incorporadoras. Políticas inadequadas de regularização 

tendem a elevar os preços dos imóveis e serviços, de modo que, muitas vezes, torna inviável a 

permanência das famílias no local. 

 Algumas normas sobre gestão do espaço urbano foram editadas no Brasil, como a Lei 

n. 6.766 de 1979 – lei de parcelamento do solo
124

, que posteriormente foi alterada pela Lei n. 

9.785 de 1999
125

 para incluir a questão da regularização fundiária de assentamentos urbanos 

precários.  

 A Constituição da República de 1988 trouxe a possibilidade da regularização fundiária 

ao prever a usucapião especial urbana para os imóveis particulares e a concessão de uso para 

as terras públicas. O Estatuto da Cidade, por sua vez, regulamentou os novos institutos, 

estabeleceu as regras e os mecanismos para a efetivação, além de, juntamente com a Medida 

Provisória n. 2.220
126

, ter regulamentado a concessão de uso especial dos imóveis públicos 

para fins de moradia.  

 Em 2003 o governo brasileiro instituiu o Programa Papel Passado, vinculado ao 

Ministério das Cidades, com intuito de viabilizar, através de parcerias com os demais entes da 

federação, a regularização fundiária dos assentamentos ilegais em áreas urbanas. Esse 

programa previa o repasse de recursos do Orçamento Geral da União aos municípios e estados 

e a transferência de imóveis de titularidade de órgãos federais para que pudessem ser 

regularizados em favor dos moradores
127

. 
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127 CARVALHO, Celso Santos. O programa papel passado. In: ROLNIK, Raquel. Regularização 
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 O programa minha casa minha vida, do governo federal, através da Lei n. 11.977 de 

2009
128

 e da Lei n. 12.424 de 2011
129

 também prevê instrumentos de regularização fundiária 

para efetivar moradia em áreas urbanas. Existe, ainda, a Lei n. 11.481 de 2007
130

, que foi 

alterada pela Lei n. 11.952 de 2009
131

, para tratar sobre regularização fundiária de interesse 

social dos assentamentos informais situados em terras públicas federais. 

 Os instrumentos de regularização fundiária, regulamentados no Estatuto da Cidade 

revelam um novo olhar sobre a questão da aquisição da propriedade imóvel no ordenamento 

jurídico brasileiro. Quebra-se o paradigma da visão individualista e essencialmente 

patrimonialista do antigo Código Civil e parte-se para uma visão social da propriedade, 

revestido pelos princípios constitucionais e do direito público
132

.  

 O Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes gerais em que a política urbana deve se 

pautar para alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana. Dentre essas diretrizes encontra-se o artigo 2º, inciso XIV
133

, que dispõe da seguinte 

forma: 

Regularização fundiária e urbana de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 

solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais. 

  

 Nesse sentido, duas modalidades de usucapião foram disciplinadas no Estatuto da 

Cidade para concretizar as políticas de regularização fundiária: a usucapião especial urbana 

individual e a usucapião especial urbana coletiva. Também foi disciplinada, através da medida 
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provisória n. 2.220
134

, a concessão de uso especial para fins de moradia para os casos em que 

as áreas pleiteadas são de titularidade do poder público. 

 Em se tratando de comunidades com risco de remoção e em situação de informalidade, 

o que interessa em termos de regularização fundiária é a usucapião coletiva uma vez que este 

é o instituto que melhor corrobora com a ideia de função social da cidade e função social da 

propriedade, previstas na Constituição da República de 1988.  

 O artigo 10 do Estatuto da Cidade
135

 estabelece que:  

As áreas urbanas com mais de duzentos e cinquenta metros quadrados, ocupadas por 

população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, 

são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não 

sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural 

  

 O dispositivo exige que a área seja maior que duzentos e cinquenta metros quadrados e 

que não seja possível identificar cada terreno. Isso significa que o objetivo é alcançar, 

principalmente, a regularização fundiária das favelas, pois são áreas extremamente densas e 

de difícil setorização. O fim da norma, sem dúvida, é promover justiça social e segurança 

jurídica para os moradores de assentamentos irregulares, através da proteção da posse e 

concessão de título de domínio.  

 A norma contida no dispositivo acima citado se difere bastante da usucapião comum, 

presente no Código Civil e até mesmo da usucapião especial individual, prevista também no 

estatuto. Isso porque a sentença que concede esse direito confere uma situação de 

condomínio, com fração ideal de terreno a cada possuidor, salvo, se através de acordo, os 

condôminos estabelecerem frações ideais diferenciadas.  

 No que concerne ao requisito da metragem prevista no artigo 10 do estatuto, entende-

se que a soma das posses individuais pode superar o limite de duzentos e cinquenta metros 

quadrados. Entretanto, cada uma das posses, individualmente considerada, não pode ter área 
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superior a esse teto previsto constitucionalmente no artigo 183, caput. Esse é o entendimento 

mais coerente, em que pese não estar expresso no dispositivo a existência de um limite da 

metragem para cada beneficiário
136

. 

 Recentemente um caso de usucapião especial coletiva de um imóvel urbano, na cidade 

de São Paulo, virou notícia
137

. Trata-se do edifício União, localizado no bairro Bom Retiro, na 

região central da capital paulistana. Esse é um caso raro em que o poder judiciário concedeu a 

titularidade do imóvel para os moradores, que começaram a ocupá-lo na década de 80. A ação 

com pedido de usucapião foi proposta em 2005 e, dez anos depois, no presente ano, foi 

determinada a usucapião coletiva. 

 A legislação brasileira prevê, ainda, o instituto da concessão de uso especial para fins 

de moradia como um instrumento de regularização fundiária nos casos em que a titularidade 

do domínio da área em que se encontra a comunidade for do poder público. Em se tratando de 

imóvel público existe a proibição da possibilidade de usucapião, prevista na própria 

Constituição da República, no artigo 183, parágrafo 3º
138

. Dessa forma, a concessão de uso 

especial para fins de moradia foi criada para viabilizar a regularização fundiária de 

determinados assentamentos, com a ressalva de que não se concede, neste caso, a titularidade 

do bem e sim uma permissão para uso como moradia. 

 O artigo 1º, caput, da Medida Provisória n. 2.220, de 4 de setembro de 2001
139

 

estabelece que: 

Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de 

imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua 

família, tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao 

bem objeto de sua posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 

qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 
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 Importante destacar que esse é um instrumento que está em vigor há muitos anos e é 

perfeitamente aplicável nas cidades brasileiras. No entanto, existe um descompasso em 

relação às práticas de gestão no âmbito das cidades e a legislação de planejamento urbano, 

que se mostra extremamente avançada para a realidade. 

 A razão da existência da concessão de uso especial para fins de moradia é a de que a 

Constituição da República exige que a propriedade, para ser protegida pela ordem jurídica, 

deve atender à sua função social, mesmo em se tratando de propriedade pública uma vez que 

não há qualquer tipo de ressalva. Diante disso, e diante da regra de que os imóveis públicos 

não são passíveis de usucapião, o instituto em comento veio para regular as situações que 

fugiam da usucapião especial urbana. 

 O artigo 183, parágrafo 1º da CRFB/88
140

, que está inserido no capítulo das políticas 

urbanas, faz referência à concessão de uso, apesar de o caput se referir apenas à usucapião, 

pois indica que será possível a aquisição de domínio. Isso significa que a propriedade pública 

também é objeto da política urbana, deve cumprir função social como qualquer outra para 

efetivar o direito à moradia. Nesse sentido, Vanêsca Buzelato Prestes
141

 assevera que: 

[...] a norma contida no artigo 183 da CF não é tão somente mais uma modalidade 

de usucapião denominado para fins de moradia. É um instituto da política urbana e 

como tal não poderia atingir e não atinge somente bens privados, porque as 

ocupações urbanas não diferenciam áreas públicas ou particulares. Não tem nenhum 

sentido para a política urbana em uma mesma ocupação, por exemplo, que é 

contígua e não respeita marcos abstratos decorrentes dos limites físicos das glebas, 

ser possível a regularização somente da área privada. 

  

 De fato, não faria sentido a constituição proteger a função social da propriedade 

apenas quando esta fosse particular. O escopo da norma é alcançar toda e qualquer 

propriedade. A norma estabelece, ainda, que, caso o imóvel ocupado seja de uso comum do 

povo; destinado a projeto de urbanização; seja de interesse da defesa nacional, da preservação 

ambiental e da proteção dos ecossistemas nacionais; reservado à construção de represas e 

                                                            
140 Idem. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 17 out. 2015. 
141 PRESTES, Vanêsca Buzelato. A concessão especial para fins de moradia na Constituição Federal e no 

estatuto da cidade – da constitucionalidade da medida provisória n. 2.220 de 04 de setembro de 2001. In: 

ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança da posse no estatuto 

da cidade: diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 208. 
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obras congêneres ou situado em via de comunicação; ao Poder Público será facultado 

assegurar o direito à concessão de uso para fins de moradia em outro local. Isso significa que 

até mesmo bens de uso comum do povo podem ser objeto dessa medida.  

 Não há dúvida, portanto, de que a regularização fundiária dos assentamentos urbanos 

consolidados é medida essencial para efetivação das políticas de planejamento urbano e, 

consequentemente, para garantir a função social da cidade para todos os integrantes da 

sociedade. É uma medida que reflete não só no meio ambiente construído, mas no meio 

ambiente como um todo. Respeitar o direito de morar acima de qualquer outra discussão é 

assegurar uma gestão democrática e humana do espaço urbano. 
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3. REMOÇÕES FORÇADAS: VIOLAÇÃO DE DIREITOS E RETROCESSO SOCIAL 

  

 A política de remoção de moradia não é uma novidade no Brasil. Ela ocorre desde a 

chegada da família real no país. Atualmente, essa prática está bastante evidente devido aos 

Megaeventos: Copa do Mundo e Olimpíadas e revelam, constantemente, a violência praticada 

pelo Estado sobre uma população vulnerável e marginalizada. 

 Nesse capítulo, optou-se pela delimitação do estudo das remoções forçadas na cidade 

do Rio de Janeiro por ser este um cenário emblemático dos conflitos urbanos em torno da 

questão da moradia há mais de dois séculos. 

 

3.1. Breve histórico da política remocionista na cidade do Rio de Janeiro 

  

 A chegada da família real, em 1808, já foi um marco importante para a política de 

remoções na cidade do Rio de Janeiro. Na época, 10 mil casas foram pintadas com as letras 

PR, que significava Príncipe Regente. Essas casas deveriam ser removidas para que dessem 

lugar à família real
142

.  

 Posteriormente, muitas outras ações de remoção foram implementadas para que fosse 

feita uma verdadeira “faxina” nas áreas centrais da cidade, que estava tomada pelos cortiços. 

Na época, essa era uma alternativa de habitação coletiva para as pessoas que não tinham 

condições de pagar as altas taxas de alugueis e precisavam ficar próximas dos locais de 

trabalho
143

.  

 Pode-se fazer uma associação entre a remoção dos cortiços e o início das favelas nos 

morros do centro da cidade, em especial o Morro da Providência, que é considerado o 

                                                            
142 PAULO, Paula Paiva. Do “ponha-se na rua” ao “sai do morro hoje”: das raízes históricas das 

remoções à construção da “cidade olímpica”. Disponível em: 

https://jornalocasarao.files.wordpress.com/2013/12/ das-rac3adzes-histc3b3ricas-das-remoc3a7c3b5es-

c3a0-construc3a7c3a3o-da-cidade-olc3admpica.pdf. Acesso em: 17 mai. 2016. 
143 Ibid. 
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primeiro a abrigar uma favela no Brasil. O morro também passou a abrigar alguns soldados 

vindos da guerra de Canudos e ficou conhecido com o nome de Favela antes de ser batizado 

de morro da Providencia. Para o historiador Mário Sérgio Ignácio Brum
144

: 

[...] de qualquer forma consideramos o “marco zero” da favela os anos de 1897, a 

partir do qual passou a figurar como uma forma de habitação específica, levando 

com o passar dos anos os habitantes do Rio a identificarem outros morros da cidade 

com características semelhantes e passarem a chama-los também de favela, que 

assim deixou de identificar uma localidade específica para designar o espaço urbano 

das classes pobres, inicialmente associado aos morros da cidade. 

  

 A favela passou a representar tudo o que se queria combater na cidade: o crescimento 

desordenado, ausência do Estado, ausência de propriedade privada. A imagem da favela, 

desde sua origem, é de um ambiente sem a intervenção do Estado formal, onde as pessoas 

possuem uma moral deturpada e incoerente com a moral do resto da cidade. A imprensa teve 

um papel de extrema relevância, na época, para criar o estigma do favelado. 

 Segundo o professor Mário Brum
145

: 

No caso do Rio, as favelas são vistas como fonte da violência urbana, transbordando 

para o asfalto. Assim, torna necessário medidas de contenção que variam desde a 

remoção pura e simples até a entrada maciça do Estado com aparato de segurança e 

“investimentos sociais”, de forma a promover nessas comunidades os direitos 

políticos e civis negados por agentes que promovem uma contraordem.  

  

 Nesse sentido, a formação das favelas se deu dentro de um contexto de produção do 

espaço urbano excludente, que desde sempre privilegiou as camadas sociais mais abastadas. 

Não se pode considerar que a formação dessas comunidades ocorreu por acaso, por acidente, 

mas deve-se considerar que foi resultado de uma política urbana de segregação sócio espacial 

uma vez que as regiões ocupadas se localizavam onde se encontraria trabalho. 

 A reforma feita pelo prefeito Pereira Passos
146

, no início do século XX, foi uma das 

intervenções mais drásticas em termos urbanísticos. Ela foi responsável pela transformação do 

                                                            
144 BRUM, Mário Sérgio Ignácio. Cidade Alta: história, memórias e estigma de favelado num conjunto 

habitacional do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.historia.uff.br/stricto/teses/Tese-11_Mario_ 

sergio_brum.pdf. Acesso em: 17 mai. 2016. 
145 Ibid. 
146 Francisco Franco Pereira Passos foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906. Com 

inspiração na capital francesa, onde estudou e assistiu à reforma urbana de Haussmann, Pereira Passos 

promoveu uma grande reforma urbanística com objetivo de “higienizar” a região central da cidade. Como 
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centro da cidade, com a criação da Avenida Beira-Mar; da Avenida Central, atual Rio Branco; 

entre outras grandes avenidas, inspirada na transformação feita por Haussmann em Paris, no 

final do século XIX. Para que fosse possível a revitalização do centro da cidade, foram 

demolidas diversas casas. 

 No entanto, o período entre as décadas de 1960 e 1970 ficou marcado pela intensa 

política de segregação espacial devido à remoção de diversas favelas das regiões centrais e 

zona sul da cidade. Esse período ficou conhecido como “era das remoções”. Dentro de um 

contexto ditatorial, as remoções eram facilmente praticadas com violência e violação de 

direitos humanos. 

 Começaram a surgir projetos para criação de conjuntos habitacionais com influência 

do que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos pós segunda guerra mundial. No 

caso do Brasil, especificamente o Rio de Janeiro, essa seria uma alternativa para o combate às 

favelas. 

 No governo Carlos Lacerda
147

, entre 1961 e 1965, o recém-criado Estado da 

Guanabara foi palco de uma intensa política de tentativa de combate às favelas. Foi marcado 

por dois momentos bastante distintos: primeiramente pelo discurso referente a urbanização 

das áreas favelizadas, que contaria com o apoio dos próprios moradores, com participação das 

associações para a tomada de decisões. Para José Artur Rios, figura contratada por Carlos 

Lacerda para atuar na urbanização das favelas, a atuação dos moradores teria um papel 

fundamental para a mudança de mentalidade do favelado no sentido de quebrar a dependência 

por benefícios governamentais.
148

 

                                                                                                                                                                              
consequência das diversas demolições, principalmente de cortiços, e da abertura de avenidas largas, 

houve intensa valorização do solo das áreas centrais, que eram ocupadas, majoritariamente, pela 

população de baixa renda. 
147 O governo de Carlos Lacerda teve alcance divergente diante da população do Estado da Guanabara. Se 

por um lado ele ganhou a simpatia da classe média e alta por ter sido responsável pela realização de 

diversas obras, como a estação de tratamento de água do Guandu e de túneis importantes para o trânsito 

de automóveis, por outro lado foi um verdadeiro “carrasco” para a parcela da população pobre, que sofreu 

com as diversas remoções violentas. 
148 BRUM, op. cit. 
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 Um segundo momento teve início com a demissão de José Artur Rios. Viu-se que os 

planos de Rios contrariavam interesses do mercado imobiliário uma vez que pretendiam 

manter as favelas nos seus locais de origem, muitas delas localizadas em terrenos valiosos. 

Com isso, ocorreu, então, a nomeação de Sandra Cavalcanti para o cargo antes ocupado por 

Rios e, assim, a linha de planejamento foi totalmente modificada para privilegiar as remoções 

em detrimento da urbanização das favelas. 

 Pouco tempo depois da demissão de Rios, foi assinado o Acordo do Fundo do Trigo, 

firmado entre o governo da Guanabara e a Agência de Desenvolvimento Externo Norte-

americana, a USAID, que tinha como objetivo a utilização dos recursos para financiar o 

projeto de urbanização de favelas. Mário Brum
149

 explica que: 

[...] o fundo consistia em recursos vindos da compra de trigo dos Estados Unidos 

pelo Brasil, que eram emprestados ao governo brasileiro para serem reaplicados em 

projetos de desenvolvimento. Durante o primeiro semestre de 1962, a expectativa da 

assinatura do acordo era frequente nos jornais, que falavam da importância dos 

recursos para as obras da Coordenação de Serviços Sociais, que na época estava 

concluindo obras de melhorias nas doze maiores favelas da cidade. 

  

 A mudança nos planos de Carlos Lacerda se deve pelo fato de que a urbanização das 

favelas desagradava muito os investidores internacionais, pois tornavam desnecessários os 

pedidos de empréstimos a esses mesmos investidores, além de que contrariava bastante o 

mercado imobiliário por não remover as favelas de terrenos valorizados. 

 As remoções começaram em locais que seriam destinados a grandes obras no Estado 

da Guanabara. Foram removidas algumas favelas da Avenida Brasil, para construção do 

Mercado São Sebastião; a favela do Esqueleto, para construção da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, que na época era Universidade da Guanabara. 

 A favela do Esqueleto era a mais populosa da época, possuía, aproximadamente, 18 

mil habitantes. Começou a ser removida em meados do ano de 1965 pela Secretaria de 

                                                            
149 Ibid. 
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Serviços Sociais, que realizou a transferência dos moradores para a região de Vila Kennedy, 

esta que, por sua vez, foi construída com fundos da Aliança Para o Progresso
150151

. 

 Em seguida, as remoções de Lacerda visavam as comunidades que estavam nos 

terrenos considerados de alto valor imobiliário, como ocorreu com a favela do Pasmado, 

localizada no bairro de Botafogo. Os moradores dessa favela também foram transferidos para 

Vila Kennedy, e de forma compulsória. 

 Novamente, de acordo com o historiador Mário Brum
152

: 

[...] a remoção do Pasmado foi apenas o ímpeto que o remocionismo tinha ganho. 

Ainda no ano de 1964, seriam removidas as favelas (acompanha o número de 

famílias entre parênteses). Totalmente: Pasmado (911); Getúlio Vargas (113); Maria 

Angu (460); João Cândido (665); Maneta (41); Vila do Sase. Parcialmente: 

Conjunto São José (20); Macedo Sobrinho (14); Del Castilho (9); Marquês de São 

Vicente (32); Ladeira dos Funcionários (8). Em 1965, foram removidas totalmente: 

Rio Joana (23); Esqueleto (2027); e parcialmente: Turano (34); Morro do Quieto 

(46); Praia do Pinto (20); e Brás de Pina (366). 

  

 Para abrigar todas essas famílias, foram construídos os conjuntos de Vila Esperança, 

Vila Aliança, Vila Kennedy e também a Cidade de Deus com o dinheiro advindo do Acordo 

do Fundo do Trigo, que originalmente seria destinado à urbanização das favelas quando da 

sua assinatura. 

 Com a ditadura militar instaurada no Brasil, foram dispostos muitos recursos técnicos 

e financeiros com a finalidade de propiciar a ordem no território urbano. A centralização do 

poder e a restrição de direitos individuais eram o cenário ideal para as práticas abusivas 

impostas pelo governo.  

 Entre os anos de 1965 e 1971, o Estado da Guanabara foi governado por Negrão de 

Lima
153

. As remoções já haviam diminuído bastante nesse período, que teve como principal 

                                                            
150 Aliança Para o Progresso foi um projeto político executado pelo governo dos Estados Unidos, na 

gestão de John F. Kennedy, com o objetivo de integrar os países da América Latina e acelerar o 

desenvolvimento econômico e social da região. Ao mesmo tempo, visava frear o avanço do socialismo no 

continente americano. 
151 Disponível em: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/03/05/rio-em-1965-remocao-de-favelas-falta-

dagua-e-aumento-da-criminalidade/. Acesso em: 17 mai. 2016. 
152 BRUM, op. cit. 
153 O governo de Francisco Negrão de Lima foi marcado por intensa radicalização política uma vez que se 

opunha à ditadura militar e ao seu antecessor Carlos Lacerda. 
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medida relativa à moradia, a retirada de moradores de áreas de risco devido a um intenso 

período de chuvas que caíram na cidade do Rio de Janeiro nos anos de 1966 e 1967. Os 

moradores foram transferidos para o conjunto da Cidade de Deus, que havia sido construído 

ainda no governo de Lacerda. 

 A partir da criação da Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área 

Metropolitana do Grande Rio, a CHISAM, em 1968, uma espécie de autarquia federal para 

cuidar das questões de ordenação do espaço urbano, o projeto remocionista para o Estado da 

Guanabara ganhou mais força. 

 Em 1969, foi lançado o Programa 7 de Setembro, que, em parceria com a CHISAM, 

prometia a remoção de todas as favelas da zona sul do Rio de Janeiro, com exceção da favela 

da Rocinha. Também previa a construção e entrega de 50 mil unidades de habitação 

popular
154

. 

 Deve-se observar que a política de remoções de favelas sempre teve como ponto de 

partida a criação de um estigma de favelado. A imprensa da época teve um importante papel 

para disseminação desse estigma. O favelado era visto como pessoa não integrada ao bairro 

em que estava inserida a favela, a ele era atribuída toda a responsabilidade pela relação 

conflituosa que a cidade, como um todo, possuía com a favela. 

 Em determinado momento, o desejo de toda a sociedade, tomada pelo estigma do 

favelado, era de extirpar a favela da paisagem urbana de maneira definitiva. A ideia era de 

que os conjuntos habitacionais construídos pela COHAB/GB
155

, especificamente para abrigar 

as famílias removidas, seriam os locais mais adequados para que elas construíssem as suas 

próprias relações interpessoais, bem distante das áreas com terrenos mais valiosos da cidade. 

                                                            
154 BRUM, op. cit. 
155 A Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara, a COHAB/GB, foi criada em 1962 para 

desenvolver a política habitacional no Estado da Guanabara, com o objetivo de erradicar as favelas. Em 

1975, o nome foi alterado para CEHAB, Companhia Estadual da Habitação do Rio de Janeiro, em razão 

da fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. A função da CEHAB continua sendo a 

construção de casas populares. 
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 O historiador Mario Brum
156

, analisando a política de expulsão do favelado, pontua: 

[...] a questão da ilegalidade da posse da terra parecia ser a base de toda 

argumentação, de modo que a promoção social do favelado deveria passar, 

necessariamente, pela sua elevação à condição de proprietário. Enfim, tratar-se-ia de 

normalizar o espaço urbano dentro da ordem capitalista, já que a “funcionalidade” 

da favela, que permitiu tolerá-la enquanto havia uma expansão imobiliária a ser 

mantida por mão-de-obra barata disponível, tornara-se agora, um entrave, já que 

havia imensos terrenos “fora” dessa ordem. 

  

 Nesse sentido, a transferência dos removidos das favelas para os conjuntos 

habitacionais distantes era propagada como uma oportunidade para essas pessoas mudarem de 

vida e acabarem com o estigma de favelado. Um objetivo bastante claro para essa medida do 

governo era o de conseguir mão-de-obra para as indústrias localizadas no subúrbio da cidade, 

além de disciplinar o uso do solo urbano. 

 A ideia era adequar o favelado a uma ordem capitalista de utilização do espaço urbano. 

A transferência do favelado significava uma “promoção social” uma vez que ele trocaria a 

habitação precária no morro pelo apartamento no conjunto habitacional planejado e os 

subempregos pelo emprego formal nas indústrias. Na prática, essas ações somente transferiam 

os problemas de lugar e um grande volume de pessoas para locais sem infraestrutura 

adequada. Os subúrbios cariocas, após receberem uma demanda para a qual não foram 

preparados, começaram a sofrer com a desordem urbana. 

 Em período posterior, já na segunda metade da década de 1970 e início de 1980, o 

foco das remoções passa a ser a região da Barra da Tijuca. O mercado imobiliário visava a se 

expandir para a zona oeste em decorrência dos terrenos vazios, o que não mais existia na 

região da zona sul. Foram removidas as favelas Via Park, próxima ao Barra Shopping, e Vila 

Marapendi, próxima ao Downtown
157

.  

 No governo Leonel Brizola foi criado um programa para levar sistema de água e 

esgoto para as favelas e também um programa de iluminação pública entre 1983 e 1985. 

Nesse mesmo período, a Secretaria de Estado do Trabalho e da Habitação colocou em prática 

                                                            
156 BRUM, op. cit. 
157 PAULO, op. cit. 
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o Programa Cada Família um Lote, que tinha como objetivo a regularização fundiária dos 

terrenos nas favelas. A Vila Autódromo é um exemplo de comunidade que foi contemplada 

com esse programa. 

 O período do governo Brizola possuiu uma importante dimensão no que tange ao 

respeito aos direitos humanos, na medida em que visava a uma postura diferente dos policiais 

diante dos moradores das favelas. Entretanto, esse período também ficou marcado pelo 

fortalecimento do tráfico nas favelas, fruto de uma política de não intervenção estatal. 

 No início dos anos 90, a política de integração das favelas à cidade se intensifica em 

detrimento da política de remoções e transferência de moradores. Surge, posteriormente, o 

programa Favela-Bairro com a intenção de promover a urbanização e a regularização 

fundiária das favelas e democratizar o acesso à infraestrutura básica de habitação. 

 É possível perceber uma mudança drástica de visão nesse plano diretor uma vez que 

não se baseava no estigma de favelado ou na moral deturpada dos moradores de comunidade 

para investir em mudanças. O objetiva era integrar a favela à cidade, transformando-a em 

bairro. 

 De acordo com Alex Magalhães
158

: 

O favela-bairro reforçou a ideia de que as favelas constituem uma real possibilidade 

de moradia para uma grande parte da população da cidade, e teve a ambição de 

estabelecer uma intervenção articulada sobre o concurso de vários organismos 

públicos, rompendo com a lógica de intervenções pontuais de outrora. 

  

 No entanto, um dos principais problemas verificados no início do programa era a não 

priorização da política de regularização fundiária, o que contrariava, flagrantemente, a Lei 

Orgânica e o Plano Diretor. Em 2001, a prefeitura, em decorrência da importância de se 

                                                            
158 GONÇALVES apud MAGALHÃES, Alex. O direito da favela no contexto pós-programa favela-

bairro: uma recolocação do debate a respeito do “direito de pasárgada”. Disponível em: http://www.rio.rj. 

gov.br/dlstatic/10112/1806097/DLFE-237574.pdf/Alex_MagaalhaesDMH.pdf. Acesso em: 17 mai. 2016. 
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fortalecer essa política, decidiu criar a Equipe para Regularização Fundiária e Segurança do 

Solo, a E-Solo, através do Decreto n. 19.646
159

.  

 Atualmente, existem na cidade do Rio de Janeiro dois programas de habitação: o 

Minha Casa Minha Vida, que é federal, e o Morar Carioca, que é um programa municipal de 

urbanização de favelas
160

. Este último foi iniciado em 2010, possui o ambicioso objetivo de 

urbanizar todas as favelas da cidade até o ano de 2020 e aposta em projetos de 

sustentabilidade.  

  

3.2. Rio de Janeiro Olímpico: a nova “era das remoções” 

  

 Nos últimos anos foi possível perceber a intensificação de um processo de produção 

capitalista do espaço urbano na cidade do rio de janeiro. A ideia de cidade voltada para 

satisfazer ao mercado e a exclusão da população que habita as regiões valorizadas, vem se 

tornando uma política consolidada do atual governo. 

 O Rio de Janeiro, dentro de um contexto socioeconômico neoliberal, se curva diante 

das exigências das grandes corporações e do capital privado e, como consequência, 

enfraquece as políticas sociais. Na realidade os Estados não são estrangulados dentro desse 

cenário neoliberal, eles se tornam mais atuantes para garantir o retorno dos investimentos por 

parte das corporações privadas.  

 O planejamento urbano do Rio de Janeiro, nos últimos anos, vem sendo marcado por 

uma intensa política de despejos compulsórios com o nítido objetivo de retirar os pobres das 

suas moradias, localizadas em regiões valorizadas da cidade. Após as chuvas de 2010, essa 

política se intensificou ainda mais por existir uma justificativa considerada “legítima” para 

                                                            
159 RIO DE JENEIRO. Decreto n. 19.646, de 15 de março de 2001. Disponível em: https://leismunicipais. 

com.br/a/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2001/1964/19646/decreto-n-19646-2001-este-ato-ainda-nao-esta-

disponivel-no-sistema. Acesso em: 17 mai. 2016. 
160 MAGALHÃES, op. cit. 
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que as remoções fossem realizadas. O discurso do risco foi usado para justificar o anúncio de 

remoção de centenas de famílias que estavam em áreas mais precárias. O Morro dos prazeres, 

por exemplo, foi uma comunidade que ficou ameaçada de remoção total após a tragédia de 

2010
161

.  

 O Rio de Janeiro, por ser uma cidade portuária, se localiza em uma posição estratégica 

para o movimento das trocas internacionais. A localização das cidades portuárias propicia a 

formação das chamadas cidades globais. Alexandre Mendes
162

, ao citar Sassen, revela que:  

[...] tais zonas são geralmente situadas em países em que a mão-de-obra é barata, 

podendo haver isenção de impostos e padrões pouco exigentes de salubridade do 

ambiente de trabalho, incentivando que as empresas dos países desenvolvidos 

implantem fábricas para processar e reunir componentes de lá trazidos para então 

reexportá-los de volta. 

  

 As estratégias seguem no sentido de revitalizar áreas centrais degradadas com a 

finalidade de criar uma imagem de cidade desenvolvida e esteticamente mais atrativa no plano 

internacional. Essas medidas corroboram com o ideário de “empreendedorismo urbano”, no 

qual as cidades precisam competir para conseguir os melhores investimentos de capital, de 

tecnologia; para proporcionar os melhores preços e serviços. No Rio de Janeiro, a construção 

do pensamento competitivo e de modernização da cidade não é recente, desde o início da 

década de 1990 já existia uma orientação nesse sentido, na gestão de Cesar Maia. 

 A ideia de “global city” vem sendo difundida pelo governo Eduardo Paes e requer uma 

série de transformações na paisagem urbana. A cidade global é aquela que opera “como 

cidade-estado em uma economia global conectada, gradativamente mais independente da 

mediação nacional e regional e onde as populações não tem tido tanto espaço”
163

. Essa 

                                                            
161 MENDES, Alexandre Fabiano. A resistência da cidade do Rio de Janeiro diante das políticas de 

repressão e remoção pré-cidade-global. Disponível em: http://www.niepmarx.com.br/MManteriores/ 

MM2011/TrabalhosPDF/AMC163F.pdf. Acesso em: 17 mai. 2016. 
162 Ibid. 
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 APPADURAI apud BESEN, Daphne. A cidade global do Rio de Janeiro: modelo em conflito. 

Disponível em: http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=681:a-

cidade-global-do-rio-de-janeiro-modelo-em-conflito&Itemid=169&lang=pt. Acesso em: 17 mai. 2016. 
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conexão se dá através do campo econômico, mas não se restringe a ele, é preciso realizar 

diversas alterações no espaço urbano para que a cidade ganhe status de cidade global. 

 Essas cidades passam a apresentar um padrão estético particular e precisam se adequar 

a esse padrão. As obras monumentais de revitalização, a exemplo do Porto Maravilha, no Rio, 

são consideradas necessárias para possibilitar a atração de investimentos de capital e 

realização de grandes eventos. As cidades vão perdendo, aos poucos, a identidade original, 

moldada através da cultura, para apresentarem uma imagem pasteurizada e importada. 

 O anúncio de que o Rio de Janeiro iria sediar os megaeventos copa do mundo e 

olimpíadas transformou significativamente a configuração da cidade no que tange ao projeto 

cidade global. A realização desses eventos é importante para a consolidação do projeto cidade 

global em decorrência do grande volume de capital que circula. No entanto, o projeto também 

gera mais segregação espacial e exclusão dos pobres dos espaços públicos. 

 De acordo com Daphne Besen
164

, ao citar Borius: 

[...] as cidades que se inscrevem nesses megaeventos seguem uma planificação que 

as consideram como uma empresa em competição, uma vez que esses eventos têm 

como um dos seus objetivos vender a cidade, atrair investimentos e capital. A cidade 

se torna então uma marca, está à venda, e se transforma em cidade-mercadoria, 

mercadoria de luxo, destinada a uma elite de compradores potenciais: o capital 

internacional, visitantes e turistas. Acontece que essa visão de cidade ameaça o 

conceito de cidadania, ou seja, o cidadão passa a ser considerado antes de tudo, 

como um consumidor.  
 

 A lógica da cidade competitiva está presente, no Rio de Janeiro, desde o plano diretor 

de 1995, ano em que a cidade se candidatou a receber os jogos de 2004. A ideia é de que a 

competição entre as cidades revele quem consegue oferecer as melhores condições em 

infraestrutura para atrair investimentos e capitais das grandes corporações. 

 Além disso, esses planos estratégicos também previam e preveem projetos para 

inclusão e reinserção, no meio urbano, de algumas camadas sociais, a exemplo do antigo 

                                                            
164 BORIUS apud BESEN, Daphne. A cidade global do Rio de Janeiro: modelo em conflito. Disponível 

em: http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=681:a-cidade-

global-do-rio-de-janeiro-modelo-em-conflito&Itemid=169&lang=pt. Acesso em: 17 mai. 2016. 
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Favela-Bairro e do atual Morar Carioca. Para o arquiteto Lucas Faulhaber e a jornalista Lena 

Azevedo
165

:  

[...] as intervenções em áreas de assentamentos precários, baseadas no discurso de 

inclusão das famílias na cidade formal, acabam também excluindo uma grande parte 

da população dessas localidades ao levar uma valorização imobiliária semelhante ao 

mercado formal do restante da cidade. 
  

 Nesse sentido, ocorre a periferizaçao do espaço urbano, que é caracterizado pelo 

processo de segregação e exclusão sócio-espacial da população que não possui meios para 

continuar habitando as regiões que ficaram super valorizadas. O processo de periferização 

pode ocorrer através da força repressora do Estado, quando este promove a remoção 

compulsória dos moradores; ou através da chamada “remoção branca”, quando deriva dos 

processos de gentrificação
166

.  

 Os casos mais evidentes de gentrificação, nos últimos tempos, na cidade do Rio de 

Janeiro, são as comunidades que receberam Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. As 

favelas, principalmente as da Zona Sul, passaram a ser objeto de desejo de estrangeiros e da 

classe média, o que fez com que o perfil dessas comunidades mudasse completamente. Os 

moradores que não suportaram a elevação dos preços dos alugueis e a cobrança de serviços, 

que antes não existia, tiveram de sair dos seus locais de origem em direção a regiões mais 

periféricas da cidade. Essas ações demonstram o projeto de uma cidade excludente que afeta 

não só os moradores de comunidades, mas também a classe média, que sofre com a explosão 

dos preços dos imóveis. 

 Historicamente, as favelas e as pessoas que nela habitam, são vistas como empecilhos 

para o progresso e a valorização da cidade, representam uma parcela da cidade que deve ser 

combatida. As diversas intervenções feitas nessas áreas, revela o desejo de exterminá-las da 

paisagem urbana ou de diminuir o impacto estético causado por elas. 

                                                            
165 AZEVEDO, Lena; FAULHABER, Lucas. SMH 2016: remoções no Rio de Janeiro olímpico. Rio de 

Janeiro: Mórula, 2015, p. 26. 
166 Ibid., p. 18. 
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 Desde sempre, a política de eliminação de favelas possui o objetivo de liberar terrenos 

para utilização futura de construções para “valorização” dos espaços, privilegiando o interesse 

privado. A atual gestão do município do Rio já é considerada a que mais realizou despejos 

compulsórios na história da cidade e um dos mais violentos nas suas ações se comparado aos 

números da gestão de Carlos Lacerda e da gestão Pereira Passos, ambos notoriamente os que 

promoveram grandes ações de remoção de favelas. Lucas Faulhaber e Lena Azevedo
167

, mais 

uma vez destacam que: “Concebendo a habitação como um direito humano universal e social 

como o estabelecido na Constituição brasileira, o Estado, justo aquele que deveria ser o seu 

garantidor de direitos, o vem desrespeitando sistematicamente.” 

 Deve-se fazer uma diferenciação no que concerne aos atos praticados pelo poder 

público: de um lado existem os decretos municipais expropriatórios para garantirem a 

legalidade das desapropriações, o que por mais questionáveis que sejam, estão revestidos de 

um ato formal e legítimo; de outro lado estão as remoções, que não se revestem de tanta 

transparência. Fauhlaber e Azevedo
168

 destacam que: 

O despejo em favelas não atenta ao direito da propriedade privada, logo, a prefeitura 

sequer deve dar publicidade a essas ações. Através de uma simples comunicação por 

ato normativo do órgão executor de uma obra à Secretaria de Habitação, o imóvel 

referido já estar é sujeito à remoção sem direito a contestação por parte dos 

moradores.  
 Como a maioria dos moradores de favela não possui título de propriedade, o direito à 

moradia é violado constantemente. A situação de fato, a função social, garantidas pela posse 

ininterrupta das famílias, são ignoradas nesses casos. Os moradores são tratados como 

invasores e isso legitima diversas ações violentas nos despejos compulsórios. A posse, 

instituto de direito real, cunhado ao mesmo nível da propriedade dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, está sendo desconsiderada pelo Poder Público municipal. 

 Entre os anos de 2009 e 2012 foi produzido um grande número de decretos 

expropriatórios na cidade que chama a atenção. Apesar de a desapropriação ser um ato 
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revestido de legalidade, amparado pela Lei n. 9.785/1999
169

 e pelo Decreto Lei n. 3.365/41
170

, 

quando será atestado o interesse público da medida, é possível questionar até que ponto são 

realmente necessárias essas desapropriações. 

 Por outro lado, as áreas ocupadas por assentamentos irregulares, que corresponde a 

grande maioria das favelas e comunidades de baixa renda, não são submetidas ao mesmo 

tratamento, não recebem indenização pela terra ocupada. Não se reconhece, por exemplo, os 

direitos que muitos teriam através da usucapião. 

 O argumento utilizado pelo ente estatal é o interesse público e possui fundamento em 

lei, no entanto, não existem debates públicos sobre os atos de desapropriação, sobre as 

intervenções urbanas, menos ainda sobre as remoções forçadas. 

 O planejamento estratégico seguido pela prefeitura, em busca de uma reorganização 

do espaço urbano, segue no sentido de remover favelas para gerar valorização do território. 

No Rio de Janeiro, os argumentos para a realização das remoções passam pela ideia de 

infraestrutura para os megaeventos. Assim, são criados corredores viários, para melhorar a 

mobilidade urbana; são construídos parques; são feitas intervenções na zona portuária; são 

instalados equipamentos esportivos e, também, são eliminadas as ocupações de áreas de risco 

para promover essas remoções. 

 De acordo com uma pesquisa empírica dos autores Lucas Faulhaber e Lena 

Azevedo
171

, existe um procedimento comum no momento da abordagem das famílias que 

serão removidas, às vezes mais agressivas a depender da resistência dos moradores.  

 O primeiro passo é a comunicação feita pela Secretaria Municipal de Habitação sobre 

a intenção de a Prefeitura remover as casas, por motivos diversos. Coloca-se, nesse momento, 

a possibilidade de os moradores conseguirem uma nova moradia através do Minha Casa 

                                                            
169 BRASIL. Lei n. 9.785, de 29 de Janeiro de 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/leis/L9785.htm. Acesso em: 17 mai. 2016. 
170 Idem. Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de Junho de 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/decreto-lei/Del3365.htm. Acesso em: 17 mai. 2016. 
171 AZEVEDO, op. cit., p. 51. 



85 
 

Minha Vida, em locais que ficam, aproximadamente, de 40 a 70 quilômetros de distância da 

moradia original. 

 Outra medida adotada é uma espécie de mapeamento para saber a relação que o 

morador tem com a comunidade e quem possivelmente, no futuro, poderia travar uma disputa 

pela terra. Através de uma justificativa falsa, alguns agentes municipais pedem para entrar nas 

casas a fim de fazer uma pesquisa sobre educação ou para contemplar moradores com 

benefícios federais. 

 Depois de serem feitos a comunicação da remoção e o levantamento, as casas são 

marcadas com a sigla SMH e, após negociação positiva, são marcadas com o “D” de 

demolição. Uma prática comum das autoridades é manter os entulhos das demolições nos 

mesmos locais, durante vários anos. Isso torna insuportável a vida das pessoas que 

permanecem na comunidade uma vez que o lixo acumulado é um chamariz para bichos, 

insetos e doenças como a dengue, devido à água acumulada. 

 A estratégia é tratar os moradores como invasores, criminosos. É muito comum a 

utilização da força policial para os que resistem. A violação de direitos humanos ocorre em 

todos os sentidos. O próprio ato de remoção compulsória já é considerado pela ONU
172

 como 

uma violação, junte-se a isso a abordagem desproporcional, com a utilização de spray de 

pimenta, bombas de gás lacrimogêneo e agressão física aos moradores. 

A prática de despejos forçados é considerada contrária as leis que estão em 

conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, e constitui uma 

grave violação de uma ampla gama de direitos humanos, em particular o direito à 

moradia adequada. 

 

 Assim, é possível concluir que as remoções forçadas são um reflexo da falha do poder 

público em promover políticas públicas voltadas ao direito à moradia e ao acesso à terra por 

um preço justo. A população de baixa renda não possui outra alternativa senão ocupar áreas 

                                                            
172 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatoria especial sobre moradia adequada. Disponível 
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irregularmente, o que faz com que surjam os assentamentos precários, que raramente são 

submetidos a regularização fundiária para garantia de posse ou propriedade. 

  

3.2. O caso Vila Autódromo 

 

 A Vila Autódromo é uma comunidade que se formou a partir de uma colônia de 

pescadores localizada às margens da Lagoa de Jacarepaguá, no início da década de 1960. A 

favela cresceu bastante ao longo dos anos devido, principalmente, à construção do autódromo 

e da expansão imobiliária da Barra da Tijuca. 

 As ameaças de remoção da comunidade acontecem desde o início da década de 1990 

com argumentos de que a Vila causava dano estético e ambiental à região. Em outro 

momento, mais precisamente no ano de 1996, a justificativa para outra remoção era o risco 

que as ocupações irregulares causariam à população. Posteriormente, nos anos 2000, as 

remoções foram invocadas, mais uma vez, em decorrência da instalação dos equipamentos 

esportivos para os jogos Pan-Americanos de 2007. 

 A Vila Autódromo tem um histórico de luta e resistência desde a sua formação. Em 

1987 foi criada a Associação de moradores e pescadores da Vila Autódromo (AMPAVA). 

Essa foi responsável por uma série de melhorias na infraestrutura do local como: luz elétrica, 

água encanada, fossas e sumidouros. 

 No ano de 1997, algumas famílias receberam titulação do Governo do Estado. No ano 

seguinte, famílias que habitavam a faixa marginal da Lagoa receberam Concessão real de uso 

por noventa e nove anos da extinta Secretaria da Habitação e Assuntos fundiários do RJ. Em 



87 
 

2005 foi decretado pela Câmara Municipal que parte da comunidade seria Área de Especial 

Interesse Social, através da Lei Complementar n. 74/2005
173

. 

 Recentemente a Vila Autódromo vem se destacando mais uma vez nos meios de 

comunicação. Ao ser eleita para sediar os jogos olímpicos de 2016, a cidade do Rio de Janeiro 

deveria se adaptar para receber as instalações necessárias e exigidas pelo Comitê Olímpico 

Internacional. A Vila foi novamente alvo de ameaças constantes de remoção por estar 

localizada dentro de um perímetro de segurança estipulado pelo comitê. Junte-se a isso as 

obras de mobilidade urbana, os BRTs Transolímpica e Transcarioca, que não estavam no 

projeto original, para reforçar a ideia de que a remoção da Vila seria inevitável. 

 Em 2013, a Vila foi contemplada com US$ 60.000,00 por ter apresentado, no ano 

anterior, um projeto de urbanização popular, juntamente com o IPPUR/UFRJ e a UFF, que 

ganhou o prêmio internacional Urban Age Award, promovido pelo Deutsche Bank e pela 

London School of Economics. Mesmo assim, a Prefeitura continuou com a pressão para 

remover a comunidade. 

 Para defender a comunidade, a defensoria pública, através do Núcleo de Terras, 

ajuizou, em março de 2014, uma ação com pedido liminar para impedir a demolição das casas 

enquanto não fosse apresentado pela prefeitura um plano de urbanização para a área que ainda 

resistia à remoção. No entanto, numa atuação completamente contraditória, o defensor 

público geral do Estado do Rio de Janeiro, pediu a revogação da liminar que havia sido 

expedida pela 6ª Câmara Cível do TJ-RJ, sob o argumento de que as demolições seriam 

imprescindíveis para o reassentamento dos moradores que já haviam negociado sua saída
174

. 

O que ocorreu foi a atuação da Defensoria Pública no sentido de defender os interesses da 

prefeitura e não dos moradores com ameaça de remoção. 

                                                            
173 RIO DE JANEIRO. Lei Complementar 74, de 14 de janeiro de 2005. Disponível em: 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/1dd40aed4fced2c5032564ff0062e425/6ac956bd

ce1be32d032577220075c824?OpenDocument. Acesso em: 18 mai. 2016. 
174 AZEVEDO, op. cit., p. 54. 
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 O projeto urbanístico de 2012 nunca foi implantado na Vila Autódromo, apesar de ter 

sido premiado internacionalmente. Cerca de um terço das famílias que habitavam a Vila até 

fevereiro de 2014 ainda resistem em meio aos escombros provocados pelas ações da 

prefeitura.  

 O plano popular veio mostrar que a comunidade era perfeitamente urbanizável, 

bastando vontade política, e que, portanto, a remoção de um grande número de famílias não 

era imprescindível para a realização das obras para os megaeventos. Fica claro que existiam 

outros interesses que não os estritamente públicos nessas ações.  

 Assim como em outras comunidades que sofreram com as remoções, a Vila foi 

submetida a uma estratégia para que a desocupação ocorresse de forma mais fácil. Ao invés 

de a prefeitura negociar com os moradores em conjunto, através da associação de moradores, 

ela começou a negociar individualmente com os moradores, o que representava uma pressão 

significativa se comparada às negociações em grupo. O evidente objetivo era de dividir a 

comunidade para facilitar todo o processo. Quando o morador aceitava a proposta individual, 

nitidamente pressionado, a prefeitura dizia que a negociação não se concretizava enquanto os 

demais não aceitassem a saída
175

.  

 Dessa forma, com a demolição de algumas casas, o cenário instalado foi quase que de 

guerra. A prefeitura, como forma de estratégia, não retira os entulhos, que são deixados pelas 

ruas e vielas da comunidade, o lixo se acumula e se proliferam moscas e ratos, o que torna 

insuportável a vida das pessoas que ainda permanecem lá. Os moradores acabam ficando uns 

contra os outros e são pressionados a fazer o mesmo: sair da comunidade. 

 Nesse contexto, mais um plano popular foi elaborado para a Vila Autódromo. O novo 

plano foi lançado no dia 27 de fevereiro de 2016, com o objetivo de reafirmar que a Vila 

Autódromo FICA e será URBANIZADA, de modo que o a população interessada, com apoio 
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de professores, pesquisadores e estudantes universitários passam a planejar o espaço urbano 

em que vivem de acordo com as suas necessidades e não de acordo com o que dita o mercado 

e o capital privado. O planejamento urbano aqui se transforma em objeto de luta popular
176

.  

 A população vive a realidade da Vila e todas as dificuldades presentes naquele 

ambiente. O que se propõe é uma nova forma de construir e planejar a cidade, com a 

participação direta dos principais interessados. O que se visa é a democratização dos 

processos de planejamento urbano.  
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CONCLUSÃO 

 

A formação das cidades é notadamente excludente. Não é difícil perceber a segregação 

espacial que ocorre na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde a população mais pobre 

habita áreas sem infraestrutura urbana adequada. Os assentamentos precários são uma 

realidade latente que demonstram uma divisão bastante clara entre a chamada “cidade formal” 

e a “cidade informal”, fruto de uma exploração do solo por parte de quem sempre deteve o 

capital e da falta de políticas públicas de acesso à moradia. 

O princípio da supremacia do interesse público deve ser entendido como importante 

vetor para as decisões do administrador público. No entanto, não é possível invocar tal 

princípio em ações que importem em graves violações de direitos. Em outras palavras, o 

princípio da supremacia do interesse público não legitima ações de remoções forçadas de 

moradias. Essas ações representam violação de direitos fundamentais previstos na 

Constituição da República.  

Tendo em vista que interesse público é aquele que garante o maior respeito aos 

fundamentos da CRFB/88, as remoções de moradias, quando não justificadas pelo risco, 

representam ações inconstitucionais. 

O Estatuto da Cidade prevê diversos mecanismos para garantir uma gestão 

democrática das cidades. A participação da população interessada é essencial nesse processo. 

O administrador não pode entender a cidade como se fosse sua propriedade ou como uma 

empresa privada, onde se visa o lucro acima de tudo. Deve ouvir a comunidade e traçar junto 

com ela as melhores diretrizes a serem seguidas. 

A cidade não pode ser palco de atuações egoístas, que atendam aos interesses do 

capital privado, do mercado imobiliário. Ela é, antes de tudo, cenário das práticas sociais de 

diversos grupos, que precisam decidir conjuntamente quais rumos serão tomados. 
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 O Direito à Moradia deve ser protegido em sua dupla dimensão: positiva, através de 

políticas públicas de fomento à habitação de interesse social, e negativa, em decorrência do 

direito de defesa das moradias localizadas em assentamentos consolidados. Essa proteção 

deve prevalecer em detrimento dos interesses meramente mercadológicos, especialmente 

diante do déficit habitacional experimentado atualmente. 

 As remoções não devem ser a primeira opção do administrador público. 

Primeiramente, deve-se fazer um estudo minucioso da área para se verificar a viabilidade de 

manutenção das comunidades nos seus locais de origem, de modo que os laços sócio espaciais 

e culturais criados pela população residente permaneçam. Somente em último caso seria 

legítimo recorrer aos despejos coletivos. 

 Ultrapassada a questão da não remoção, faz-se necessária a inclusão dos 

assentamentos informais no planejamento da cidade para que eles se tornem uma realidade 

também no plano formal. O Estatuto da Cidade prevê o instituto da regularização fundiária 

como um mecanismo de planejamento urbano que promove gestão e usos mais democráticos 

do espaço urbano. 

 A regularização fundiária sustentável, feita com base na Lei Federal 11977/2009, se 

revela a melhor alternativa para as cidades que estão sujeitas ao problema dos assentamentos 

irregulares consolidados. Para tanto, o processo deve ser desenvolvido não apenas de maneira 

curativa, com a concessão de títulos aos moradores, mas em especial de forma a garantir a 

otimização dos usos do solo através da urbanização, com prevalência do acesso à 

infraestrutura adequada e equipamentos urbanos, para que todos os habitantes, e não apenas 

uma pequena parcela, possam exercer o direito à moradia e à cidade. 
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