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RESUMO 

 

 

Em todo o mundo, o crescimento urbano desenfreado e sem planejamento 
sustentável tem ocasionado, dentre outros maléficos efeitos, o desrespeito a 
princípios basilares de um Estado de direito que se denomine democrático; a 
violação de direitos humanos fundamentais; a evidente desigualdade e segregação 
sócio-espacial. No Brasil, o cenário não é diferente e dualismos – 
Constituição/realidade, cidade legal/cidade ilegal – são nitidamente percebidos em 
suas cidades. Diante desse contexto, o problema proposto nesta pesquisa foi 
analisar a concessão de uso especial para fins de moradia – instrumento de política 
urbana com previsão no artigo 183, § 1º, da Constituição da República de 1988 e no 
artigo 4º, V, “h”, da Lei nacional n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade), posteriormente regulamentado pelos artigos 1º a 9º da Medida Provisória n. 
2.220, de 4 de setembro de 2001 –, como instrumento de efetividade dos direitos 
fundamentais sociais à moradia e à cidade sustentável, de modo a permitir a 
inclusão social e a participação cidadã efetiva dos ocupantes de viadutos belo-
horizontinos. Foram hipóteses, ou respostas provisórias ao referido problema, o 
olhar interpretativo sobre a situação concreta; a definição de um conteúdo mínimo 
do direito à moradia; a conciliação do direito à moradia com toda a principiologia do 
Estado democrático de direito brasileiro, inclusive com outros direitos humanos 
fundamentais, a exemplo do direito à cidade; e a necessidade de uma inserção do 
instrumento num planejamento urbano sustentável. Amparada metodologicamente 
pela apresentação do embate travado entre ocupantes do Viaduto Silva Lobo, 
localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e o poder público 
municipal, em 2002/2003, bem como pela teoria concretista da interpretação das 
normas jurídicas, e atentando, ainda, para a necessidade de uma visão 
interdisciplinar do Direito com outras áreas, depreendi, ao final, que não basta 
reconhecer o direito de uso do viaduto ocupado, quando preenchidos, pelo 
particular, os requisitos legalmente exigidos, se não lhe forem oferecidas condições 
habitacionais mínimas, caso contrário, o instrumento seria mero paliativo que não 
resolveria a situação, nem materializaria os direitos sociais à moradia e à cidade, 
muito menos o incluiria no meio social. Ademais, considerando que nas ocupações 
de bens comuns do povo, como são os viadutos, a Medida Provisória n. 2.220, de 
2001, faculta ao Poder Público transferir o ocupante para outro local, essa opção 
seria a mais adequada, diante da realidade urbana de Belo Horizonte, que oferece 
opções de remanejo, desde que planejado. Enfim, por detrás de toda a pesquisa, é 
de se afirmar, como decisivo, o papel do intérprete comprometido com a realidade e 
a especificidade do caso concreto, já que nem sempre uma iniciativa legislativa 
mostra-se boa quando aplicada. É o que vi com a concessão de uso especial para 
fins de moradia e as ocupações de viadutos belo-horizontinos. 
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ABSTRACT 

 

 

All over the world, unleashed, unplanned, and unsustainable urban growth causes, 
among its other harmful effects, the disrespect for the basic principles of justice or 
consensus which define a democratic State, exemplified by the violation of 
fundamental human rights and  the obviously unequal and segregated distribution of 
space within society. In Brazil cities, the situation is the same and dualities – 
Constitution/reality, legal city/illegal city – can be clearly perceived. Within this 
contexture, the problem proposed for our research was an analysis of the concession 
of special usage for the purpose of habitation – an instrument of urban politics 
foreseen by Article 183,  § 1, of the Constitution of the Republic of 1988 and in Article 
1, V, “h” of National Legislation n. 10.257, of July 10, 2001 (City Ordinance), 
subsequently regulated by Articles 1 and 9 of the Provisional Legislative Measure n. 
2.220 of September 4, 2001 – as a guarantee of the fundamental social rights of 
habitation in a sustainable city which implies the social inclusion and participative and 
effective citizenship for those occupants of the underpasses and viaducts in Belo 
Horizonte, Minas Gerais. These were hypotheses or provisional answers to the 
referred problem, an interpretive vision of the real situation, a definition of what would 
be considered a minimum of the right to habitation, a compromise of the right to 
habitation with the democratic foundations of Brazilian law, including other 
fundamental human rights, such as right to citizenship and the interpolation of 
necessary legal instruments for sustainable urban planning.  Based on methodology 
for the presentation of the clash, in 2002/2003, between the municipal authorities and 
the occupants of the Viaduto Silva Lobo, located in the city of Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brazil, and by applying a PRAGMATIC interpretation of judicial rulings and an 
inter disciplinary vision of the Law in other areas, I concluded that it is not sufficient to 
concede the right of usage to the occupants of viaducts, even when the legal 
requisites are fulfilled, if they cannot be offered minimal conditions of habitation.  On 
the contrary, the instrument would then be a mere palliative that would not resolve 
the situation or realize the right to habitation and citizenship, much less to social 
inclusion. Furthermore, if we consider that, in reference to the occupation of State 
properties, the Provisional Legislative Measure n. 2.220 of 2001 permits Public 
authority  to transfer  the occupant to another location, this option would  be the most 
adequate.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado, tanto do ponto de vista jurídico-político, como do ponto de vista 

institucional, está em constante mudança, da mesma forma que a sociedade. Nesse 

processo de transformação, merecem enfoque as marcantes revoluções Inglesa, em 

1689, Norte-Americana, em 1776, e Francesa, em 1789. É essa série de 

movimentos sociais, políticos, econômicos, que conduz ao Estado de direito, ao 

Estado constitucional, importante não só ao arranjo do Estado, como, também, à 

limitação do poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias humanos 

fundamentais.  

Embora relevante, não é sempre que o Estado de direito – nas vertentes 

liberal ou social – mostra-se democrático, no sentido de direcionamento do conflito à 

paz social, de resguardo da expressão de vontades diferentes, calcada na 

igualdade, na liberdade, e na atuação popular efetiva.   

 

Hoje [tem-se que] apenas os Estados nascidos das revoluções liberais são 
democráticos e apenas os Estados democráticos protegem os direitos 
do homem: todos os Estados autoritários do mundo são ao mesmo tempo 
antiliberais e antidemocráticos. (BOBBIO, 1995, p.44, grifo nosso).  1  
 

O que indicaria, afinal, o Estado como sendo democrático de direito? 

O Estado de direito que se pretenda democrático deve fundar-se no princípio 

da soberania popular, ou seja, na efetiva participação do povo na coisa pública, para 

                                                   
1  Embora saiba que Bobbio apresenta uma linha interpretativa positivista, diversa da concretista – o 

Direito possui em si mesmo as respostas para as questões atuais, tomando-se a realidade, as 
especificidades do caso concreto, como referência – que pretendo focar nesta pesquisa, não posso 
ficar alheia ao seu discurso acerca do Estado democrático de direito, dos direitos humanos 
fundamentais, dada a riqueza de suas reflexões. 
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a proteção dos direitos humanos fundamentais, encontrando a República2 como a 

forma de governo, a meu ver, mais apropriada para o alcance de tal finalidade, já 

que é da essência daquela o cuidado com o bem comum e com a expressão da 

vontade política.  

Modernamente, posso dizer, assim, que a noção de Estado democrático de 

direito oferece duas conotações intrínseca e essencialmente ligadas: uma, formal, 

que implica a afirmação constitucional de certos valores e princípios tidos como 

basilares à vida humana, destacando-se os direitos humanos fundamentais; outra, 

material, voltada à organização do Estado, com mira na proteção concreta desses 

valores e princípios, e na participação popular efetiva. 

Lado outro, é uma realidade dos centros urbanos – motivo de inquietação 

internacional e pátria – o crescimento da cidade desenfreado e desprovido de 

qualquer planejamento sustentável; o desrespeito a princípios constitucionais, em 

especial, à dignidade humana, às funções sociais da propriedade e da cidade; a 

dualidade cidade legal/cidade ilegal; a evidente desigualdade social urbana; a falta 

de moradia, de condições mínimas de sobrevivência digna para uma parcela da 

população, bem como de participação social na organização do espaço urbano e na 

tomada de decisões.  

A América Latina, por exemplo, é a região mundial com a maior parte da 

população vivendo na área urbana. É, ao mesmo tempo, a mais desigual, 

apresentando, em 2001, um déficit habitacional quantitativo de 17 milhões de 

moradias e um qualitativo de 21 milhões (OSÓRIO, 2004). 

                                                   
2 Mais detalhes a respeito da construção da democracia republicana brasileira podem ser 

encontrados em Vilani (2001; 2002). 
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No Brasil, não é diferente. As deficiências do estoque de moradias3 foram 

estimadas, no ano de 2000, em 6.656.526 novas moradas, representando a 

incidência urbana 81,3% desse montante, segundo dados da Fundação João 

Pinheiro (FJP) (2002). Por sua vez, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil4, 

de 2003, aponta, em vinte e três Unidades da Federação, uma situação de 

desigualdade de renda pior do que a de 1991, e, no âmbito local, essa desigualdade 

aumenta em dois de cada três Municípios brasileiros (EVOLUÇÃO..., 2005). 

 

[Esses, contudo, são apenas alguns dos muitos dados que refletem a 
conclusão de que] o Brasil é estigmatizado amplamente pela exclusão 
primária. A própria Constituição está sob essa superestrutura, sob esse 
metacódigo. A práxis estatal, paraestatal e econômica abroga aos excluídos 
a dignidade humana e mesmo, na atuação do aparelho repressivo, a 
qualidade de seres humanos: negação das garantias jurídicas e 
processuais, perseguição física, “execução” sem acusação e processo, 
impunidade dos agentes da opressão e das chacinas. As pessoas são 
obrigadas como titulares de deveres, de um caso a outro, mas não são 
admitidas como titulares de direitos lá onde têm necessidade disso. As 
normas (constitucionais) lhes aparecem quase só “nos seus efeitos 
limitadores da liberdade”; mas o acesso à proteção jurídica e às vias legais 
[Rechtsweg] existem para eles, assim como os direitos de participação 
política, praticamente só no papel. A Constituição não integra mais 
eficazmente a economia e a sociedade, a política e o direito; serve somente 
aos superintegrados. (MÜLLER, 2000, p.29). 

 

Como falar em efetivação de direitos humanos fundamentais e em 

participação cidadã efetiva num país com esse perfil? O Brasil é um Estado 

democrático de direito, pois protege os direitos humanos fundamentais, 

apresentando uma estrutura de leis e de políticas públicas, principalmente, na 

questão habitacional, voltada para aqueles direitos. No entanto, como solucionar a 

dissonância entre essa proteção formal e a realidade brasileira, que mostra um total 

                                                   
3   Esses termos, próprios dos dados estatísticos, serão explicitados no capítulo 2. 
 
4  O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é um banco de dados eletrônico das informações 

sociais e econômicas relevantes de Estados e de Municípios brasileiros, baseado nos censos de 
1991 e 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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descrédito nas instituições e no amparo de condições mínimas de vida? 

Ora, não se pode negar que o Estado democrático de direito volta-se à 

condução do conflito, ao convívio das diferenças, mas também não me parece 

estranho buscar um limite para essa situação conflituosa, para a desigualdade e a 

exclusão social; que a Constituição merece ser vista como algo além de um mero 

papel que pode ser rasgado, de um subproduto mecanicamente derivado dos fatores 

reais de poder, como quis Lassale (1987); e que “[...] a igual consideração requer 

que o governo aspire a uma forma de igualdade material, [...] de igualdade de 

recursos [...]” (DWORKIN, 2005, p.XII), em relação a alguns grupos e em 

determinadas circunstâncias.  

Por conta disso, uma resposta àquelas indagações perpassa, a meu ver, pela 

correção de falhas interpretativas, através da atenção dada ao caso concreto. Mais 

que leis e programas de políticas públicas inovadores e aplaudidos, os operadores 

do Direito, de modo especial, precisam adaptar o texto da lei às demandas sociais, 

de forma equilibrada, deixando a aplicação mecânica da regra, com a cautela de não 

cair no puro “decisionismo” (HESSE, 1991).   

Vale dizer, a situação concreta clama por solução justa e adequada. É 

necessário, então, que o intérprete do Direito tenha consciência de que a aplicação 

pura e simples de uma iniciativa posta pela lei, sem observância das peculiaridades 

do caso, pode reforçar a dicotomia, a exclusão social. Mas não é só. Deve esse 

mesmo intérprete ficar atento à carga valorativa de certas definições que servem de 

guia na solução do caso concreto – como função social da propriedade, melhor 

qualidade de vida, justa medida –, pois acompanham a realidade, apresentando 

significado e aplicação variáveis, plurais, no tempo e no espaço.   
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Nesse contexto, de resgate da preocupação com o bem comum e com a 

materialização de princípios e direitos constitucionais, mostra-se, também, de 

grande valia o efetivo planejamento sustentável das cidades brasileiras, ao qual 

devem se atrelar os diversos instrumentos de política pública, dentre eles, a 

concessão de uso especial para fins de moradia. 

Isso porque a cidade, como local primeiro de contato social de ordem pública 

entre as pessoas, é o ambiente propício para a realização dos direitos humanos 

fundamentais, da própria cidadania, à medida que possibilita a alteridade, além de 

favorecer a colaboração e interação, dos que nela convivem, estreitando laços 

sociais. Todavia, se permanece como está – desprovida de qualquer planejamento 

que leve em conta a necessária interligação dos aspectos sociais, econômicos e 

ambientais presentes no espaço urbano –, acaba por mostrar sua outra face: a de 

local de competição e de conflito (GUIDUCCI, 1980) – cidades globalizadas –, o que, 

para mim, é inaceitável e contraditório com o Estado democrático de direito, na 

dupla conotação acima destacada.   

“Certamente, comprar terras nunca foi prerrogativa de pobre. Ao contrário, a 

ocupação, sem titulação, sempre revelou-se (sic) o seu maior costume” (MARQUES, 

1983, p.18). E não são apenas os dados estatísticos que desvendam essa realidade. 

Basta percorrer os centros urbanos brasileiros e detectar a construção de imóveis 

irregulares, o aumento do número de favelas, a ocupação de encostas, viadutos e 

pontes, a degradação ambiental, a segregação sócio-espacial, resultantes, na maior 

parte, do êxodo rural impulsionado na década de sessenta do século passado, 

momento em que várias pessoas, tentadas pelo prometido e ilusório progresso 

nacional, partem às grandes cidades brasileiras e têm de se contentar com a 

irregularidade, com a exclusão, com o descaso.  
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Ressalto que essa informalidade, em regra, protagonizada por pessoas de 

baixa renda5, não pode ser colocada como de responsabilidade única e 

exclusivamente delas. Não são essas pessoas responsáveis por suas próprias 

escolhas, pelo modo de vida no qual se encontram, pois não lhes foi oportunizado 

escolher, em razão de um Estado muitas vezes preocupado estritamente com o 

âmbito legal. Foi, talvez, a única opção, ou, o que é pior, uma imposição alheia 

colocada como a vida adequada para elas.  

A quem responsabilizar? Como solucionar o problema da informalidade e 

dualidade urbana? Esses seriam questionamentos que se atrelam à busca de 

respostas às outras indagações já levantadas. 

Ciente dessas reflexões iniciais, é que me motivei para a pesquisa, ainda 

mais verificando que são poucos os estudos sócio-jurídicos voltados à cidade ilegal, 

e, principalmente, à regularização de assentamentos irregulares em áreas públicas, 

como as ocupações de viadutos, o que é um contra-senso, porquanto se afasta o 

Direito do contexto social em que está inserido. 

Comprometo-me, então, a responder à seguinte questão central:  

Em que medida a concessão de uso especial para fins de moradia favorece a 

efetividade6 dos direitos fundamentais sociais à moradia e à cidade sustentável, 

viabilizando a função social ambiental da propriedade urbana, a inclusão social e o 

                                                   
5  Diante do propósito, enfatizo, nesta pesquisa, a informalidade urbana que atinge as pessoas de 

baixa renda. Por outro lado, não me esqueço da informalidade presente, também, entre as 
pessoas com melhor poder aquisitivo. Esses são pontos a serem aprofundados no próximo 
capítulo.  

 
6  Não desconheço que há quem não separe efetividade e eficácia da norma jurídica: a eficácia é a 

efetividade social da norma. Entretanto, para mim, eficácia e efetividade não se confundem. A 
primeira se refere à realização da meta final da norma jurídica, à produção dos efeitos normativos. 
Já a efetividade está relacionada à vinculação dos destinatários da norma jurídica. 
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resgate da dignidade e da cidadania efetiva dos ocupantes de viadutos na cidade de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil? 

O problema proposto é, desse modo, analisar um instrumento de política 

urbana brasileiro denominado concessão de uso especial para fins de moradia, com 

previsão na Constituição da República de 1988 e na Lei nacional n. 10.257, de 10 de 

julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, e regulamentação pela Medida Provisória n. 

2.220, de 4 de setembro de 2001, para depreender o seu papel na materialização de 

direitos humanos fundamentais, quando da regularização de ocupações de viadutos 

belo-horizontinos.  

As grandes hipóteses a tal problema perpassam pelo já mencionado olhar 

interpretativo sobre a situação concreta; pela definição de um conteúdo mínimo de 

direito à moradia; pela conciliação desse direito com toda a principiologia do Estado 

democrático de direito brasileiro, inclusive com outros direitos humanos 

fundamentais, a exemplo do direito à cidade; e pela necessidade de uma inserção 

do instrumento num planejamento urbano sustentável.  

Ao que me parece, pelo menos nesse primeiro momento, a oficialização 

desse tipo de ocupação seria uma “indignidade humana”, uma resposta paliativa que 

não resolveria o problema habitacional dessas pessoas. Pelo contrário. 

Comprometeria o direito social, delas, à moradia, e o direito social à cidade 

sustentável de todos os habitantes da cidade de Belo Horizonte. Noutras palavras, 

seria necessário, frente às ocupações de viadutos, da definição de um conteúdo 

mínimo do direito à moradia, já que esta é um direito humano fundamental e como 

tal inviabiliza a efetividade “escalonada” em condições econômicas – possível 

proposta com a legalização das ocupações de viadutos em Belo Horizonte. E ainda. 

O instrumento, dissociado de um planejamento urbano integrado, sustentável, é 
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inócuo, afastando-se do próprio propósito constitucional e legal para sua previsão no 

ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a ordenação do espaço urbano, com o trato 

do solo urbano irregular e a conciliação de interesses público e privado.  

Para tentar alcançar essas colocações, confirmando-as ou não, valho-me, 

metodologicamente, da apresentação do embate travado entre os ocupantes de um 

viaduto localizado em Belo Horizonte, o Viaduto Silva Lobo, e o poder público 

municipal, entre os anos de 2002 e 2003, bem como da teoria da interpretação 

concretista da norma jurídica, da qual fazem parte Hesse, Müller, Günther, dentre 

outros estudiosos. Considero, ainda, a visão interdisciplinar do Direito e outras áreas 

(Sociologia, Geografia, Estatística), face à própria natureza multifacetada da 

temática urbana. 

Não desconheço que a concessão de uso especial deixou de ser aplicada na 

ocupação irregular do Viaduto Silva Lobo, Belo Horizonte, situação concreta da qual 

partirei para minhas possíveis conclusões ao problema posto. Isso, aliás, 

impossibilitou que a referida situação fosse tomada como estudo de caso neste 

trabalho. Por isso, sua inserção, como estratégia metodológica, representa mais 

uma referência paradigmática para a construção do discurso jurídico apresentado na 

pesquisa do que um estudo de caso propriamente dito, e se justifica pela 

necessidade de se abordar, de forma concreta, a dimensão social do problema. 

Além disso, remete o leitor às implicações reais de utilização do instrumento, 

realçando o compromisso interpretativo-concretista da norma jurídica.  

Sintetizaria, assim, em duas as finalidades para a menção do caso do Viaduto 

Silva Lobo no presente estudo: a) conferir uma dimensão social dos efeitos advindos 

com a aplicação da legislação que regula o instrumento em tela; b) introduzir um 

exemplo negativo de possibilidade de utilização do instrumento e seu significado na 
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construção do conteúdo mínimo dos direitos fundamentais sociais à moradia e à 

cidade sustentável em Belo Horizonte, e, porque não, no Brasil, caso apareçam 

situações semelhantes à pinçada. 

Esclarecidos o problema, as hipóteses e a metodologia, e voltando-me, agora, 

à estrutura do trabalho, apresento a abordagem da temática em quatro partes, a 

saber:  

A primeira parte – capítulo 2 – apresenta, além da cidade ideal e real, 

genericamente consideradas, a ilegalidade urbana brasileira e mineira, acentuando o 

caso do Viaduto Silva Lobo, ocorrido em Belo Horizonte. 

Oportuno frisar que essa apresentação do caso, longe de ser uma técnica de 

pesquisa, terá por fio condutor as condições jurídicas do conflito, isto é, a 

possibilidade, ou não, de se aplicar o instrumento da concessão de uso especial 

para fins de moradia em ocupações de viadutos. Diferentemente de um estudo de 

caso, repiso que se trata de uma abordagem descritiva, aliada à minha visão crítica, 

sem a coleta dos depoimentos dos envolvidos – Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte (PBH) e moradores do Viaduto Silva Lobo –, até porque, na prática, não 

foi empregada a concessão de uso especial para fins de moradia, como já disse 

anteriormente, e a retirada dos viadutos dispersou os primeiros ocupantes. Hoje, a 

maioria que vive no Viaduto Silva Lobo é formada por novas ocupações diferentes 

das que selecionei para essa pesquisa. 

Já na segunda parte – capítulo 3 –, dou ênfase ao princípio constitucional da 

função social ambiental da propriedade e à sua importância, momento em que me 

detive, também, à análise de sua previsão, ou não, no direito comparado, a fim de 

mostrar que o Estado brasileiro está à frente, em termos de amparo formal desse 

princípio.  
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No capítulo 4, direciono minha atenção aos direitos humanos fundamentais – 

ainda que não esgote o tema –, focalizando o direito fundamental social à moradia, 

por representar a aplicação efetiva do princípio da função social da propriedade, 

mas sem me esquecer da necessária conciliação deste com outros direitos, como o 

direito à cidade sustentável e o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesse mesmo capítulo, recorro ao direito comparado, dessa vez, latino-americano, e 

tenho o cuidado de analisar o reconhecimento da moradia como direito, em 

documentos internacionais. 

A concessão de uso especial para fins de moradia, com suas especificidades, 

finalidade, aspectos constitucionais e legais, procedimento, aplicabilidade, é o 

assunto do capítulo 5. É ele iniciado com algumas ponderações acerca do papel da 

política urbana brasileira e do planejamento urbano integrado na efetivação de 

princípios basilares do Estado brasileiro, e de direitos humanos fundamentais, dando 

realce à contribuição da Constituição da República de 1988 e do Estatuto da Cidade 

sobre a matéria urbanística.  

Finalmente, depois das necessárias colocações nos capítulos anteriores, 

adentro a conclusão, focalizando o problema acerca da aplicabilidade do instituto em 

tela às ocupações de viadutos, e suas repercussões.  

Espero, dessa maneira, ter contribuído para o estudo, ainda embrionário, da 

concessão de uso especial para fins de moradia, e para trazer à tona a discussão 

acerca da cidade ilegal brasileira, fato posto e dependente de cuidado, não só de 

urbanistas, arquitetos, mas, também, dos estudiosos do Direito.  
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2 CIDADE ILEGAL 

 

 

O ser humano é caracterizado, dentre outros atributos, pela linguagem, a qual 

atua, de modo decisivo, na formação da identidade do sujeito e no processo de 

integração social (GALUPPO, 2003).  

É o homem parte de um todo, de modo que 

 

O ambiente é algo que dele se destaca, é objeto, não apenas suporte 
biológico de seu viver, sim o lugar onde realiza a sua existência, 
transformando-o e impregnando-o com a sua presença criadora, colocando-
o como objeto do seu conhecer e do seu agir. (CALMON DE PASSOS, 
1999, p.11). 

 

Atenta ao pleno desenvolvimento daquela característica peculiar humana, na 

cidade – local primeiro de contato social de ordem pública entre as pessoas –, creio 

que um planejamento urbano sustentável, integrando os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais presentes no espaço urbano, é o alicerce para se materializar 

os direitos fundamentais sociais à moradia e à cidade sustentável e, em 

conseqüência, alcançar-se o Estado de direito democrático, na dupla conotação por 

mim destacada logo na Introdução.  

Ainda no planejar urbano, é primordial, a meu sentir, que o intérprete da 

norma jurídica tenha um compromisso com a realidade, com mira na efetividade da 

função social ambiental da propriedade, da função social das cidades, da posse 

segurança e da dignidade humana, porquanto, reforço, uma iniciativa legal, um 

dispositivo legal, sozinho, não garante a melhoria do nosso ambiente urbano.  

Nesse quadro, instrumentos de política urbana, como a concessão de uso 

especial para fins de moradia, dependem da análise pormenorizada de suas 
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especificidades, bem como da discussão em torno de sua eficiência frente à 

situação concreta, e de sua necessária inserção no planejamento urbano a que me 

referi acima. 

Mas, para que isso se justifique, para que o próprio problema proposto na 

pesquisa tenha uma justificação jurídico-social, é necessário conhecer, antes, o caos 

dos centros urbanos brasileiros, que, em linhas gerais, já foi indicado no capítulo 1. 

Faz-se indispensável, também, desvendar como a informalidade retirou da cidade o 

seu papel de local de democracia, de materialização de princípios basilares do 

Estado democrático de direito brasileiro e de direitos humanos fundamentais, 

tornando-a um lugar de conflito exacerbado, desproporcional e segregatório, que 

tanto preocupa não só o Brasil como o mundo.  

Assim, partirei, neste capítulo, de considerações acerca da cidade na 

organização político-administrativa pátria, bem como da cidade idealizada e informal, 

pontuando a causa remota do problema urbano e a inquietação internacional em 

torno do tema. Outrossim, contextualizarei a realidade brasileira, mineira, e belo-

horizontina, junto à apresentação do caso da ocupação do Viaduto Silva Lobo, na 

cidade de Belo Horizonte. 

Com esses esclarecimentos, passemos à apreciação dos pontos que me 

propus a desenvolver neste momento. 

 

 

2.1 A CIDADE NA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA BRASILEIRA 

 

 

De acordo com o artigo 1º, caput, ratificado, depois, pelo artigo 18, caput, da 
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Constituição da República de 1988, o Estado brasileiro é formado pela união 

indissolúvel de Estados – os Estados-membros –, os quais, desde o ingresso na 

Federação, “abrem mão” de sua soberania, preservando, tão-somente, autonomia 

política e administrativa, balizada nos ditames da Lei Maior.  

Sobreleva, ainda, uma peculiaridade da Federação brasileira: os Municípios – 

e não apenas a União, os Estados-membros e o Distrito Federal – são entes 

federativos, a partir da Constituição da República de 1988, como estabelecem os 

artigos supramencionados, o que favoreceu, formalmente, o fortalecimento do poder 

local.  

A propósito, o constituinte pátrio foi preciso ao impedir qualquer proposta de 

emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, conforme o 

inciso I do § 4º do artigo 60. Certamente, resguardar a unidade nacional e a 

descentralização política vislumbrada no modelo de repartição de competências 

adotado no Brasil foi a principal razão para essa limitação ao poder de reforma 

constitucional. 

Outrossim, não me parece aleatória a escolha da forma federativa do Estado 

brasileiro. A meu ver, a Federação é propensa à democracia. Nela, a maior 

proximidade entre governantes e cidadãos possibilita o acesso popular aos órgãos 

do poder local e, com isso, influencia-se, em termos formais, o poder central. 

Ademais, o respeito às disparidades naturais, culturais, sociais, econômicas, 

próprias da regionalização, permite, ao mesmo tempo, a integração, fortalece os 

Municípios e demais entes federativos, promovendo o princípio da solidariedade em 

busca de um objeto comum: a manutenção da Nação.  

Entrementes, vale reforçar que a integração a que me referi não pode 

significar um tratamento igual a todos, imposto sem considerar a desigualdade 
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fática, própria de cada um, sob pena de se remeter à injustiça (DALLARI, 1998). E 

iria além. A integração, sozinha, não é suficiente. É necessária a autonomia real dos 

entes federativos, pois sua falta, quando a União avoca competências de interesse 

local, por exemplo, bem como a falta de autonomia financeira, mais sentida pelos 

Municípios, compromete a concretização de princípios e direitos basilares do Estado 

democrático de direito – que destacarei nos próximos capítulos –, compromete o 

próprio fortalecimento a que me aludi.  

Isso é, sem dúvida, sentido no Brasil, pois suas formas de Estado 

(Federalismo) e de governo (República) são ideais, favoráveis à democracia, mas se 

encontram dissociadas do real.  

Como disse na Introdução, há muito se perdeu o respeito pelas diferenças, 

pelo bem comum, de maneira que o próprio sentido de Nação brasileira “anda 

esquecido”, pois a realidade mostra, a todo instante, dualismos: ordenamento 

jurídico/fato, cidade legal/cidade ilegal, cidadãos/excluídos. Para mudar, o processo 

de urbanização é uma das questões que precisa ser encarada como problema, 

como centro de discussão, por todos os entes federativos. Não é tema isolado.  

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil tem 

contribuição nesse propósito de mudança, pois, juridicamente, a cidade7 é a sede do 

Município, ao passo que este é um dos componentes daquele sistema 

organizacional, como se previu, pela primeira vez no constitucionalismo pátrio (artigo 

                                                   
7 Da Lei Complementar n. 37, de 18 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação, a incorporação, 

a fusão e o desmembramento de Municípios no Estado de Minas Gerais, depreendo essa definição 
legal de cidade, conforme o artigo 3º, II: “Art.3º - Para a criação de municípios por 
desmembramento devem ser comprovados os seguintes requisitos, relativos ao total da área 
territorial a ser emancipada: [...]; II - núcleo urbano já constituído, com mais de 400      
(quatrocentas) moradias, destinado a sediar, como cidade, o novo governo municipal” (MINAS 
GERAIS, 1995, grifo nosso). 
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18, caput, da Constituição de 1988). Explico tal contribuição. 

Já mencionei que a aproximação dos governantes e cidadãos favorece a 

democracia, e que o poder local atua, incisivamente, para essa aproximação. 

Enfatizei, também, que o poder local somente poderá influenciar o poder central, se, 

e desde que, facilite o acesso dos munícipes à tomada de decisões.  

Por outro lado, a participação popular efetiva demanda uma integração 

Estado/sociedade que só pode ser adquirida, a meu ver, quando se tem um 

planejamento urbano capaz de conciliar o social, o econômico o ambiental, atuando, 

inclusive, na regularização de áreas ocupadas por população de baixa renda e na 

inserção político-social desta. Noutros termos, a democracia somente é efetivamente 

alcançada quando a população local possui um mínimo – igual e não escalonado em 

condições financeiras – de direitos resguardados que lhe permita a inserção na 

tomada de decisões.  

Apesar de eu detectar esse aspecto positivo na conceituação legal de cidade, 

como sendo a sede do Município, na prática, é muito pouco o auxílio desse conceito 

ao operador do Direito, dada à sua imprecisão, já que, também, áreas próximas à 

sede municipal acabam por integrar, aos olhos do povo, o que se entende por 

cidade. Pode o Município até mesmo conter mais de uma cidade. Aliás, 

juridicamente, a idéia de cidade quase não é trabalhada, quando muito, é discutida 

para precisar o plano diretor, em razão da referência dispensada à cidade, pelo texto 

constitucional de 1988, no capítulo atinente à política urbana8. 

 

[Não menos importante, a esse respeito, é entender que a cidade] é uma 
criação histórica particular; ela não existiu sempre, mas teve início num 

                                                   
8  Capítulo II do título VII da Constituição de 1988, notadamente, o artigo 182, caput e § 2º. 
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dado momento da evolução social, e pode acabar, ou ser radicalmente 
transformada, num outro momento. Não existe por uma necessidade 
natural, mas uma necessidade histórica, que tem um início e pode ter um 
fim. (BENEVOLO, 1993, p.9). 
 

Por essa razão, planejar o espaço urbano deve ser uma ação direcionada à 

realidade posta, à necessidade social histórica, com enfoque interdisciplinar que lhe 

é próprio, possibilitando, ao lado da conceituação legal de cidade, outros conceitos 

que permitam superar a estrutura estática, restrita, imprecisa, e, muitas vezes, irreal 

da cidade como mera sede do poder municipal9.  

 

[Socorrendo-me do conceito urbanístico, a cidade pode ser entendida, 
então, como] local onde pessoas se organizam e interagem com base em 
interesses e valores os mais diversos, formando grupos de afinidade e de 
interesse, menos ou mais bem definidos territorialmente com base na 
identificação entre certos recursos cobiçados e o espaço, ou na base de 
identidades territoriais que os indivíduos buscam manter e preservar. 
(SOUZA, 2003a, p.28). 
 

Nessa linha de raciocínio, superando o conceito legal, cidade, do ponto de 

vista urbanístico, é a junção do aspecto territorial e da aglomeração populacional, 

com certa autonomia sócio-econômica10, que pode, ou não, ultrapassar os limites da 

sede municipal.  

Quando se correlaciona esses conceitos de cidade, é possível dominar o 

objeto a ser estudado, planejado; alcança-se uma visão do real, dos pontos críticos 

e prioritários. O próprio papel do operador do Direito toma, como diretriz, a 

realização de uma cidade idealizada – a cidade planejada –, o que desemboca no 

que insistentemente venho falando: a alteridade, a concretização de princípios 

                                                   
9  O sentido de cidade é algo cambiante no tempo, isto é, varia conforme o momento histórico 

(RIBEIRO; CARDOSO, 1996). 
 
10 Repiso: apesar da existência de uma Constituição da República e de um corpo de leis bem 

estruturados, falta autonomia financeira municipal, para o trato do interesse local, das políticas 
públicas propostas, e, principalmente, para a concretização dos direitos humanos fundamentais, 
em especial, do direito fundamental social à moradia, a ser detalhado no capítulo 4. 
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estruturantes do Estado democrático de direito brasileiro e de direitos humanos 

fundamentais. Mas, qual é a cidade ideal? Ainda há espaço para querê-la? É o que 

passo a analisar a seguir. 

 

 

2.2 A CIDADE IDEALIZADA 

 

 

O Direito, como realidade, resulta, a meu ver, de uma reflexão consistente e 

encaminhada para estratégias futuras da ação humana. Por conta disso, está em 

constante renovação, seja por modificações nos institutos já existentes, seja pela 

inspiração de outros, tendo em vista os anseios da sociedade.  

Essa interação social, que lastreia o Direito como um todo, está presente, de 

modo específico, nos direitos humanos fundamentais, já que uma compreensão 

acerca do sujeito titular desses direitos só pode se dizer adequada, caso se pense o 

Eu com o Outro (GALUPPO, 2003). A própria cidadania efetiva depende, também, 

dessa consciência, para que existam grandes iniciativas comunitárias, constituindo 

pressuposto de progresso e de democracia (CASTRO, 2003). 

Na base de tudo, é inevitável não falar que figura a dignidade humana, 

princípio estruturante do Estado que se denomine democrático e ponto central do 

comportamento ético. É em seu respeito que devem caminhar as instituições, o 

ordenamento jurídico, a vontade popular e a defesa dos direitos e garantias 

humanos fundamentais, enfim, a própria perpetuação do homem num ambiente 

ecologicamente equilibrado, como meta permanente do Estado democrático de 

direito. 
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Doutrinária e jurisprudencialmente discute-se acerca de seu conteúdo, ante 

os seus contornos vagos, imprecisos, sua natureza polissêmica11. Todavia, não se 

nega que é a dignidade uma qualidade intrínseca, irrenunciável, inalienável, 

qualificadora do ser humano como tal (SARLET, 2004), não existindo apenas com o 

reconhecimento do Direito – apesar de este, principalmente, com a previsão do 

princípio da dignidade humana, no texto constitucional, exercer preponderante papel 

na sua defesa e promoção. Daí sua denominação de “coração do patrimônio 

jurídico-moral da pessoa humana” (ROCHA, 1999, p.32). 

 

[...] A ordem comunitária (poder público, instituições sociais e particulares) 
bem como a ordem jurídica que não toma a sério a dignidade da pessoa 
(como qualidade inerente ao ser humano e, para além disso, como valor e 
princípio jurídico-constitucional fundamental) não trata com seriedade os 
direitos fundamentais e, acima de tudo, não leva a sério a própria 
humanidade que habita em cada uma e em todas as pessoas e que as faz 
merecedoras de respeito e consideração recíprocos. (SARLET, 2004, 
p.145). 

 

A cidade, nesse aspecto, apresenta-se como o locus ideal para a democracia, 

porquanto, ao permitir a colaboração, a interação e o diálogo entre os que nela 

habitam, favorece a concretização dos direitos humanos fundamentais – com relevo, 

neste estudo, para o direito à moradia e à cidade sustentável –, a participação 

cidadã efetiva, e, ato contínuo, respalda o princípio da dignidade humana. 

Aliás, desde o seu surgimento, quase 8.000 anos antes de Cristo12, como 

resultado de transformações gerais de algumas aldeias em assentamentos mais 

complexos e permanentes, a cidade sempre teve sua existência atrelada a um 

                                                   
11 Como esse debate foge ao alvo do presente estudo, remeto a Sarlet (2004), para maiores 

esclarecimentos. 
 
12  O aparecimento de Jericó, às margens do Rio Jordão, na Palestina, cerca de 8.000 anos antes de 

Cristo, foi, possivelmente o primeiro assentamento humano a receber o nome de cidade (SOUZA, 
2003a). 
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propósito: ab initio, como destinação do excedente alimentar, para pessoas não 

ligadas, diretamente, à produção (sacerdotes, governantes); depois, como ponto de 

apoio para manutenção da supremacia militar nas terras conquistadas; e, de modo 

mais recente, como palco da industrialização no século XX, e das novas formas de 

produção no mundo globalizado.  

Vinculado a esses fins imediatos, detecto, sem dúvida, seu objetivo mediato 

de lugar de integração social, citado por mim noutro momento, e que jamais pode 

ser esquecido, para não se afrontar a própria vida humana. “[...] É [,enfim,] dos mais 

antigos sonhos humanos, ao lado da felicidade.” (CASTRO, 2003, p.35). 

Contudo, em razão do crescimento urbano acelerado, com bem mais de 

cinqüenta por cento da população mundial vivendo nas cidades (SUCUPIRA, 2004), 

o que percebo é uma cidade real muito distante da ideal que tanto se sonha e se 

quer. A cidade há muito não é o centro de convívio e alteridade que representa, pois, 

ainda neste século, existem pessoas alijadas de condições mínimas de 

sobrevivência digna, de moradia adequada, bem como de participação social na 

organização do espaço e do planejamento das cidades. 

 

Resta acrescentar que um padrão de vida excessivamente baixo, o 
empobrecimento da família e o estigma do bairro residencial errado; a 
comunicação, pela gerência do banco, do encerramento da conta corrente; 
a exclusão crescente da vida social, cultural e política; enfim, o 
enfraquecimento do sentimento de valor próprio, a falta de 
‘reconhecimento’, têm como um de seus efeitos mais perversos a 
paralisação, enquanto seres políticos, das pessoas afetadas. O descenso 
econômico leva rapidamente à privação sócio-cultural e à apatia política – o 
que, quase sempre, satisfaz aos desígnios das esferas dominantes da 
sociedade. O ‘desfavorecimento’, mesmo em apenas uma área parcial, 
produz uma ‘reação em cadeia de exclusão’ que resulta, não em último 
lugar, na ‘pobreza política’. (MÜLLER, 2005).  
 

Diante desse quadro, a cidade é, hoje, celeiro da competição, do conflito 

ilimitado, da exclusão. Afasta-se, cada vez mais, do propósito democrático, e, 

tomando especificamente o Estado brasileiro, afasta-se do significado de Federação 
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e de República que mencionei em momentos anteriores. Aprecio essa lamentável 

constatação nos pontos 2.6 e 2.7. Antes, porém, é necessário perquirir qual é a 

causa primeira para o grave problema mundial que se tornou a questão urbana.  

 

 

2.3 CAUSA REMOTA DO PROBLEMA URBANO  

 

 

A segunda metade do século XVIII e quase todo o século XIX marcam a 

Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra, e depois se espalhando por diversos 

países europeus e de outros continentes. É marcante a mudança do modo de 

produção para as máquinas, a divisão do trabalho, as manufaturas.   

As cidades, desde então, assumem o cenário da industrialização e das 

intensas transformações por ela ocasionadas no contexto social, ambiental e 

cultural. Do mesmo modo, a ocupação do território urbano é redesenhada com o 

desenvolvimento econômico e com o crescimento demográfico advindo da força de 

trabalho campesina.  

Europa e Estados Unidos garantem, nessa época, equipamentos públicos 

essenciais à maioria dos seus cidadãos (BENEVOLO, 1993). Mas, noutros países, 

uma grande parcela da população não está em condições de utilizar o que fora 

projetado pelas reformas urbanas, símbolo de uma nova fase na história.  

Com isso, muitas pessoas se vêem obrigadas a se organizar por conta 

própria, em estabelecimentos irregulares, carentes de serviços básicos e de titulação 

do terreno ocupado, o que deixa latente a segregação e diferenciação com a cidade 

oficial. São os “marginais”, “a franja secundária da cidade pós-liberal” (BENEVOLO, 
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1993, p.707). 

Em nome do desenvolvimento, as obras então realizadas pelo planejamento 

urbano moderno aliam o saneamento, a ampliação do sistema viário e o 

embelezamento, “varrendo” a população pobre dos centros. Recursos naturais são 

exaustivamente utilizados, sem qualquer preocupação ambiental.  

 

[Como exemplo], a urbanização latino-americana foi marcada por reformas 
urbanas por massivos investimentos em obras de infra-estrutura que 
expulsaram os pobres para as periferias como solução para eliminar 
epidemias, higienizar e abrir os espaços. Os Estados Nacionais passam a 
investir em infra-estrutura para induzir o desenvolvimento industrial 
(substituição das importações) e o urbanismo reformador das cidades. Os 
investimentos viários e em sistema de transportes passaram a ser centrais 
para a manutenção do crescimento econômico e para dar abrigo aos fluxos 
crescentes de mercadorias e pessoas. Os trabalhadores vão se assentando 
nas periferias, pois os baixos salários recebidos não eram suficientes para 
adquirir um terreno ou alugar uma casa nas áreas centrais das cidades. 
Nestes lugares, o Estado desobrigava-se quanto à colocação de infra-
estrutura básica, contribuindo para a consolidação de assentamentos 
informais, clandestinos e precários. (OSÓRIO, 2004, p.22). 
 

Existe, à época dos governos populistas latino-americanos, a promessa de se 

erradicar a pobreza por meio do crescimento a qualquer custo. Certo é que a 

destruição do ambiente, de nenhuma forma, resolveu ou amenizou o problema da 

miséria (MILARÉ, 2001). O mesmo se diga da modernização excludente, ou seja, do 

investimento em áreas da cidade oficial, “[...] com a conseqüente segregação e 

diferenciação acentuada na ocupação do solo e na distribuição dos equipamentos 

urbanos.” (MARICATO, 1997, p.30). 

Pelo contrário. O desenvolvimento gerou o aumento da exclusão social e da 

segregação territorial, o que, a seu turno, tem “[...] determinado a baixa qualidade de 

vida nas cidades, bem como contribuído diretamente para a degradação ambiental e 

para o aumento da pobreza na sociedade urbana.” (FERNANDES, 2001, p.13). 

Ainda na ordem econômica pós-industrial, impulsionada pelas mudanças 

tecnológicas e pelo fluxo internacional, e caracterizada, no mundo globalizado, pelos 
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investimentos financeiros, pelas trocas comerciais e de serviços, pelas informações, 

a cidade persiste como lugar onde acontecem as novas formas de produção 

econômica, mas, ao seu lado, persistem e até aumentam as desigualdades sociais. 

 

A participação de indivíduos, grupos sociais e países nesse processo tem 
se dado de maneira fundamentalmente desigual: somente aqueles com 
qualificações, patrimônio e acesso aos mercados têm se beneficiado das 
oportunidades criadas pela ordem econômica em formação, sendo que os 
demais tendem a ficar ainda mais vulneráveis – social, política e 
economicamente. (FERNANDES, 2001, p.15). 
 

O Direito e a própria Política passam a caminhar subordinados à Economia. 

Sofrem, com essa dependência espúria, os cidadãos que, crentes numa mudança 

democrática, são obrigados a conviver em meio a um quadro de injustiça, 

desigualdade, descrédito das instituições, e desrespeito à Constituição.  

 

[Para se fazer frente a esse cenário de globalização do capital, com seus 
nefastos efeitos] há que globalizar a democracia – em formas estruturadas 
democraticamente em si mesmas, enquanto auto-organização móvel, com 
um ‘povo’ global a ser criado, paulatinamente, por meio da resistência, 
enquanto ator e veículo da comunicação na esfera pública mundial, da 
crítica e da formulação de opções melhores: com vistas a uma sociedade 
mundial futura, na qual a economia exista novamente em função das 
pessoas, e onde a estas seja possível decidir democraticamente seus 
destinos na condição de membros iguais de uma sociedade não excludente. 
(MÜLLER, 2005). 
 

Além do mais, como proponho neste trabalho, é forçosa uma interpretação 

constitucional e legal que adapte a norma jurídica às particularidades dos fatos 

concretos da vida13, para que essa norma seja acatada espontaneamente pelos 

cidadãos, bem como para concretizar, efetivar, princípios e direitos. Repito: o Direito 

não pode ser apenas texto de lei. 

Observando, de modo específico, o efeito da globalização, no contexto 

                                                   
13 Mais detalhes a respeito, ver Hesse (1991). 
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urbano, tenho para mim que o mundo, mais rico e mais desigual, favorece a 

ocupação informal das cidades.  

 

Os Estados tornaram-se cada vez maiores e sempre mais populosos, e 
neles nenhum cidadão está em condições de conhecer todos os demais; os 
costumes não se tornaram mais simples, tanto que os problemas se 
multiplicaram e as discussões são a cada dia mais espinhosas, as 
desigualdades de fortunas ao invés de diminuírem tornaram-se, nos 
Estados que se proclamam democráticos (embora não no sentido 
rousseauniano da palavra), cada vez maiores e continuam a ser insultantes; 
além disso, o luxo que segundo Rousseau ‘corrompe ao mesmo tempo o 
rico e o pobre, o primeiro com a posse e o segundo com a cupidez’, não 
desapareceu (tanto é verdade que entre as reivindicações intencionalmente 
provocantes mas não extravagantes de alguns grupos contestadores existe 
também a do direito ao luxo). (BOBBIO, 1997, p.42). 

 

A exceção, no quadro urbano, assumirá – se é que já não assume – a 

posição de regra. Todos viverão – ou vivem –, mundialmente, dentro de uma cidade 

ilegal, precária, sem qualquer sustentação mínima para a existência humana e, 

conseqüentemente, para a efetivação de direitos, da cidadania, da dignidade.  

Resta, pois, delimitado o contexto no qual a informalidade urbana alastrou-se, 

a sua origem14. É preciso, agora, tentar explicá-la, ou, pelo menos, reconhecê-la no 

Brasil. 

 

 

2.4 INFORMALIDADE MANIFESTADA 

 

 

A informalidade urbana brasileira pode ser aclarada a partir de dois fatores 

                                                   
14 Embora neste tópico sobressaia a questão econômica como a causa remota do problema que é 

enfrentado nas grandes cidades de todo o mundo, é inegável que outras causas a ela se ligam, 
principalmente no Brasil: a falta de controle estatal e de planejamento urbano sustentável (causas 
essas trabalhadas no capítulo 5). 
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principais: o elevado preço dos terrenos e as políticas de regularização voltadas 

para ações meramente curativas, parciais, no que toca às questões da titulação e da 

precariedade da urbanização. 

Apesar de a pobreza ser, muitas vezes, indicada como a responsável pelas 

ocupações informais existentes no Brasil, uma explicação para a cidade informal vai 

além desse fator, tendo em vista que “[...] nem todos os ocupantes dos 

assentamentos informais podem ser classificados como pobres.” (SMOLKA, 2003, 

p.261). A informalidade é, então, um efeito da pobreza, mas, também, uma das 

causas para a pobreza. 

 

Essa situação de exclusão é muito mais do que a expressão da 
desigualdade de renda e das desigualdades sociais: ela é agente de 
reprodução dessa desigualdade. Em uma cidade dividida entre a porção 
legal, rica e com infra-estrutura e a ilegal, pobre e precária, a população que 
está em situação desfavorável acaba tendo muito pouco acesso a 
oportunidades de trabalho, cultura ou lazer. Simetricamente, as 
oportunidades de crescimento circulam nos meios daqueles que já vivem 
melhor, pois a sobreposição das diversas dimensões da exclusão incidindo 
sobre a mesma população fazem com que a permeabilidade entre as duas 
partes seja muito pequena. (ROLNIK, 2003, p.114). 
 

De fato, além das dificuldades de trabalho, cultura e lazer, no que concerne à 

criminalidade, já está assentado que é ela fruto da relação urbanização desordenada 

e miséria15. Nem se esqueça da questão do acesso a crédito, da precariedade ou da 

inexistência de transporte, e tantos outros problemas decorrentes da informalidade 

urbana que agravam a pobreza.  

Mas fica a pergunta: como reconhecer essa informalidade no espaço urbano?  

No Brasil, a resposta leva à verificação de que a ilegalidade nas ocupações 

                                                   
15  Em 1980, o Governo brasileiro conheceu, oficialmente, a relação desordem urbana/miséria como 

fator determinante da violência no país, a partir de estudos realizados por dois grupos, um de 
juristas, presidido pelo advogado J.B. Viana de Moraes, e outro, de cientistas sociais, coordenado 
por José Arthur Rios (GOMES, 2002). 
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se apresenta sob diversos modos, e em pontos variados da cidade. Não é, ao que 

se pensa, um fenômeno ligado apenas à população de baixa renda, como, aliás, já 

deixei claro noutro momento.  

Com efeito, o crescimento da violência impulsiona pessoas, com melhor 

poder aquisitivo, a optar pelos condomínios fechados, loteamentos isolados por 

muro ou cerca, com rigoroso e restrito acesso de qualquer do povo 

(GRUPENMACHER; BUSQUETS, 1991).  

Num primeiro momento, essa modalidade de loteamento se fazia presente em 

áreas próximas aos grandes centros urbanos. Hoje, crescem casos dentro do 

próprio centro, formando verdadeiros guetos, da mesma forma que as áreas 

tomadas pelas favelas. Sua ilegalidade está no fato de que ruas internas, 

logradouros e praças são privativos, não passam ao domínio da Municipalidade. 

Sem embargo, os tipos mais conhecidos, que refletem a cidade irregular 

brasileira, são loteamentos clandestinos; loteamentos irregulares; invasões de áreas 

públicas ou privadas, como as favelas; aglomerações subnormais, como as 

ocupações de viadutos, pontes, veículos; domicílios coabitados por diversas 

famílias, como os cortiços ou “cabeças-de-porco”. 16   

Estes últimos, forma predominante de moradia dos trabalhadores urbanos, 

em meados do século XX17, quando da sua expulsão das áreas centrais das 

                                                   
16  “Na gíria popular, é comum dizer que um imóvel de péssima qualidade não passa de uma ‘cabeça-

de-porco’. Muitos jovens não sabem, mas o termo surgiu no final do século 19 e era o nome do 
maior cortiço do Centro do Rio de Janeiro, com quase 4 mil moradores. O Cabeça-de-Porco foi 
abaixo em 26 de janeiro de 1893, por determinação do então prefeito Barata Ribeiro. Precursores 
das favelas, os cortiços eram a única opção de moradia dos mais pobres, especialmente de 
escravos recém-libertos, num Brasil que dava os primeiros passos rumo à industrialização”. 
(LOPES, 2005). 

 
17 O congelamento dos preços dos aluguéis e a oferta de lotes na periferia desestimularam a 

utilização dos cortiços, a partir da década de 40 do século passado (MARICATO, 2002), porém, 
seguramente, alguns ainda permanecem como estratégia de moradia popular, e os dados da 
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cidades, representavam moradia de aluguel, sem qualquer atendimento da 

legislação existente sobre locação, daí a sua ilegalidade. Caracterizam-se pela 

coabitação familiar, ou seja, uma ou mais famílias conviventes, com uma tida por 

principal, num mesmo domicílio (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2002, p.3).  

Já os “[loteamentos] clandestinos são os que não foram aprovados pela 

Prefeitura e não têm anuência do Estado”; “irregulares são aqueles aprovados pela 

Prefeitura, mas não inscritos, ou o foram, mas são executados em desconformidade 

com o plano e as plantas aprovadas” (GRUPENMACHER; BUSQUETS, 1991, p.57), 

não atendendo, de modo conveniente, às etapas administrativas e jurídicas 

necessárias ao parcelamento correto do solo. 

 

Mais recentemente, com o aumento significativo da pobreza urbana, mesmo 
a aquisição de lotes em loteamentos ilegais tem se tornado proibitiva para 
uma camada cada vez maior da população, o que favorece o crescimento 
desmedido do número de favelas nas áreas periféricas de diversas cidades, 
juntamente com a maior densidade de ocupação das favelas centrais já 
existentes. (FERNANDES, 2003, p.177). 
 

O processo de favelização – invasões de áreas periféricas, ou fragilizadas 

ambientalmente – é fenômeno pesquisado em todo o mundo, e políticas de 

legalização, de integração sócio-espacial, são cada vez mais buscadas, já que as 

favelas representam a maior parcela da informalidade, cidades dentro das cidades 

legais.  

No Brasil, o enfrentamento da favelização, – que não será ponto de maiores 

discussões neste trabalho –, pode se dar, a meu ver, com o emprego de 

instrumentos previstos na Lei nacional n. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto 

da Cidade –, como a usucapião especial coletiva de imóvel urbano, para os casos 

                                                                                                                                                               
Fundação João Pinheiro (2002), em 2000, dão conta disso. 
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de ocupações em áreas privadas, e a concessão de uso especial para fins de 

moradia, nas áreas públicas. São, para mim, instrumentos elogiáveis, pela 

importância social e política na legalização de favelas, desde que, além da 

segurança da posse, desenvolvam-se políticas sociais e econômicas de amparo e 

integração de seus beneficiários. 

 

A integração [da população da favela e da cidade informal como um todo] 
transcende, portanto, aspectos meramente físicos, como ligação viária ou a 
criação de espaços públicos apropriáveis pelos moradores do entorno. 
Implica a melhoria da situação econômica dos moradores, a implementação 
de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico do assentamento, a 
organização de estruturas para a prestação de serviços ‘para fora’. (PINHO, 
2003, p. 247). 
 

Não menos significantes na informalidade, os aglomerados subnormais, ou, 

domicílios improvisados, na referência feita pela Fundação João Pinheiro (2002), 

são lugares utilizados na moradia, mas que foram construídos sem essa finalidade, 

motivo pelo qual integram os números do déficit da habitação brasileiro.  

Pontes e viadutos – obras de arte destinadas à circulação de pessoas e ao 

tráfego de veículos – têm sido utilizados para aquela finalidade, assim como 

acostamentos de rodovias. Barcos, carros, barracas também são exemplos. O 

cenário ainda é mais desolador quando me deparo com mais e mais pessoas 

dormindo em praças públicas e nas ruas, sem quaisquer perspectivas.  

Muitos traçam a semelhança entre todas as formas de informalidade, por mim 

mencionadas, exatamente na não-obediência aos preceitos técnico-jurídicos 

exigidos. Todavia, entendo que a similitude, no caso específico dos ocupantes de 

baixa renda, decorre da falta de opções, porque, obviamente, ninguém quer ou 

escolhe desatender à lei, instalar-se em áreas desprezadas pelo mercado 

imobiliário, ou apoiar-se em ambientes fragilizados, impróprios para a moradia, sua e 

dos seus familiares. Como disse na Introdução, a habitação irregular foi, para essas 
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pessoas, a única opção, talvez uma imposição alheia.  

Diante de todas as reflexões que fiz até agora, chego a uma primeira 

conclusão: a informalidade, na ocupação do solo urbano brasileiro, precisa ser 

encarada como problema social, econômico, histórico, cultural, ambiental, e, sem 

dúvida, jurídico. É, noutros termos, problema multifacetado, complexo, e, como tal, 

exige o compromisso dos mais diversos profissionais e seguimentos da sociedade, 

até porque “a regularização fundiária [que se queira duradoura] é uma intervenção 

que abrange um trabalho jurídico, físico e social.” (ALFONSIN, 1997, p.24). 

Resta saber como solucionar essa situação de caos que impede o pleno 

convívio social tão prometido pelo Direito e que demanda respostas institucionais. 

Internacionalmente, já existem documentos nesse sentido, conclamando por 

mudanças no espaço urbano. Elucido tal afirmativa no ponto que se segue. 

 

 

2.5 O CAOS URBANO COMO PREOCUPAÇÃO INTERNACIONAL 

 

 

Frente ao problema da informalidade urbana, nas mais variadas formas que 

pode se apresentar (cortiços, ocupações irregulares, favelas, etc.), não mais é 

admitido mascarar o dualismo cidade legal/cidade ilegal. Aliás, entendimento diverso 

representa, para mim, sem exageros, permitir a instalação de um processo de 

extermínio da vida humana sobre a Terra. 

Na ordem internacional, logo se atentou para isso, desencadeando-se a 

elaboração de diversos documentos sobre os direitos sociais vinculados ao 

problema (direito à moradia, à cidade sustentável, ao ambiente ecologicamente 
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equilibrado) – que receberam um capítulo específico neste trabalho –, e/ou sobre o 

papel dos Estados no processo de desenvolvimento urbano sustentado. 

Exemplificam a Carta de Atenas de 1933; a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano de 1972; a Declaração sobre Assentamentos Humanos, 

Vancouver, de 1976; o Relatório “Nosso Futuro para Todos” ou Relatório Brundtland 

das Nações Unidas de 1987; a Declaração do Rio e a Agenda 21 de 1992; o Habitat 

II, em Istambul, de 1996; a Declaração do Milênio de 2000. 

Destaco, ainda que de modo conciso, alguns desses documentos. 

A Carta de Atenas representa o marco da época, em matéria urbanística 

(MUKAI, 2002). Por esse documento advindo do Congresso Internacional de 

Urbanismo, realizado em 1933, na cidade de Atenas, Grécia, traçaram-se 

postulados a respeito do planejamento local e regional18. 

 

Dentre outras conclusões [...] deixou inscrito: 
a) As chaves do urbanismo se encontram nas quatro funções: habitar, 
trabalhar, recrear, circular (item 77). 
b) É da mais urgente necessidade que cada município estabeleça o seu 
programa, elaborado leis que permitam a sua realização. O abandono 
cederá ante a previsão; o programa sucederá à improvisação (item 83). 
c) O programa será estabelecido sobre análises rigorosas, efetuadas por 
especialistas. Proverá, por etapas, no tempo e no espaço. Unirá em fecunda 
harmonia os recursos naturais do lugar, a topografia do conjunto, os dados 
econômicos, as necessidades sociológicas, os valores espirituais (item 84).  
(MEIRELLES apud MUKAI, 2002, p.42). 
 

Já do Relatório Brundtland, elaborado, em 1987, por uma comissão formada 

pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) (MEDAUAR, 

2002), adveio, no direito ambiental, a expressão desenvolvimento sustentável ou 

ecodesenvolvimento, quer dizer, a utilização adequada dos recursos ambientais, 

                                                   
18 Apesar da importância da Carta de Atenas para se chegar ao sentido de função social da 

propriedade, hoje a visão funcionalista abraçada por aquele documento não é mais aceita pelo 
urbanismo. É o que tratarei no capítulo 5. 
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atrelada ao social, para satisfação das presentes e futuras gerações, representando, 

ainda, um projeto de soluções econômicas locais e não do desenvolvimento em si, 

(MILARÉ, 2001).  

Mais que o interesse econômico desvairado, deve preponderar o interesse 

comum de sobrevivência da humanidade e da própria Terra, de modo que a 

consciência da limitação ecológica planetária e da noção de solidariedade passa a 

marcar, a partir de então, o contato humano com a natureza; “[...] o homem, [...] que 

tanto correu para ser salvo pela técnica, agora corre para ser salvo da tecnologia.” 

(MILARÉ, 2001, p.41).  

Tão importante se tornou a referida locução, que logo incorporou o direito 

urbanístico, sob a forma original, ou como cidades sustentáveis. A Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), ECO-92, 

que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1992, adotou-a, como 

meta de mudança do padrão de desenvolvimento no século XXI, tanto na 

Declaração do Rio, como na Agenda 21. 

No que toca à Agenda 21, de modo específico, trata-se de documento que 

traduz em ações o conceito de desenvolvimento sustentável, que consiste na análise 

integrada e sistêmica das dimensões econômica, social e ambiental, para, dentre 

outras questões, possibilitar a construção de cidades sustentáveis. Representa o fim 

do planejamento urbano da contemporaneidade. “[...] Não é uma Agenda Ambiental 

e sim uma Agenda de Desenvolvimento Sustentável, onde, evidentemente, o meio 

ambiente é uma consideração de primeira ordem” (BRASIL, 2004a); é “[...] uma 

proposta que rompe com o planejamento dominante nas últimas décadas [do século 

passado] com predominância do enfoque econômico.” (BRASIL, 2004a).  Também 

referencia o direito à moradia, como abordarei no capítulo 4.  
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Sobre a questão da terra, de acordo com o item 30 (f) todos os países 
devem considerar os planos de gestão de desenvolvimento nacional de uso 
da terra, como guias para a utilização e o desenvolvimento dos recursos da 
terra. Os países devem por fim estabelecer apropriadas formas da posse 
para todos da terra, que garanta a segurança jurídica da posse para todos 
os usuários da terra, especialmente as populações indígenas, as mulheres, 
as comunidades locais, os moradores de baixa renda e a população rural 
pobre. (SAULE JÚNIOR, 1999a, p.82) 
 

Outrossim, o recente Fórum do Milênio, realizado em maio de 2000, na sede 

da ONU, ilustra, na Declaração do Milênio, e nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio19, complementares daquele documento, o compromisso dos governantes 

mundiais com a adoção de ações público-privadas cotidianas para a melhoria da 

qualidade de vida dos seres humanos. 

Dentre esses objetivos, ressalto, diante da relação com o problema proposto, 

o de número sete, que se refere à garantia da sustentabilidade ambiental (BRASIL, 

2004b), demonstrando a amplitude que o conceito de ambiente representa – 

ambiente natural e ambiente construído. 

De fato,  

 

Sem a adoção de políticas e programas ambientais, nada se conserva em 
grande escala, assim como sem a posse segura de suas terras e 
habitações, poucos se dedicarão à conquista de condições mais limpas e 
sadias pra seu próprio entorno. (BRASIL, 2004c) 
 

A propósito, uma das metas para se alcançar tal objetivo, a de número onze 

(BRASIL, 2004c), estabelece a necessidade de, até o ano de 2020, melhorarmos 

significativamente a vida de, pelo menos, cem milhões de habitantes de bairros 

degradados, considerando-se, para tanto, a proporção de domicílios com posse 

                                                   
19 “Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas são: 1. Erradicar a extrema 

pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico universal; 3. Promover a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres; 4. Reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6. 
Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 8. 
Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento.” (BRASIL, 2004b). 
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segura do lugar da habitação. 

Toda essa inquietação internacional acerca da questão urbana reflete, 

sobremaneira, na ordem jurídica interna brasileira, sendo a Lei nacional n. 10.257, 

de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade –, seu maior expoente.  

Como acentuarei em tópico oportuno, o Estatuto da Cidade traça as diretrizes 

para a concretização do princípio da função social ambiental da propriedade urbana, 

estampado nos artigos 5º, XXIII, 170, III, 182, § 2º, todos da Constituição da 

República de 1988 (BRASIL, 2006, p.8; 56; 58). Em verdade, seu artigo 2º reproduz, 

em linhas gerais, as bases do desenvolvimento sustentável preconizado pela 

Agenda 21.  

Por isso, o governo federal, seguido pelos Estados-membros e pelos 

Municípios, tem buscado aplicar os compromissos assumidos nos encontros 

internacionais de que participa o Brasil, como os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, através da execução de programas ou políticas de desenvolvimento urbano, 

a exemplo da Política Nacional de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável 

(FERNANDES, 2004).  

 

[Nesse sentido,] o Ministério das Cidades priorizou o apoio ao planejamento 
territorial urbano e à política fundiária dos municípios. Dessa forma, a 
Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU) tem como missão 
implantar o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), através de ações 
diretas, com transferência de recursos do OGU e ações de mobilização e 
capacitação. 
[...]  
Para cumprir sua missão, a SNPU conta com quatro áreas de atuação: 
apoio à elaboração de Planos Diretores, regularização fundiária, reabilitação 
de áreas centrais e prevenção e contenção de riscos associados a 
assentamentos precários. (PLANEJAMENTO..., 2005). 
 

Entrementes, muito há de ser feito. A própria eficiência dos institutos e 

instrumentos, previstos na lei supramencionada – dos quais faz parte a concessão 

de uso especial para fins de moradia, objeto deste estudo –, dependem do contexto 
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social em que os mesmos serão inseridos e da perfeita integração com a 

participação popular efetiva. 

Portanto, mais que entender a informalidade como problema e de identificar 

as formas de sua manifestação é imperioso ir além, conhecer a realidade urbana 

brasileira e, mais especificamente, do Estado de Minas Gerais – palco do caso do 

Viaduto Silva Lobo apresentado nesta pesquisa. Só assim entendo possível alcançar 

a tão almejada solução da desordem que assola as cidades do Brasil, a começar do 

problema habitacional. Aliás, os operadores do Direito em geral não podem perder 

isso de vista, e o trabalho se propõe a levantar o debate sobre o assunto.  

 

 

2.6 REALIDADE URBANA BRASILEIRA E MINEIRA 

 

 

Falei, no tópico 2.1, que a cidade brasileira apresenta a característica legal de 

sede do Município. 

 

O centro urbano, no Brasil, só adquire a categoria de cidade quando o seu 
território se transforma em Município. Cidade, no Brasil, é um núcleo urbano 
qualificado por um conjunto de sistemas político-administrativo, econômico 
não-agrícola, familiar e simbólico como sede do governo municipal, 
qualquer que seja a sua população. A característica marcante da cidade, no 
Brasil, consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do governo 
municipal. (SILVA, 1997, p.20). 

 

Ocorre que não foi sempre assim. Durante os períodos colonial e imperial, a 

população no Brasil era basicamente rural, destacando-se alguns grandes pólos 

urbanos como ponto para o financiamento e comércio internacionais.  

Somente no final do século XIX, é que se acentua o crescimento urbano, 

impulsionado, de modo decisivo, pela cultura do café e pela industrialização. A 
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extirpação do trabalho escravo também favorece a importância da terra como 

mercadoria, pois, antes disso, os latifúndios resultantes da concessão de sesmarias 

não eram tão valorados como a capacidade de ocupá-los e de neles produzir, 

através dos escravos.  

Em que pese a constatação de algumas normas urbanísticas, inexiste, à 

época, a preocupação com a ocupação ordenada do território urbano, até que os 

ventos republicanos, guiados pelos valores positivistas da ordem, do progresso e da 

estabilidade, optam por reformulações na cidade, capazes de afastar o passado e de 

indicar uma nova fase que se instaura no país. “A solução do problema de moradia 

da massa trabalhadora pobre, entretanto, não fazia parte desses projetos de reforma 

urbana.” (MARICATO, 1997, p.29). 

No ordenamento jurídico, surge, algum tempo depois, o conceito de 

propriedade vinculado à função social, como limitação do próprio direito de 

propriedade20. Essa conceituação foi explicitada pela Carta de 1934, como divisor do 

Direito pátrio “[...] em matéria urbanística, eis que a partir de então a propriedade 

sujeita-se às limitações da lei impostas ao particular em benefício do bem comum” 

(MUKAI, 2002, p.40), o que, de per si, não foi suficiente para modificar a situação de 

milhares de pessoas em condições sub-humanas.  

Nem a política do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Banco 

Nacional da Habitação (BNH), nos idos dos anos sessenta a oitenta do século 

passado, foi suficiente para minorar o problema urbano. Ao contrário disso, “muitos 

dos conjuntos habitacionais construídos em todo o país trouxeram mais problemas 

para o desenvolvimento urbano do que soluções [...]” (MARICATO, 1997, p.51), 

                                                   
20 Como tratarei no capítulo 3, a noção de limitação é inerente à própria noção de Direito. Isso, 

inclusive, esteve e sempre estará acompanhando a função social da propriedade. O que muda, no 
tempo e no espaço, é a carga valorativa dada a esse princípio. 
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distanciando os moradores das áreas urbanizadas. 

Noto que a questão habitacional, há muito, é um dos componentes do 

problema urbano brasileiro. Acentua-se na atualidade, e os dados estatísticos 

reforçam essa assertiva, uma vez que estatísticas de 2000 já apontavam 81,2% dos 

169.590.693 brasileiros vivendo na área urbana (DÉFICIT..., 2000).  

Esse crescimento populacional acelerado e descontrolado, seguramente, 

trouxe, e traz, consigo, necessidades habitacionais que, muitas vezes, pela falta do 

planejamento urbano adequado, a que me referi acima, não são atendidas ou são 

maquiadas por propostas paliativas. 

Abaixo, a tabela 1 mostra a enorme diferenciação populacional entre campo e 

cidade, o que sinaliza o problema habitacional como sendo, um problema urbano.  

 

TABELA 1  
População residente - Brasil – 2000 

 

ÁREA NÚMERO DE HABITANTES % 

URBANA 137.755.550 81,2

RURAL  31.835.143 19,8

TOTAL 169.590.693 100

Fonte: Déficit ..., 2000. 

 

Em tese, isso é explicado. Não se esperava uma alta densidade populacional, 

de forma que, até cidades planejadas, como Belo Horizonte – e ressaltarei adiante –, 

sofrem com a insuficiência das respostas às expectativas da população urbana.  
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O que se vê, em nossa época, são avenidas congestionadas, proliferação 
de favelas, violência generalizada, crescimento do mercado informal de 
trabalho, tudo reflexo da falta de revisão constante, adequada e eficaz do 
planejamento estratégico. (SILVA, 2001, p.22).  
 

Frente a essa situação, é preciso se conscientizar de que a habitação “[...] é 

uma mercadoria especial, que tem produção e distribuição complexas” (MARICATO, 

1997, p.46), porquanto, além de envolver interesses conflitantes (capital em geral, 

capital imobiliário, trabalhadores), seu preço se vincula à sua localização na cidade, 

ao acesso aos serviços coletivos, às normas que regulam a forma em que se dará a 

ocupação do solo na região em que se encontra o imóvel.  

Não basta, assim, o espaço físico. Precisa-se de toda infra-estrutura básica 

para o exercício do direito à moradia digna, interligada à política eficiente de 

financiamento à população menos favorecida economicamente.  

 

[É por conta disso que,] dentro do conceito mais amplo das necessidades 
habitacionais, [...] [situam-se] o déficit habitacional e a inadequação de 
domicílios. Como déficit habitacional se entende a necessidade de 
construção de novas moradias, seja em função de reposição do estoque de 
domicílios existente, seja em função do incremento desse estoque, 
detectada em um determinado momento. O conceito de moradias 
inadequadas reflete problemas na qualidade de vida dos moradores não 
relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações, e sim a 
especificidades internas de um estoque dado. (FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 2002, p.2). 
 

Tomo, inicialmente, a deficiência habitacional. No Brasil, estima-se, no ano de 

2000, em 6.656.526 o número total de novas moradias necessárias para sanar o 

déficit da habitação, representando a incidência urbana 81,3% desse montante.  

De se ressaltar que tal deficiência pode ser entendida como déficit por 

incremento de estoque e como déficit por reposição do estoque de moradias, 

segundo a metodologia e terminologia empregada pela Fundação João Pinheiro 

(2002). 

No primeiro, déficit por incremento de estoque, encontram-se os domicílios 
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improvisados – moradias debaixo de pontes, dentro de carros, barracas em terreno 

alheio, prédios em construção, etc. –, a coabitação familiar, o ônus excessivo com 

aluguel. Já no déficit por reposição do estoque de moradias, há os domicílios 

rústicos – desconfortáveis, mas, principalmente, com risco de contaminação por 

doenças – e, também, os depreciados, muito antigos e com a estrutura danificada.  

Tanto os domicílios improvisados, como os rústicos, supramencionados, 

formam a habitação precária (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2002). É ela um dos 

fatores responsáveis por 24% do déficit habitacional estimado no país, a que me 

aludi linhas atrás.  

As tabelas 2 e 3 indicam, em números, a falta de moradia no Brasil e a 

participação percentual dos diversos componentes (habitação precária, coabitação 

familiar, excessividade do aluguel, reposição de imóveis depreciados) indicativos da 

deficiência habitacional. Tais dados reafirmam que o problema se instala no cenário 

urbano, além do que trazem à tona, não só a questão da habitação precária, como, 

também, o alto percentual de famílias (56,1%) que convivem num único imóvel e 

demandam um lugar adequado. 

 

TABELA 2  
Estimativa do déficit habitacional - Brasil – 2000 

 

ÁREA DÉFICIT HABITACIONAL 

URBANA 5.414.944

RURAL 1.241.582

TOTAL 6.656.526

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2002. 
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TABELA 3 
Percentual dos componentes no déficit estimado - Brasil – 2000 

 

HABITAÇÃO 
PRECÁRIA 

COABITAÇÃO 
FAMILIAR 

ÔNUS 
EXCESSIVO 

COM ALUGUEL 
REPOSIÇÃO POR 
DEPRECIAÇÃO 

DÉFICIT 
HABITACIONAL 

24,0 56,1 18,2 1,8 100,0 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2002. 

 

Por sua vez, a inadequação de domicílios – outra integrante do conceito 

amplo de necessidades habitacionais –, isto é, habitações que não proporcionam 

condições desejáveis de vida, mas sem implicar a necessidade de construção de 

novas moradas, mostra-se, no mesmo estudo elaborado pela Fundação João 

Pinheiro (2002), em 2000, como, genericamente, um problema de famílias de baixa 

renda (até três salários mínimos). Prepondera a carência de infra-estrutura (serviços 

básicos de energia elétrica, canalização de esgotos, etc.), como depreendo da 

tabela 4: 

 

TABELA 4 
Participação dos critérios da inadequação dos domicílios permanentes 

urbanos - Brasil – 2000 
 

ADENSAMENTO 
EXCESSIVO 

INADEQUAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

URBANA 

CARÊNCIA DE 
INFRA-

ESTRUTURA 

INEXISTÊNCIA 
DE 

UNIDADE 
SANITÁRIA 

INADEQUAÇÃO 
POR 

DEPRECIAÇÃO 

2.024.939 1.508.744 10.261.076 1.466.701 836.669 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2002. 

 

Há, além disso, dados do relatório do Banco Mundial, que, em 1990, já 
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noticiavam o Brasil como um dos países com maior desigualdade mundial, ficando a 

renda nacional nas mãos de poucos (MARICATO, 1997). Relembro, ainda, as 

conclusões retiradas do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, em 2003 – 

citadas na Introdução –, de que vinte e três Unidades Federativas brasileiras 

apresentam uma situação de desigualdade social pior do que a constatada em 1991 

(EVOLUÇÃO..., 2005). 

Em que pese a importância de todas essas estatísticas, acredito que só um 

caminhar pelos centros urbanos é capaz de dar uma noção de que as cidades 

pátrias apresentam um estado crítico e dependente de políticas públicas 

direcionadas à questão urbana (transporte, segurança, trabalho, renda, habitação); 

de um planejamento estatal conciliado à participação popular efetiva, que leve em 

conta o desenvolvimento sustentável; e, finalmente, de um operador do Direito 

comprometido com uma linha interpretativa atenta a essa realidade.   

No Estado de Minas Gerais, a situação não difere do contexto amplo que 

destaquei. Seu déficit habitacional totalizava, em 2000, 632.057 (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2002, p.13), sendo 548.01121 apenas na área urbana.  

Dentre os componentes que contribuem para essa deficiência habitacional 

urbana, no Estado em apreço, a coabitação familiar foi a maior responsável, com um 

número de 310.905. A habitação precária, verificada em 39.993 casos, foi apontada 

como o componente cujas proporções aumentam nos Municípios de menor porte 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2005, p.5).  

                                                   
21 Esse é o número do déficit habitacional estimado para o Estado de Minas Gerais em 2000. Outro 

critério utilizado, exclusivamente para Estados, é o chamado déficit habitacional básico, no qual 
são desconsiderados os componentes ônus excessivo de aluguel e déficit por depreciação, porque 
nem todos os Municípios pesquisados apresentam condições de fornecer esses dados. Por esse 
último critério, Minas Gerais apresenta uma deficiência de 350.898 moradas nas áreas urbanas 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2005, p.3). 



 52

No tocante à inadequação fundiária urbana – problema da posse do terreno 

em favelas, vilas e áreas ocupadas –, embora não seja a maior responsável pelo 

problema habitacional mineiro – vide tabela 5 –, alcança o número considerável de 

80.156, cumprindo-me observar que, nesse particular, a pesquisa promovida pela 

Fundação João Pinheiro (2002) atentou para os domicílios urbanos duráveis; não 

incluiu os domicílios improvisados. 

 

TABELA 5 
Critérios da inadequação dos domicílios urbanos duráveis - Minas Gerais – 

2000 
 

ADENSAMENTO 
EXCESSIVO 

INADEQUAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

URBANA 

CARÊNCIA DE 
INFRA-

ESTRUTURA 

AUSÊNCIA DE 
UNIDADE 

SANITÁRIA 
DEPRECIAÇÃO 

185.240 80.156 683.810 129.199 89.289 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2002. 

 

E sua capital, Belo Horizonte? Qual é a sua situação? Essas são indagações 

para o próximo ponto cujo alvo é a situação de pessoas que moram sob viadutos na 

capital mineira, caso concreto utilizado na pesquisa como referência paradigmática 

para o discurso aqui levantado. 

 

 

2.7 OCUPAÇÕES DE VIADUTOS: O CASO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE 

 

 

Projetada para ser o centro político-administrativo das Minas Gerais, quando 
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do advento da República, a nova capital representaria a materialização de um sonho 

urbano brasileiro. 

Mas a escolha do antigo Curral Del Rey, “alcunhado de ‘papudópolis, 

cretinópolis, poeirópolis e formigópolis” (GUIMARÃES, 1996, p.125), foi envolta 

numa turbulência, uma vez que abarcava interesses conflitantes. Chega-se a dizer 

que foi escolhido, porque muitos julgavam impossível a concretização do projeto 

dentro dos quatro anos previstos (1893/1897), ante a sua precariedade, e não por 

ser a melhor opção. Outros, no entanto, sustentam que “[...] era um dos mais 

providos celeiros de cereais que abasteceriam as grandes minerações da zona do 

Rio das Velhas” (NAS LINHAS ..., 2005).  

 

[Seja como for,] em 17 de dezembro de 1893, Afonso Pena, na ocasião 
presidente de Minas Gerais (1892-94), promulgou a lei que designava a 
então "Cidade de Minas" como a nova capital do Estado. O prazo era 
mínimo para a transferência definitiva do governo. A cidade foi construída 
às pressas, entre 1894 e 1897. Para a grande empreitada, foram usados os 
mais novos recursos científicos, tecnológicos, estéticos e artísticos 
disponíveis no final do século XIX. Mesmo assim, o tempo foi insuficiente.  
Em 12 de dezembro de 1897, com ruas empoeiradas e prédios a construir, 
era inaugurada por Bias Fortes, então presidente de Minas, a Cidade de 
Minas. A pedido dos habitantes da cidade, em 1906, o Governo Provisório 
do Estado, por decreto do governador João Pinheiro da Silva, mudou o 
nome da cidade para Belo Horizonte. (NAS LINHAS ..., 2005). 
 

A começar da Fazenda do Cercado, surgiu, pela direção do engenheiro Aarão 

Reis, Belo Horizonte, capital mineira – e, posteriormente, em 1974, também, a 

cidade-pólo da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) –, com influências 

francesas.  

 

[Seu] crescimento vertical [...] começou na década de 30, quando surgiram 
as primeiras firmas de concreto. A partir de 1935, em virtude das profundas 
mudanças vividas pelo Brasil, inclusive na política industrial, a cidade 
passou por um processo acelerado de desenvolvimento urbano. Não era 
mais possível conter a capital. Nesta época, as construções que sempre 
acompanhavam a Avenida do Contorno se tornaram mais dispersas do 
plano original. (PRIMEIRA CIDADE..., 2005). 
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Em meados da década de quarenta do século passado, durante a gestão do 

prefeito Juscelino Kubitschek, a vinda do urbanista francês Agache e a participação 

de arquitetos, paisagistas, pintores e escultores renomados – Oscar Niemeyer, Burle 

Marx, Cândido Portinari, Ceschiatti são importantes referenciais –, na construção do 

conjunto arquitetônico da Pampulha, marcam a arquitetura moderna na capital, e a 

cidade de Belo Horizonte projeta-se internacionalmente.  

Não se esperava, apesar do planejamento realizado, o crescimento abrupto 

da população, estimada, no ano de 2000, em 2.238.526 habitantes. Resultado: o 

déficit habitacional básico absoluto urbano, no mesmo ano, foi de 53.201 novas 

moradas (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2005, p.7).  

Pela tabela 6, tem-se, numericamente, os domicílios belo-horizontinos, 

despontando os improvisados e também os coletivos, nos quais o problema da 

deficiência habitacional se faz, em regra, mais presente.  De outro lado, a tabela 7 

oferece, de modo mais específico, o número de domicílios por população em vilas, 

favelas, conjuntos e aglomerados, sendo expressiva a área belo-horizontina 

ocupada pela favelização22.  

 

TABELA 6 
Domicílios por região administrativa segundo o tipo - Belo Horizonte – 1996 

 

DOMICÍLIOS 
REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
TOTAL PARTICULARES PERMANENTES IMPROVISADOS COLETIVOS 

                                                   
22 Lamento que as últimas pesquisas sobre a identificação domiciliar de Belo Horizonte, a que tive 

acesso pelo site oficial, e que serviram ao Anuário Estatístico belo-horizontino de 2000, datem de 
fins dos anos 1990, pois a cidade está em constante transformação, de modo que, os dados 
disponibilizados já não espelham o real.  
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BARREIRO  58.896  58.490 58.251 239  406 

CENTRO-SUL  77.604  75.526 75.409 117  2.078 

LESTE  67.457  66.459 66.261 198  998 

NORDESTE  65.718  65.309 65.151 158  409 

NOROESTE  92.542  91.253 91.055 198  1.289 

NORTE  44.517  43.788 43.399 389  729 

OESTE  68.341  67.243 67.045 198  1.098 

PAMPULHA  31.518  30.864 30.779 85  654 

VENDA NOVA  54.345  53.942 53.863 79  403 

BELO 
HORIZONTE  560.938  552.874 551.213 1.661  8.064 

Fonte: Belo Horizonte, 2000. 

 

 

TABELA 7  
Número de domicílios/população em vilas e favelas, conjuntos habitacionais, e 

aglomerados, por região administrativa - Belo Horizonte – 1993 
 

VILAS/FAVELAS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS AGLOMERADOS REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
DOMIC POP. ÁREA DOMIC POP. ÁREA DOMIC POP. ÁREA 

BARREIRO 5.308 22.294 852.839,15 7.755 34.121 1.250.789,81 36  151  27.158,67 

CENTRO-SUL 17.740  65.043 1.836.272,27 733 3.225 64.606,71 -  -  - 

LESTE 14.601  55.235 55.235,00 5.452 21.005 1.317.383,59 -  -  - 

NORTE 4.436  18.631 729.107,21 8.701 38.144 1.202.363,50 -  -  - 

NORDESTE 7.941  33.727 933.504,00 1.651 6.631 442.145,05 788  3.310  306.110,00 

NOROESTE 10.859  46.300 46.300,00 731 3.216 125.801,43 -  -  - 

OESTE 19.230  80.773 80.773,00 103 454 13.082,59 -  -  - 

PAMPULHA 1.578  6.621 240.152,15 955 3.357 224.077,96 110  420  16.140,10 

VENDA NOVA 7.527  31.614 906.213,57 1.565 6.887 309.308,92 -  -  - 

BELO 
HORIZONTE 89.220  360.238 5.680.396,35 27.646 117.040 4.949.559,56 934  3881  349.408,77 

Fonte: Belo Horizonte, 2000. 

 

Em contrapartida, o pioneirismo da política municipal de habitação, promovida 
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pelo poder local em parceria com a comunidade, tem resultados satisfatórios na 

urbanização de favelas e na regularização fundiária, e serve, inclusive, de modelo 

para diversas cidades do Brasil e de outros países. Cito o Programa Estrutural em 

Áreas de Risco (PEAR), o qual recebeu reconhecimento internacional, em 1996, “[...] 

quando foi premiado na Conferência Habitat II, em Istambul, Turquia” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 2004). 

Certo é que persistem irregularidades, principalmente, ocupações 

improvisadas (vide tabela 8), como as existentes sob viadutos, e que não podem ser 

escondidas ou desconsideradas.  

 

TABELA 8 
Moradores de rua, por tipo de local utilizado, pernoite ou permanente, e por 

região administrativa - Belo Horizonte – 1998 
 

ALBERGUE,  
REPÚBLICA,  

ABRIGOS, 
HOSPITAIS 

SOB  
VIADUTOS 

RUAS,  
AVENIDAS,  

PRAÇAS 

OUTROS  
LOGRADOUROS TOTAL 

REGIÃO  
ADMINISTRATIVA 

NÚMERO DE 
PESSOAS % 

NÚMERO 
DE 

PESSOAS 
% 

NÚMERO 
DE 

PESSOAS 
% 

NÚMERO 
DE 

PESSOAS 
% 

NÚMERO 
DE 

PESSOAS 
% 

BARREIRO  0  0,00  0 0,00 2 0,56 0  0,00  2 0,22 

CENTRO-SUL  33  9,40  45 22,39 264 73,54 1  20,00  343 37,45 

LESTE  0  0,00  5 2,49 33 9,19 4  80,00  42 4,59 

NORDESTE  0  0,00  8 3,98 1 0,28 0  0,00  9 0,98 

NOROESTE  315  89,74  78 38,81 42 11,70 0  0,00  435 47,49 

NORTE  3  0,85  0 0,00 1 0,28 0  0,00  4 0,44 

OESTE  0  0,00  51 25,37 2 0,56 0  0,00  53 5,79 

PAMPULHA  0  0,00  11 5,47 10 2,79 0  0,00  21 2,29 

VENDA NOVA  0  0,00  3 1,49 1 0,28 0  0,00  4 0,44 

SEM 
ENDEREÇO 
FIXO  

0  0,00  0 0,00 3 0,84 0  0,00  3 0,33 

TOTAL  351  100,00  201 100,00  359 100,00 5  100,00  916 100,00 

FONTE: Belo Horizonte, 2000. 
 

Embora pequenos os números dessas ocupações no contexto geral do déficit 

da habitação belo-horizontino, urge, nesse momento, uma medida que estanque o 
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problema, ainda mais considerando o fato de as estatísticas registrarem a existência 

de 83.148 domicílios vagos23 em Belo Horizonte, domicílios estes que cobriram, com 

sobra, não só os moradores de rua, como toda a deficiência habitacional básica de 

Belo Horizonte, apurada em 53.201 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2005). 

A propósito das ocupações dos viadutos, chamou-me a atenção as 

ocupações localizadas numa das principais vias de acesso bairro-centro, conhecida 

por Via Expressa24. Não são elas recentes. Levantamentos feitos por assistentes 

sociais e pesquisadores acadêmicos apontam uma média de cinco a quatorze anos 

das ocupações naqueles ambientes (MATTOS, 2004), tempo este suficiente para 

que as pessoas, além de se abrigarem e buscarem um trabalho, estreitassem as 

relações entre si.   

Entretanto, só em 2003, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) 

iniciou o processo de inserção dos ocupantes de áreas públicas, de maneira 

especial, dos viadutos municipais, em algum dos programas habitacionais da gestão 

do prefeito Fernando da Mata Pimentel, como o Bolsa-Moradia.  

Tal benefício do Programa de Remoção e Reassentamento em Função de 

Obras Públicas (PROAS) foi instituído pela Lei municipal n. 8.566, de 14 de maio de 

2003 e regulamentado pelo Decreto municipal n. 11.375, de 2 de julho de 2003 

(BELO HORIZONTE, 2003). Consiste no compromisso do poder público municipal 

em pagar, para famílias de baixa renda (removidas em decorrência de obras 

                                                   
23 Não desconheço as dificuldades econômicas e procedimentais para a transferência de famílias 

sem-teto aos domicílios vagos, como exemplifica o processo expropriatório, no caso de bens 
particulares. Todavia, simplesmente diagnosticar as dificuldades, sem buscar outras soluções, 
outros mecanismos, para permitir a ocupação dos domicílios vagos, é, para mim, perpetuar o 
problema urbano. A grande questão é: Como aceitar domicílios vagos numa realidade de 
deficiência habitacional? 

 
24 A Via Expressa é uma via pública de circulação composta por um número expressivo de viadutos e 

de passarelas, dentre eles, o Viaduto Silva Lobo – analisado neste estudo –, o Viaduto Delta, a 
Passarela Vila Oeste e o Viaduto João Pinheiro. 
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públicas, calamidades, precariedade das habitações em áreas de risco, moradoras 

de rua e viadutos), o aluguel mensal de um imóvel, no máximo R$200,00 (duzentos 

reais), e por um período de até 30 (trinta) meses.  

Mesmo sendo elogiável a iniciativa governamental de encarar o problema 

dessas pessoas, o Bolsa-Moradia, a meu ver, era, nos moldes então apresentados, 

incompatível com as peculiaridades das ocupações dos viadutos, já que muitos de 

seus ocupantes – na maioria, catadores de papel e carroceiros, com uma área de 

atuação pré-definida, presa ao centro da capital e guiada pela solidariedade do 

grupo – ficariam distantes dos pontos de produção de renda, e não estava previsto 

qualquer incentivo, cursos, para uma mudança de trabalho.  

De outro lado, o deslocamento das famílias, para imóveis dotados de 

caracteres regulares à moradia (dormitórios, cozinha, banheiro), sem um 

acompanhamento social, também justificava a impossibilidade de emprego do 

programa pretendido pelo governo municipal. Isso porque várias das pessoas que 

residem nessas áreas nunca tiveram a oportunidade de viver num ambiente como 

aqueles. Entendo, por isso, que o novo modo de vida apresentado deveria vir 

acompanhado de uma assistência social, psicológica, educacional, para que a 

adaptação ocorresse a contento.  

E mais. Depois dos trinta meses de programa, o que seria dessas pessoas? 

Voltariam para as ruas, caso não pudessem arcar com o custo de um padrão de vida 

“normal”? Ou seriam remanejadas para algum conjunto habitacional construído 

numa área longínqua e sem qualquer meio de subsistência (serviços de saúde, 

educação, trabalho, transporte)? Como falar em exercício do direito à moradia, 

quando inexiste seu principal fator: a posse segura?   

Conhecedora dessa situação, é que me valho, na presente pesquisa, do caso 
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específico do Viaduto Silva Lobo, como ponto de partida às colocações acerca da 

concessão de uso especial para fins de moradia e de sua aplicabilidade nas 

ocupações de viadutos. Mais uma vez reforço. Não se trata de um estudo de caso 

propriamente dito, mas de uma indicação concreta da dimensão social do problema 

posto no trabalho. 

O aludido caso impressiona pela resistência dos ocupantes – principalmente 

nos anos de 2002 e 2003 –, e, também, pelo fato de as habitações ali construídas 

terem sido alvo de ameaças de destruição por parte da PBH. Aliás, este foi um dos 

motivos, e, porque não, o motivo de toda discussão fática e jurídica, das ocupações 

dos viadutos na Via Expressa, ser analisada a partir da ocupação do Viaduto Silva 

Lobo.   

Pois bem. Esclareci, linhas atrás, que o programa Bolsa-Moradia, como foi 

apresentado, não resolveria o problema habitacional dos ocupantes dos viadutos, de 

modo específico, do Viaduto Silva Lobo.  

Por conta disso, é que os moradores lutaram para tentar o reconhecimento do 

direito de permanecer na área ocupada, recebendo o apoio da Pastoral de Rua da 

Arquidiocese de Belo Horizonte; do Programa Pólos Reprodutores de Cidadania da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e do 

Escritório de Integração do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Chegou-se, inclusive, a um 

projeto arquitetônico, prevendo a possibilidade física de moradia das famílias sob o 

Viaduto Silva Lobo. 

Diante do embate, a PBH se dispôs a analisar a pretendida permanência das 

pessoas no local, com a condição de que os ocupantes apresentassem, 

formalmente, o projeto arquitetônico de construção de moradias sob o viaduto, 



 60

acompanhado de um parecer jurídico a respeito.  

Essa exigência da avaliação jurídica foi atendida pelos moradores, sempre 
com o apoio das três entidades já mencionadas, que forneceram à 
Prefeitura dois pareceres jurídicos elaborados especialmente para o caso, 
que abordavam os pontos mais polêmicos envolvidos na resolução do 
conflito concreto. (MATTOS, 2004, p.184). 

 

O primeiro parecer foi emitido pela procuradora do Estado de Minas Gerais e 

professora, Liana Portilho Mattos. 

Nele, a parecerista opinava pela permanência dos ocupantes no Viaduto Silva 

Lobo, com a outorga do direito de uso da área pública àqueles, via concessão de 

uso especial para fins de moradia: 

 

O que está na base, portanto, da elaboração do projeto arquitetônico para 
substituir as moradas precárias por construções de alvenaria – tendo ainda 
por objetivo final a promoção da integração e inclusão socioespacial dos 
ocupantes ao resto do tecido urbano, embelezando-o e revitalizando-o – é a 
adequação dos interesses dos moradores do Viaduto Silva Lobo, e do resto 
da coletividade, aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função 
social da propriedade e da cidade previstos no artigo 2º do Estatuto da 
Cidade. 
Diante disso, não há nenhuma razão de ordem pública ou interesse público 
que se preste a justificar o impedimento ou a demolição das construções 
iniciadas pelos moradores, em obediência ao projeto arquitetônico 
elaborado pela Escola de Arquitetura da UFMG. 
[...] 
Além do mais, há uma razão jurídica clarividente para que o Poder Público 
não impeça as construções nem promova a sua demolição. É que o 
Estatuto da Cidade cria o direito à concessão de uso com todos os atributos 
inerentes ao exercício de um direito de uso, que tem a natureza de direito 
real, tanto que pode ser objeto de registro imobiliário (art. 15 da MP 
2.220/01, que alterou o art. 167, I, da Lei nº 6.015/73). É fora de dúvida, 
portanto, que entre esses atributos do exercício do direito de uso encontra-
se o direito de construir, atendidas as normas urbanísticas aplicáveis.à 
espécie. 
Destaca-se, ainda, que o expresso direito social fundamental à moradia 
assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º (acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 26/2000), é de ser entendido como direito à 
moradia “digna”, o que certamente não condiz com os arremedos de 
paredes e de casas construídos arduamente pelos Moradores do Viaduto 
Silva Lobo. 
[...] 
Por fim, deixo claro que uma eventual remoção dos ocupantes ou 
destruição das melhorias que estão promovendo nos terrenos sobre os 
quais têm posse viola o direito à concessão de uso especial conferido por lei 
e gera, por conseguinte, o dever de indenizar por parte do Poder Público, 
que no caso de dano ou prejuízo a terceiros tem responsabilidade objetiva. 
(MATTOS, 2004, p.191; 193). 
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Na mesma linha, o professor doutor José Luiz Quadros de Magalhães se 

pronunciou no segundo parecer dado ao caso. Para ele, é necessário preservar o 

último direito daquelas pessoas, ou seja, o direito de liberdade dos ocupantes de 

permanecer sob o Viaduto:  

 

Uma política pública para a população de rua, que leve em consideração os 
direitos constitucionais, não pode se resumir ao assistencialismo, e isto 
implica na necessidade de dar voz a estas pessoas. Elas precisam mais do 
que voz, precisam ser parte na construção da solução do seu problema. De 
nada adianta removê-las do local onde se encontram e onde construíram 
seu referencial de vida, oferecendo um terreno longe ou oferecendo dinheiro 
para o aluguel. Trata-se de simplificação que retira destas pessoas o seu 
último direito, destruindo de vez sua dignidade que ainda pode sobreviver 
nas últimas escolhas que conservaram. (MAGALHÃES, 2002). 

 

E, depois de apontar os princípios e as regras constitucionais, 

infraconstitucionais, reguladoras da espécie, finaliza: 

 

Diante de toda a argumentação aqui desenvolvida, posso concluir com 
tranqüilidade que: 
a. os moradores do Viaduto Silva Lobo não podem ser simplesmente 
retirados de seu domicílio inviolável (sua moradia) por ser ato atentatório a 
diversas normas constitucionais; 
b. na hipótese de aplicação da MP em seu artigo 3º, só poderão ser 
retirados com a concordância de todos os moradores e desde que oferecida 
condição de renda e sobrevivência, educação e moradia igual ou superior; 
c. é possível, diante da Constituição, do Estatuto da Cidade e da Medida 
Provisória 2.220, de 04 de setembro de 2001, o Município autorizar a 
construção e habitação do local sob o Viaduto Silva Lobo. Aliás, não é só 
possível, mas é a única conduta constitucional e legal a ser adotada neste 
momento. 
d. Finalmente, não reconhecendo o Município o direito ao título de 
concessão de uso especial aos moradores, este direito poderá ser 
reconhecido pelo Poder Judiciário, com a responsabilização do Município 
em caso de ação administrativa precipitada e inconstitucional. 
(MAGALHÃES, 2002). 

 

Apesar de cumpridas as exigências feitas pelo Município, ainda permaneceu 

a ameaça de remoção dos ocupantes. Outra não foi a opção das famílias senão a de 

pugnar, na via administrativa, pelo reconhecimento do direito de concessão de uso 

especial para fins de moradia, na modalidade coletiva, como dispõe o artigo 2º da 
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Medida Provisória n. 2.220, de 2001. 

 
Por ocasião da elaboração dos pedidos de concessão de uso, as entidades 
apoiadoras dos moradores e seus advogados decidiram apresentar pedidos 
apartados, na via administrativa, pra cada ocupação, ou seja, por viaduto, 
em face da variação das condições de fáticas da ocupação entre eles 
(tempo, tamanho da área ocupada, atividades desenvolvidas, etc.). 
(MATTOS, 2004, p.185) 
 

Infelizmente, a Procuradoria-Geral do Município não apresentou resposta 

formal sobre o aludido pedido, justificando, verbalmente, que o instituto era 

inconstitucional e careceria de regulamentação na esfera municipal (MATTOS, 

2004). 

Ante a insustentável situação, foi firmado, em 25 de novembro de 2003, um 

acordo entre os ocupantes e o Município de Belo Horizonte, através do qual aqueles 

se comprometiam a deixar os viadutos, até o dia 30 daquele mês e ano, e aderir ao 

Bolsa-Moradia. Em contrapartida, o Município se obrigou, no final do prazo da 

locação, a lhes dar o título de propriedade de imóveis, que seriam construídos nas 

proximidades das áreas públicas ocupadas ou noutro local escolhido pelos 

acordantes (MATTOS, 2004).  

Hoje, as entidades que acompanhavam os ocupantes dão notícia de que 

muitas pessoas não se adaptaram à vida nos imóveis locados – na maioria, 

apartamentos –, ou não tiveram sustentação econômica para se manterem, já que a 

PBH apenas arcava com o aluguel, nada mais; a mobilização coletiva foi dispersa, 

sem falar da retirada das pessoas, que ainda resistiam, com força policial (MATTOS, 

2004). Significa dizer que o acordo firmado não foi cumprido; muitas pessoas 

voltaram para as ruas.  

Mesmo não tendo sido aplicada, na prática, a ventilada concessão de uso 

especial para fins de moradia, o cenário traçado me leva a questionar a viabilidade 

do instituto numa situação como aquela.  
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Isso porque, embora não negue a necessidade de se resolver o problema 

habitacional desses grupos, o próprio preenchimento dos requisitos exigidos 

legalmente para a outorga do direito de uso da área pública por eles ocupada, e os 

brilhantes pareceres emitidos, penso que outras questões mereciam ponderação – 

dentro do que já antecipei na Introdução –, a saber:  

1. Será que uma área destinada ao fluxo de veículos automotores, como são 

os viadutos, pode ser considerada uma moradia digna para aquelas pessoas, se há 

um grande número de imóveis belo-horizontinos vagos e desocupados?  

2. O direito à moradia pode ser escalonado em níveis, de acordo com as 

condições econômicas das pessoas, a ponto de se considerar áreas, com finalidade 

diversa da habitação, como moradas? 

3. A permissibilidade jurídica das ocupações, no local, garantiria aos 

ocupantes a inserção, de fato, no convívio social? Seus efeitos se sustentariam na 

prática ou seria apenas um tratamento paliativo do problema? 

4. Outros direitos, como o direito de todos os belo-horizontinos à cidade 

sustentável, não seriam violados, pela outorga do direito de uso da área sob 

viadutos? 

Essas são algumas das indagações que pretendo meditar ao longo desse 

trabalho, contando, também, com o auxílio da teoria da interpretação construtiva da 

norma jurídica, pois, a meu ver, a questão habitacional depende de soluções que 

interliguem a regra à realidade, que agreguem, definitivamente e de modo 

sustentado aos demais habitantes da cidade, esses viventes informais, que os 

tragam à oficialidade, à dignidade.  

Afinal, será que a concessão de uso especial para fins de moradia, nas 

ocupações de viadutos, resolveria a situação ou a maquiaria? Efetivaria os direitos 
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sociais à moradia e à cidade sustentável? É o que buscarei concluir. Mas antes, 

delineio, ainda que de modo sucinto, a função social ambiental da propriedade 

urbana e os direitos humanos fundamentais supracitados, para localizar a 

importância daquelas reflexões sobre o objeto desta pesquisa.  
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3 FUNÇÃO SOCIAL AMBIENTAL DA PROPRIEDADE URBANA 

 

 

As mudanças sofridas pelo Estado – ressaltadas por mim no capítulo 1 – 

também atingiram a propriedade, seu tratamento jurídico e sua utilização econômica 

condicionada pela posse25. A evolução estatal dos últimos séculos não pode ser 

compreendida como algo isolado, portanto. 

Destarte, a função social da propriedade teria sido algo conseguido 

paulatinamente, apesar de Renner citado por Silva (1997) afirmar que a propriedade 

sempre teve função social e que esta se modificaria de acordo com as mudanças 

nas relações produtivas.  

Seguindo esse entendimento, ao buscar as embrionárias formas de 

propriedade, em que as coisas úteis pertenciam ao grupo e não a uma única 

pessoa, percebo que a propriedade já era e sempre foi vinculada a uma função 

social. Então, se em alguma época modificou ou diminuiu essa preocupação com 

uma propriedade em prol do social, é porque, certamente, as exigências da 

sociedade refletiam um outro fim para a propriedade num dado momento. O que 

muda é a carga valorativa em torno de seu sentido. Exemplifica, a contemporânea e 

propalada função ambiental da propriedade, numa nítida inquietação, dos nossos 

tempos, com o destino e o uso do bem, voltados ao social, mas aliados à 

preservação do ambiente. 

Dentro do quadro de mudanças, acerca do que se entende ou se espera do 

                                                   
25 A posse é extremamente importante ao proprietário, à medida que “a utilização econômica da 

propriedade tem por condição a posse. A propriedade sem a posse seria um tesouro sem chave 
para abri-lo, uma árvore frutífera sem a competente escada para colher-lhes os frutos.” (IHERING, 
2002, p.8). 
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Estado, verifico a importância da função social ambiental da propriedade: um 

princípio basilar do Estado democrático de direito brasileiro, que, juntamente com o 

princípio da dignidade humana, forma um centro do qual emergem, entre outros, os 

direitos fundamentais sociais a serem tratados no capítulo seguinte.  

Para apontá-la, é forçoso um breve resgate histórico do direito de propriedade 

e algumas colocações em torno do conteúdo da função social ambiental, bem como 

das chamadas funções sociais da cidade. Esse é o meu intento neste capítulo. 

 

 

3.1 RETROSPECTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE  

 

 

“Cronologicamente, a propriedade começou pela posse, geralmente posse 

geradora da propriedade, isto é, a posse para a usucapião.” (FACHIN, 1988, p.13). 

Assim, entender a propriedade, na história, está diretamente ligado à compreensão 

acerca da posse. 

Deve-se atentar, ainda, para o fato de que 

 

Não há um conceito unívoco de propriedade. Esse seu caráter multifacetário 
é que torna imprescindível religar a propriedade, em cada etapa, com as 
circunstâncias que contribuíram para delinear o seu significado. (MATTOS, 
2003, p.41). 
 

Embrenhando-me, então, na evolução histórica do fenômeno da propriedade, 

observo, como, inclusive, já adiantei linhas atrás, que, nos primórdios das 

civilizações, as coisas úteis eram tidas como propriedade do grupo; apenas os 

objetos de uso estritamente pessoal eram considerados propriedade particular. A 

propriedade era, nesse caso, entendida de um modo bastante restrito, mencionando 



 67

que não se falava em propriedade de terras, pois o nomadismo caracterizava esses 

tempos (BASTOS, 1989). 

Em seguida, na Grécia, constato a distribuição de pequenas propriedades, 

podendo considerar, genericamente, a existência de um Estado grego, apesar de 

não se saber se havia um Estado único reunindo toda a civilização helênica 

(DALLARI, 1998); predominava o caráter auto-suficiente da polis. 

Já em Roma a propriedade adquire uma concepção individualista, 

personalíssima, perpétua, intangível, garantida pela reivindicatio. Contudo, mesmo 

entre os romanos dos primitivos tempos essa intangibilidade, esse caráter absoluto 

da propriedade romana, recebia algumas restrições na Lei das XII Tábuas, como a 

exigência de se deixar um espaço livre – confinium – em volta do terreno, para 

permitir a circulação, ou, se no terreno houvesse uma construção, que se deixasse 

em volta do imóvel um espaço de dois pés – ambitus – com o mesmo fito 

(CRETELLA JÚNIOR,1999). 

Seja como for, o que se tem é que alterações profundas, aos poucos, vão 

sendo sofridas, principalmente pela influência do direito canônico e costumeiro, e a 

propriedade romana começa a receber um olhar, um tratamento menos 

individualista.  

No Medievo, isso vem a ficar claro, porquanto as idéias inicialmente pregadas 

pelo Cristianismo acabam por tornar mais humana aquela concepção, firmada em 

Roma, de propriedade individual, o que favorece a organização econômica e social 

dos feudos. “A idéia de propriedade está ligada à de soberania nacional. Os 

vassalos serviam ao senhor. Não eram senhores do solo.” (VENOSA, 1998, p.113). 

Evidente a preocupação da época de reunir as pessoas e propriedades, 

dando-lhes segurança, devido à constante ameaça que estavam sujeitas diante do 
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arruinado Império Romano. Entretanto, importa ponderar que a propriedade teria 

adquirido uma conotação coletiva apenas para dar maior proteção àqueles e não 

mais que isso, visto que, também na Idade Média, a propriedade estava atrelada às 

relações de poder e mando, predominando o exclusivismo (FALCÃO, 1980). 

Não me esqueço, ainda, de que foi nesse período que vários institutos 

surgiram e preocupou-se em regular as questões dominiais, sendo também de 

extrema relevância, como disse, o papel da Igreja na formação do que se entenderia 

por função social da propriedade, acentuado, algum tempo depois, nas encíclicas 

papais.  

 

Desde Santo Ambrósio, propugnando por uma sociedade mais justa com a 
propriedade comum, ou Santo Agostinho, condenando o abuso do homem 
em relação aos bens dados por Deus, e Santo Tomás de Aquino, que vê na 
propriedade um direito natural que deve ser exercido com vistas ao bonum 
commune, até aos sumus pontífices, que afinal estabeleceram as 
diretrizes do pensamento católico sobre a propriedade, sempre em todas as 
oportunidades a Igreja apreciou a questão objetivando humanizar o 
tratamento legislativo e político do problema. (MALUF, 1997, p.57). 
 

Pouco a pouco se formam os primeiros Estados e as grandes mudanças 

políticas, econômicas e sociais acabam por marcar a criação do Estado moderno 

cuja principal característica é a busca da unidade com a afirmação de um poder 

soberano. 

Nos séculos XVIII e XIX, a concepção dada ao Estado foi a de Estado liberal 

de direito, contrário ao modelo absolutista perseguidor dos direitos individuais. Nele, 

negava-se qualquer forma de intervenção estatal, e são marcantes a concepção 

privatística do Direito, o respeito ao cidadão e à propriedade absoluta; a única 

submissão seria ao império da lei (SILVA, 1999), mas é certo que a liberdade 

contratual estava presente, falando-se, por isso, em liberalismo. 
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Àquela época – para aqueles que comungam da classificação dos direitos 

fundamentais em gerações, como Bonavides (1998) –, os chamados direitos 

fundamentais de primeira geração – direito à vida, à liberdade e à igualdade –, 

surgidos institucionalmente, em 1215, na Magna Carta, foram reconhecidos em 

diversos textos constitucionais, sendo considerados direitos inerentes ao ser 

humano. Ao Estado, não era concebido o poder de intervir nos assuntos da 

sociedade, pois se valorizava o indivíduo, diante, inclusive, do modo de produção 

então adotado. 

Quanto ao direito de propriedade, devo registrar que a Declaração dos 

Direitos do Homem de 1789, e o Código Civil Napoleônico, seguindo a preocupação 

com o indivíduo, respaldaram sua ilimitação e exclusividade, já que este diploma 

legal previa em seu artigo 544 “o direito de fazer, gozar e dispor das coisas da 

maneira mais absoluta”, enquanto aquela declaração determinava, no artigo XVII, 

que “toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros e 

ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.” (OLIVEIRA, 2001, p.11).  

Ocorre que, diante das misérias sociais ocasionadas pela Revolução 

Industrial e alastradas incontrolavelmente pelo liberalismo, pronuncia-se, outra vez, 

a Igreja, através da encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, em 1891 

(MAGALHÃES, 2000), significando a criação da “doutrina social da Igreja”, 

confirmada pelas posteriores encíclicas Quadragesimo Anno, de Pio XI, em 1931; 

Radiomensagem de Pentecostes, de Pio XI, em 1941; Mater et Magistra, de João 

XXIII, em 1961; e Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, em 1965 (ALDUNATE, 

1991).  

Na primeira metade do século XX, acentuam essas manifestações de 

descontentamento com o sistema capitalista e com as injustiças sociais provocadas 
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pelo Estado liberal de direito; buscava-se uma justiça social, transformando aquela 

concepção privatística em uma concepção publicística, voltada ao igualitarismo - daí 

se falar num Estado social de direito, isto é, numa integração entre sociedade e 

Estado. “Passaram, assim, a ser limitados os direitos individuais, atribuindo-se a 

alguns, funções sociais.” (SOUZA, 1991, p.147). 

 

A propriedade social preconizada pela doutrina marxista tem um lugar 
fundamental nessa linha de evolução da noção de propriedade fundiária, 
sobretudo porque, a partir dessa teoria, a propriedade passou a ser 
encarada como um bem de produção e, portanto, fator diretamente ligado à 
divisão do trabalho. Como um bem de produção, a propriedade não poderia 
pertencer a poucos homens, mas a toda a sociedade. (MATTOS, 2003, 
p.34). 
 

Constituições como a mexicana, de 1917, e a alemã de Weimar, de 1919, 

espelham bem esse momento de mudanças radicais no mundo, ao assegurarem 

direitos sociais, considerados como direitos fundamentais de segunda geração 

(BONAVIDES, 1998). 

A propósito, cito as duas proposições gerais que resumem a profunda 

transformação das concepções jurídicas daquele tempo: 

 

1ª A Declaração dos direitos do homem, o Código de Napoleão e todos os 
códigos modernos que procedem mais ou menos desses dois atos, 
descansam numa concepção puramente individualista do Direito. 
Atualmente, elabora-se um sistema jurídico fundado sobre uma concepção 
essencialmente socialista.  
Entenda-se bem, que uso esta palavra porque não tenho outra, que isso 
não implica no meu pensamento adesão a um partido socialista qualquer, 
que marca apenas a oposição entre um sistema jurídico fundado sobre a 
idéia do direito subjetivo do indivíduo e o fundado sobre a idéia de uma 
regra social que se impõe ao indivíduo. 
2ª O sistema jurídico da Declaração dos Direitos do homem e o do Código 
de Napoleão, descansa na concepção metafísica do Direito subjetivo. O 
sistema jurídico dos povos modernos tende a se estabelecer sobre a 
comprovação de fato da função social se impondo aos indivíduos e aos 
grupos. O sistema jurídico civilista era de ordem metafísica; o novo sistema 
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que se elabora é de ordem realista. (DUGUIT, 1975, p.173-174, tradução 
nossa). 26 
 

Não restam dúvidas de que todas as alterações estatais, em atendimento ao 

clamor social, também refletiram na propriedade. Esta assume a posição de direito-

dever (SOUZA, 1991), principalmente pós Primeira Guerra Mundial, não mais com a 

concepção puramente individualista, e sim sob o prisma de função social, muito 

antes consagrada pelo publicista francês, Duguit (1975): 

 

[...] A propriedade já não é no Direito moderno o direito intangível, absoluto, 
que o homem que possui riqueza tem sobre ela. É e deve ser; é a condição 
indispensável da prosperidade e a grandeza das sociedades e as doutrinas 
coletivistas são um retorno à barbárie. Mas a propriedade não é um direito; 
é uma função social. O proprietário, quer dizer, o possuidor de uma riqueza 
tem, pelo fato de possuir essa riqueza, uma função social que cumprir; 
enquanto cumpre essa missão seus atos de proprietário estão protegidos. 
Se não a cumpre ou a cumpre mal, se, por exemplo, não cultiva sua terra ou 
deixa sua casa se arruinar, a intervenção dos governantes é legítima para 
obrigá-lo a cumprir sua função social de proprietário, que consiste em 
assegurar o emprego das riquezas que possui conforme seu destino. 
(DUGUIT, 1975, p.179, tradução nossa). 27 
 

                                                   
26 1ª La Declaración de los derechos del hombre, el Código de Napoleón y todos los códigos 

modernos que proceden más o menos de esos dos actos, descansan en una concepción 
puramente individualista del Derecho. Hoy día se elabora un sistema jurídico fundado sobre una 
concepción esencialmente socialista.  

    Entiéndase bien, que empleo esta palabra porque no tengo otra, que no implica en mi pensamiento 
ninguna adhesión a un partido socialista dado, que señala solamente la oposición entre un sistema 
jurídico fundado sobre la idea del derecho subjetivo del individuo y el fundado sobre la idea de una 
regla social que se impone al individuo. 

    2ª El sistema jurídico de la Declaración de los Derechos del hombre y del Código de Napoleón, 
descansa en la concepción metafísica del Derecho subjetivo. El sistema jurídico de los pueblos 
modernos tiende a establecerse sobre la comprobación del hecho de la función social 
imponiéndose a los individuos y a los grupos. El sistema jurídico civilista era de orden metafísico; el 
nuevo sistema que se elabora es de orden realista. 

 
27 [...] A la propiedad, no es ya en el Derecho moderno el derecho intangible, absoluto, que el hombre 

que posee riqueza tiene sobre ella. Ella es y ella debe ser; es la condición indispensable de la 
prosperidad y la grandeza de las sociedades y las doctrinas colectivistas son una vuelta a la 
barbarie. Pero la propiedad no es un derecho; es una función social. El propietario, es decir, el 
poseedor de una riqueza tiene, por el hecho de poseer esta riqueza, una función social que 
cumplir; mientras cumple esta misión sus actos de propietario están protegidos. Si no la cumple o 
la cumple mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de los 
gobernantes es legítima para obligarle a cumplir su función social de propietario, que consiste en 
asegurar el empleo de las riquezas que posee conforme a su destino. 
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Com isso, “o bem-estar da sociedade, em especial do indivíduo como 

membro ativo e participante, passou a ser missão primordial do Poder Público [...]” 

(OLIVEIRA, 2001, p.11), chegando-se até a se falar, algum tempo depois, para 

quem admite a classificação de gerações, em direitos fundamentais de terceira 

geração, dentre eles, o de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e 

o de comunicação.  

É de se ressaltar, todavia – e isso eu já levantei na Introdução – que o Estado 

de direito ou o Estado social de direito, mencionados acima, nem sempre, 

caracterizam-se democráticos28.  

Explico mais detidamente.  

O Estado liberal de direito considera a lei como norma jurídica geral e abstrata 

da qual deflui a igualdade, destacando-se que não é idéia essencial do liberalismo 

“[...] a presença do elemento popular na formação da vontade estatal, nem 

tampouco a teoria igualitária de que todos têm direito igual a essa participação ou 

que a liberdade é formalmente esse direito.” (BONAVIDES, 1996, p.50).  

A propósito, 

 

Um Estado liberal não é necessariamente democrático: ao contrário, realiza-
se historicamente em sociedades nas quais a participação no governo é 
bastante restrita, limitada às classes possuidoras. Um governo democrático 
não dá vida necessariamente a um Estado liberal: ao contrário, o Estado 
liberal clássico foi posto em crise pelo progressivo processo de 
democratização produzido pela gradual ampliação do sufrágio até o sufrágio 
universal. (BOBBIO, 1995, p.7-8). 
 

                                                   
28 “Por ‘democracia’ entende-se uma das várias formas de governo, em particular aquelas em que o 

poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, como 
tal se contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e a oligarquia.” (BOBBIO, 1995, p.7) 
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Grande parte do Estado social de direito, ao seu turno, foi incapaz de 

resguardar a tão almejada justiça social e a participação popular no processo 

político, de forma democrática. Com o “assistencialismo”, por exemplo, não 

conseguiu incluir as pessoas e respeitar seus direitos, mas apenas humilhá-las. 

Mas, democracia para quê?  

O apego ao Estado, que se denomine democrático de direito29, está no fato 

de ele se basear no princípio da soberania popular, da efetiva participação do povo, 

sem “clientelismo” ou “assistencialismo”; apresentar-se como um garantidor dos 

direitos humanos fundamentais, resguardando-os e, constantemente, redefinindo-os 

para os novos contextos, além de se mostrar aberto a outros, como o direito à 

informação e ao pluralismo. Por conta disso, creio que, nele, a conscientização 

sócio-jurídica de se proteger a propriedade, que atenda ao princípio da função social 

ambiental, fica fortalecida.  

O Estado brasileiro, pela Constituição de 1988, como destacarei ainda neste 

capítulo, reflete a noção de Estado de direito voltado à democracia, e, no 

concernente ao direito de propriedade, consolida, do ponto de vista formal, a 

proteção à propriedade cumpridora de sua função social e ambiental (artigo 5º, XXII 

e XXIII; artigo 170, III e VI; artigo 182; artigo 225). É, inclusive, seguida pela 

legislação infraconstitucional, notoriamente, o Estatuto da Cidade e o novo Código 

Civil.  

Todavia, sem uma interpretação adequada das regras jurídicas e uma 

atuação pública interdisciplinar, o Estado brasileiro está longe de uma democracia 

efetiva, já que, como tratei nos capítulos antecedentes, há um notório descompasso 

                                                   
29  A concepção de Estado democrático de direito, inclusive, é a que fundamenta o Estado brasileiro, 

consoante o disposto no artigo 1º, caput, da Constituição da República de 1988. 
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entre os avanços legislativos, o pioneirismo da Administração Pública, e a realidade 

urbana do país.  

Num contexto geral,  

 

As Constituições do século XIX, responderam às forças econômicas 
dominantes, acorrentadas em torno das vertentes individualistas e liberais, o 
que explica a não intervenção do Estado, nos processos sócio-econômicos 
e a proteção à propriedade privada, para quaisquer usos não proibidos. 
Na atualidade, diversas Constituições determinam que o Estado intervenha 
na economia, por sua gravitação na vida social. 
[...] 
São poucas as Constituições que dispõem que a propriedade se regule 
como instrumento de função social; em geral, se limitam a assegurar a 
inviolabilidade desse direito, sua garantia e a estabelecer causas de 
privação expropriatória, assim como a percepção de indenização. Algumas, 
poucas, prevêem a possibilidade de nacionalizar empresas, (por exemplo, a 
do Egito, no art. 35). (LANZIANO, 1993, p.49, tradução nossa)30 
 

De outra banda, uma nítida preocupação ambiental, na maioria dos textos 

constitucionais mais modernos, a partir da década de sessenta do século passado, é 

sentida (MILARÉ, 2001).  

A seguir, restrinjo-me a apontar se existe, e qual é o destaque dado por 

aqueles Estados à função social, tão-somente, porquanto, mesmo enfatizando aqui 

o relevo dado à função ambiental, não posso perder o foco de estudo, qual seja, 

verificar se a vida humana digna, pela moradia e pelo adequado convívio social 

urbano, pode ser alcançada a partir de um instrumento de política urbana brasileiro – 

a concessão de uso especial para fins de moradia.  

                                                   
30  Las Constituciones del siglo XIX, respondieron a las fuerzas económicas imperantes, eslabonadas 

en torno a las vertientes individualistas y liberales, lo que explica la no intervención del Estado, en 
los procesos socio-económicos y la protección a la propiedad privada, para cualesquiera usos no 
prohibidos.  

    En la actualidad, diversas Constituciones determinan que el Estado intervenga en la economía, por 
su gravitación en la vida social. 

    […] 
    Son pocas las Constituciones que disponen que la propiedad se regule como instrumento de 

función social; en general, se limitan a asegurar la inviolabilidad de ese derecho, su garantía y a 
establecer causales de privación expropiatoria, así como la percepción de la indemnización. 
Algunas, las menos, prevén la posibilidad de nacionalizar empresas, (por ejemplo, la de Egipto, en 
el art. 35). 
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Igualmente, esclareço que não é minha pretensão analisar profundamente e 

criticar a ordem jurídica alienígena selecionada. Pelo contrário. A escolha do 

próximo tópico se direciona, de modo exclusivo, à amostragem do lugar ocupado, ou 

não, pela propriedade imobiliária e pela função social, no Direito de diversos 

Estados, para, ao final, ressaltar se o Estado brasileiro está à frente nessa 

positivação, nessa proteção formal do princípio em tela.  

Passo, então, ao direito estrangeiro. 

 

 

3.2 A PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL NO DIREITO COMPARADO 

  

 

Como já me apressei em esclarecer, no tópico anterior, torna-se inevitável, 

ainda que de modo sucinto, evocar o direito comparado, a fim de se vislumbrar o 

tratamento que os demais Estados dispensam à propriedade imobiliária, se 

apresentam previsão constitucional de sua função social, ou, se, infelizmente, 

sustenta-se a colocação, supra, do uruguaio Lanziano (1993).  

E isso é de todo explicado, uma vez que o direito comparado, além de ser o 

“meio de enriquecimento ou melhoramento do Direito” (LEME, 1962, p.51), leva o 

operador do Direito a examinar certas instituições jurídicas, os fatores culturais e 

políticos utilizados como base ao ordenamento jurídico dos diversos Estados, 

permitindo, com isso, o conhecimento e o confronto, com o Direito pátrio, dos 

avanços e conquistas alcançadas em um determinado ramo capazes de orientar o 

legislador e o próprio intérprete de outros.  
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De se considerar, ainda, que recorrer ao direito comparado somente se 

mostra eficaz se “[...] o especialista selecionar as legislações mais avançadas no 

ramo a que tem interesse, pois só assim poderá obter resultados positivos” (NADER, 

1998, p.16-17). 

Posto isso, faço as considerações específicas aos textos constitucionais dos 

Estados por mim procurados nos cinco continentes:  

O direito de propriedade está previsto em quase todas as Constituições dos 

Estados (MIRANDA, 1998), sendo certo que cada qual lhe dá um tratamento e 

alcance diferenciado, próprio.  

Assim, se for a Constituição liberal, o direito de propriedade é imbuído da 

liberdade e da segurança como integrante da sua idéia de Direito, ou é ele tido como 

uma liberdade cuidadosamente protegida como as demais; se, por outro lado, for 

uma Constituição com tendências sociais – como a do Brasil –, será tal direito 

considerado um direito fundamental ou, mesmo não dissociando disto, como 

princípio da ordem econômica, de modo a respaldar uma função social que deva 

atender; e nas de tipo soviético, está o direito de propriedade restrito aos bens que 

possam, de forma positiva, ser objeto, e também à sua preceptiva legal e 

administrativa (MIRANDA, 1998).  

No continente americano, esse direito é salvaguardado pela maioria dos 

Estados, dentre os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, atrelando-se à 

sua função social.  

Nesse sentido, a Argentina, em sua atual Constituição de 22 de agosto de 

1994, previu, na primeira parte, capítulo das Declarações, Direitos e Garantias, que 

todos os habitantes da Nação argentina são titulares de direitos imediatos, em 
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conformidade com as leis que regulam seu exercício, destacando, como um deles, o 

de fazer uso e disposição de sua propriedade, consoante o artigo 14, in litteris:  

 

Todos os habitantes de uma Nação são intitulados para os seguintes 
direitos, de acordo com as leis que regulam seu exercício, isto é: trabalhar e 
executar qualquer indústria legalmente; navegar e trocar, peticionar 
autoridades; entrar, permanecer dentro, viajar e deixar o território da 
Argentina; publicar suas idéias na imprensa sem censura; fazer uso e 
dispor de sua propriedade; associar-se para propósito útil; professar sua 
religião livremente; ensinar e aprender. (ARGENTINA, 1994, tradução 
nossa, grifo nosso). 31  
 

Adiante, o artigo 17, disposto no mesmo capítulo, traz norma protetiva da 

propriedade, admitindo sua privação excepcionalmente, em virtude de sentença, 

como se pode abaixo verificar: 

 

A propriedade não pode ser violada, e nenhum habitante da Nação 
pode ser privado disso, exceto pela eficácia da sentença baseada na 
lei. A expropriação por razões de interesse público deve ser autorizada por 
lei e previamente compensada. Somente o Congresso arrecada os impostos 
mencionados na Seção 4. Nenhum serviço pessoal pode ser pedido exceto 
pelo efeito de uma lei ou sentença baseada em lei. Todo autor ou inventor é 
o exclusivo dono de seu trabalho, invenção, ou descoberta pelo termo 
concedido por lei. A confiscação da propriedade é por este meio abolida 
para sempre do Código Criminal da Argentina. Nenhum corpo armado 
pode fazer requisições nem exigir ajuda de nenhum tipo. (ARGENTINA, 
1994, tradução nossa, grifo nosso). 32   
 

Ora, ainda que não tenha a Constituição argentina, de modo expresso, 

                                                   
31 All the inhabitants of the Nation are entitled to the following rights, in accordance with the laws that 

regulate their exercise, namely: to work and perform any lawful industry; to navigate and trade; to 
petition the authorities; to enter, remain in, travel through, and leave the Argentine territory; to 
publish their ideas through the press without previous censorship; to make use and dispose of their 
property; to associate for useful purposes; to profess freely their religion; to teach and to learn. 

 
32 Property may not be violated, and no inhabitant of the Nation can be deprived of it except by virtue 

of a sentence based on law. Expropriation for reasons of public interest must be authorized by law 
and previously compensated. Only Congress levies the taxes mentioned in Section 4. No personal 
service can be requested except by virtue of a law or sentence based on law. Every author or 
inventor is the exclusive owner of his work, invention, or discovery for the term granted by law. The 
confiscation of property is hereby abolished forever from the Argentine Criminal Code. No armed 
body may make requisitions nor demand assistance of any kind. 
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previsto a necessidade de se atender à função social da propriedade, para que seja 

esta garantida, entendo, assim como parece entender Bastos (1989) – ao citar o 

artigo 14 do texto constitucional argentino como um correspondente ao que se 

previu no artigo 5º, XXIII, da Constituição da República de 1988 –, que é a 

propriedade garantida ao cidadão da Argentina, mas cabendo a ele fazer uso 

adequado da mesma, conforme conjugação das normas dos artigos 14 e 17. 

Também na América do Sul, o Equador garante aos seus cidadãos o direito 

de propriedade, conforme o título III (Dos Direitos, Garantias e Deveres), capítulo 2 

(Dos Direitos Civis), artigo 23, n. 23, de sua Constituição de 5 de junho de 1998, a 

seguir transcrito:  

 

Art.23. Sem prejuízo dos direitos estabelecidos nesta Constituição e nos 
instrumentos internacionais vigentes, o Estado reconhecerá e garantirá às 
pessoas os seguintes: 
[...] 
23. O direito à propriedade, nos termos da lei. (EQUADOR, 1998, 
tradução nossa, grifo nosso).33 
 

Posteriormente, e a meu ver de modo oportuno, por enquadrar a função 

social da propriedade no rol dos direitos econômicos, sociais e culturais, no capítulo 

4 (Dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), seção primeira (Da Propriedade) 

dispõe ser a propriedade, em qualquer de suas formas, garantida, mas somente se 

atendida sua função social, conforme o disposto no artigo 30: 

 

A propriedade, em qualquer de suas formas e enquanto cumprir sua 
função social, constitui um direito que o Estado reconhecerá e 
garantirá para a organização da economia. Deverá procurar o incremento 

                                                   
33 Art. 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos   

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:  
    [...] 
    23. El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley.  
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e a redistribuição do ingresso, e permitir o acesso da população aos 
benefícios da riqueza e do desenvolvimento. Reconhecer-se-á e garantir-se-
á a propriedade intelectual, nos termos previstos na lei e em conformidade 
com os convênios e tratados vigentes. (EQUADOR, 1998, tradução nossa, 
grifo nosso). 34 
 

Na América Central, cabe menção a Constituição de Porto Rico de 6 de 

fevereiro de 1952. Nela, encontro, no artigo II (Carta de Direitos), como um dos 

direitos fundamentais do ser humano, o desfrute da propriedade, não se permitindo 

sua privação sem o devido processo legal. Todavia, inexiste qualquer previsão de 

ser necessário o atendimento da função social para que a propriedade seja 

protegida: 

 

ARTIGO II – CARTA DE DIREITOS  
[...] 
Seção 7. [...] 
Reconhece-se como direito fundamental do ser humano o direito à 
vida, à liberdade e ao desfrute da propriedade. Não existirá pena de 
morte. Nenhuma pessoa será privada de sua liberdade ou propriedade 
sem o devido processo legal, nem se negará à pessoa alguma em Porto 
Rico a igual proteção das leis. Não se aprovarão leis que diminuam as 
obrigações contratuais. As leis determinarão um mínimo de propriedade e 
domínios não sujeitos a embargo. (PORTO RICO, 1952, tradução nossa, 
grifo nosso). 35 
 

Lado outro, na América do Norte, não se verifica na Constituição norte-

americana menção expressa à garantia do direito de propriedade, à necessidade de 

                                                   
34 Art. 30. La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye 

un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Deberá 
procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los 
beneficios de la riqueza y el desarrollo. Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los 
términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.  

 
35  ARTÍCULO II CARTA DE DERECHOS  
    […] 
    Sección 7. […] 
    Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al 

disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su 
libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la 
igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones 
contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a 
embargo. 
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se atender à sua função social, nem à possibilidade de intervenções na propriedade 

para sua desapropriação, por qualquer tipo de fundamento. “Apenas na Emenda n. 

IV encontramos a afirmação de que é inviolável a pessoa, casa, papéis e haveres 

contra buscas e apreensões irrazoáveis” (MAGALHÃES, 2000, p.133).   

Já no continente africano, destaco a África do Sul que, em seu texto 

constitucional de 8 de maio de 1996, traz extenso tratamento à propriedade, com 

realce à previsão de não ser a propriedade limitada à terra, além de disposição do 

direito de todos à moradia adequada, ambos no segundo capítulo, referente à 

declaração de direitos dos cidadãos desse país. Não há, contudo, norma 

determinando o atendimento à função social para que seja a propriedade garantida.  

A propriedade, na seção 25 da Constituição da África do Sul, assim está 

prevista: 

 

1. Ninguém pode ser privado da propriedade, exceto nos termos de lei 
de aplicação geral, e nenhuma lei deve permitir a privação da 
propriedade. 
2. A propriedade pode ser expropriada somente nos termos de lei de 
aplicação geral: 
a) por um propósito público ou de interesse público; e 
b) assunto de compensação, a quantia da qual, e a hora e forma de 
pagamento da qual tem sido ou um acordo por aqueles afetados ou então 
decididos ou aprovados pela Corte. 
3. A quantia de compensação e a hora e forma de pagamento devem ser 
justas e eqüitativas, refletindo o balanço entre o interesse público e o 
interesse daqueles afetados, tendo consideração para todas as 
circunstâncias relevantes, incluindo: 
a) o uso atual da propriedade; 
b) o histórico de aquisição e uso da propriedade; 
c) o valor de mercado da propriedade;  
d) a extensão do investimento direto do Estado e o subsídio na aquisição e 
melhoramento benéfico da propriedade; e 
e) o propósito da expropriação. 
4. Para o propósito dessa seção: 
a) o interesse público inclui o compromisso da Nação para a reforma 
agrária, reformar e provocar acesso eqüitativo para todos os recursos 
naturais da África do Sul; e 
b) a propriedade não é limitada à terra. 
5. O Estado deve adotar o legislativo de forma razoável e outras medidas, 
dentro dos recursos disponíveis, para favorecer condições as quais 
habilitem os cidadãos a ganhar acesso à terra em uma base eqüitativa. 
6. A pessoa ou comunidade cuja posse da terra é legalmente insegura 
como resultado de antigas leis ou práticas de discriminação racial são 
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intituladas, para a extensão provida por uma Ação do Parlamento, ou para a 
posse a qual é legalmente segura ou para restabelecer de forma 
comparada. 
7. A pessoa ou comunidade desapropriadas da propriedade depois de 19 de 
junho de 1913 como resultado de antigas leis ou práticas de discriminação 
racial são intituladas, para a extensão provida por uma Ação do Parlamento, 
ou para fazer a restituição da propriedade ou restabelecer de forma 
eqüitativa. 
8. Nenhuma previsão dessa seção pode impedir o Estado de adotar o 
legislativo ou outras medidas para alcançar a terra, a água e reforma 
relacionada, em ordem para restabelecer os resultados de antigas 
discriminações raciais, providas de qualquer partida das provisões dessa 
seção em acordo com as previsões da seção 36.  
9. O Parlamento deve ordenar o legislativo referido na subseção 6. (ÁFRICA 
DO SUL, 1996, tradução nossa, grifo nosso).36 

 

Na Ásia, alguns países propugnam pela proteção da propriedade privada, 

desde que atendida sua função social, como posso citar a China, porquanto sua 

                                                   
36 (1) No one may be deprived of property except in terms of law of general application, and no law  

may permit arbitrary deprivation of property. 
    (2) Property may be expropriated only in terms of law of general application: 
    (a) for a public purpose or in the public interest; and 
    (b) subject to compensation, the amount of which and the time and manner of payment of which 

have either been agreed to by those affected or decided or approved by a court. 
    (3) The amount of the compensation and the time and manner of payment must be just and 

equitable, reflecting an equitable balance between the public interest and the interests of those 
affected, having regard to all relevant circumstances, including: 

    (a) the current use of the property; 
    (b) the history of the acquisition and use of the property; 
    (c) the market value of the property; 
    (d) the extent of direct state investment and subsidy in the acquisition and beneficial capital 

improvement of the property; and 
    (e) the purpose of the expropriation.  
    (4) For the purposes of this section: 
    (a) the public interest includes the nation’s commitment to land reform, and to reforms to bring 

about equitable access to all South Africa’s natural resources; and 
    (b) property is not limited to land. 
    (5) The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to 

foster conditions which enable citizens to gain access to land on an equitable basis. 
    (6) A person or community whose tenure of land is legally insecure as a result of past racially 

discriminatory laws or practices is entitled, to the extent provided by and Act of Parliament, either to 
tenure which is legally secure or to comparable redress.  

    (7) A person or community dispossessed of property after 19 June 1913 as a result of past racially 
discriminatory laws or practices is entitled, to the extent provided by an Act of Parliament, either to 
restitution of that property or to equitable redress. 

    (8) No provision of this section may impede the state from taking legislative and other measures to 
achieve land, water and related reform, in order to redress the results of past racial discrimination, 
provided that any departure from the provisions of this section is in accordance with the provisions 
of section 36 (1). 

    (9) Parliament must enact the legislation referred to in subsection (6). 
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concepção de Direito, de um modo geral, é a do Extremo Oriente, e, mais 

detidamente, a do Japão, Coréia e Vietnã (LEME, 1962).  

Ab initio, não detinha o chinês a propriedade do solo, pois tal pertencia ao 

imperador, 

 

[...] Que o repartia entre os particulares, os quais lavravam nove partes para 
eles e uma para o imperador. Depois as províncias foram abandonadas à 
maneira feudal, para os lugares-tenentes do imperador, e a final a maior 
parte do solo foi alienada por eles a particulares, em propriedade 
transmissível com o encargo dos dízimos e dos serviços feudais (corvea). 
(LEME, 1962, p.124-125).  

    

Nos tempos modernos, encontro na vigente Constituição chinesa de 4 de 

dezembro de 1982, dispositivos referentes à propriedade e sua finalidade social, 

ressaltando o fato de prever que as terras das cidades pertencem ao Estado chinês, 

sendo da coletividade os terrenos das casas, das fazendas particulares de colheita e 

as terras montanhosas, e de todos deverem fazer uso racional da terra.  

Como principais dispositivos atinentes à propriedade e à função social, citam-

se os artigos 6 e 10 a 13:  

 

Artigo 6 (Propriedade Pública Socialista) 
1. A base do sistema econômico socialista da República de Pessoas da 
China é a propriedade pública socialista dos meios de produção, isto 
é, propriedade por todas as pessoas e propriedade coletiva por 
pessoas que trabalham. 
2. O sistema da propriedade pública socialista substitui o sistema de 
exploração do homem pelo homem; isso aplica o princípio ‘de cada acordo 
com a habilidade dele, de cada acordo com seu trabalho’. 
Artigo 10 (Propriedade da Terra) 
1. As terras nas cidades pertencem ao Estado. 
2. As terras na área rural e nas áreas suburbanas pertencem ao 
coletivo, exceto as porções que pertencem ao Estado de acordo com a 
lei; terrenos de casas e fazendas particulares de colheita e terras 
montanhosas são pertencentes ao coletivo. 
3. O Estado pode de acordo com o interesse público assumir as terras para 
seu uso, conforme a lei.  
4. Nenhuma organização ou indivíduo pode apropriar-se, comprar, vender 
ou caso contrário comprometer-se na transferência da terra por meios 
ilegais. O direito de uso da terra pode ser transferido de acordo com a lei. 
5. Toda organização e indivíduos que usam a terra têm que fazer o uso 
racional dela.  
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Artigo 11 (Setor Privado da Economia) 
1. A economia individual dos trabalhadores urbanos ou rurais, operada 
dentro dos limites prescritos em lei, é um complemento para a economia 
pública socialista. O Estado protege os direitos legais e os interesses da 
economia individual. 
2. O Estado guia, ajuda, e supervisiona a economia individual pelo exercício 
do controle administrativo. 
3. O Estado permite o setor privado da economia de existir e desenvolver 
dentro dos limites prescritos em lei. O setor privado da economia é um 
complemento para a economia socialista pública. O Estado protege os 
direitos legais e os interesses do setor privado da economia, e exercícios de 
orientação, supervisão e controle sob o setor privado da economia. 
Artigo 12 (Proteção da Propriedade Socialista Pública) 
1. A propriedade socialista pública é sagrada e inviolável. 
2. O Estado protege a propriedade socialista pública. A apropriação ou 
dano do Estado ou da propriedade coletiva por uma organização ou 
indivíduo por qualquer meio é proibido. 
Artigo 13 (Proteção da Propriedade Privada) 
1. O Estado protege o direito do cidadão de obter a renda ganhada 
legalmente, poupanças, casas e outras propriedades legais. 
2. O Estado protege pela lei os direitos dos cidadãos de herdar a 
propriedade privada. (CHINA, 1982, tradução nossa, grifo nosso).37  
 

                                                   
37 Article 6 [Socialist Public Ownership] 
    (1) The basis of the socialist economic system of the People’s Republic of China is socialist public 

ownership of the means of production, namely, ownership by the whole people and collective 
ownership by the working people. 

    (2) The system of socialist public ownership supersedes the system of exploitation of man by man; 
it applies the principle of “from each according to his ability, to each according to his work.” 

    Article 10 [Land Ownership] 
    (1) Land in the cities is owned by the state. 
    (2) Land in the rural and suburban areas is owned by collectives except for those portions which 

belong to the state in accordance with the la; house sites and privately farmed plots of cropland and 
hilly land are also owned by collectives. 

    (3) The state may in the public interest take over land for its use in accordance with the law. 
    (4) No organization or individual may appropriate, buy, sell or otherwise engage in the transfer of 

land by unlawful means. The right to the use of land may be transferred according to law. 
    (5) All organizations and individuals who use land must make rational use of the land. 
    Article 11 [Private Sector of the Economy] 
    (1) The individual economy of urban and rural working people, operated within the limits prescribed 

by law, is a complement to the socialist public economy. The state protects the lawful rights and 
interests of the individual economy.  

    (2) The state guides, helps, and supervises the individual economy by exercising administrative 
control. 

    (3) The State permits the private sector of the economy to exist and develop within the limits 
prescribed by law. The private sector of the economy is a complement to the socialist public 
economy. The State protects the lawful rights and interests of the private sector of the economy, 
and exercises guidance, supervision and control over the private sector of the economy. 

    Article 12 [Protection of Socialist Public Property] 
    (1) Socialist public property is sacred and inviolable. 
    (2) The state protects socialist public property. Appropriation or damage of state or collective 

property by any organization or individual by whatever means is prohibited. 
    Article 13 [Protection of Private Property] 
    (1) The state protects the right of citizens to own lawfully earned income, savings, houses, and 

other lawful property. 
    (2) The state protects by law the right of citizens to inherit private property. 
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A toda evidência, não me esqueço do continente europeu, importante pelas 

influências jurídicas e até culturais aos demais países, como os latino-americanos, e 

que também esteve presente quando das embrionárias sustentações da função 

social como formadora da propriedade. Para vislumbrar essa participação européia, 

bastante mencionar – como já fiz no tópico anterior, sobre a história do direito de 

propriedade – o consagrado Duguit que, “melhor que qualquer outro, despertou a 

atenção dos juristas para as transformações que se vinham processando, desde 

algum tempo, e em ritmo acelerado, na esfera do direito de propriedade [...].” 

(MALUF, 1997, p.52).  

Apesar de ser Duguit um dos maiores, senão o maior, expoente em favor da 

função social da propriedade como elemento integrante da estrutura do direito de 

propriedade, não se nota, ainda hoje na França, a previsão constitucional ao direito 

de propriedade atrelado à função social. Até porque, analisando sua Constituição de 

4 de outubro de 1958, está reafirmada a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, na qual se preconizavam direitos inerentes à pessoa, o que, por 

conseguinte, a meu entender, demonstra inexistir viés social em seu recente texto 

constitucional.  

Planiol e Ripert já diziam, em seu tempo, o que entendo ainda permanecer na 

França, a respeito da função social da propriedade:  

 

Qualquer que fosse seu valor na legislação e supondo que ela justificasse 
certas intervenções do legislador, não há dúvida de que é estranha ao 
direito positivo francês. As restrições necessárias do direito de propriedade 
são mais numerosas e mais precisas segundo a técnica legislativa que se 
aprimora e surgem diferentes interesses econômicos. [...] Quanto aos 
deveres incumbidos ao proprietário em razão de prerrogativas que lhe 
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tenham sido conferidas, são do domínio da moral e não do direito. 
(PLANIOL; RIPERT, 1946, p.20, tradução nossa).38    
 

A Itália, por sua vez, consagrou a função social da propriedade como princípio 

em sua vigente Constituição, adotando, assim, o determinado, desde 1942, no seu 

Código Civil. O artigo 42 do texto constitucional italiano vigente, no capítulo atinente 

às relações econômicas, dispõe: 

 

A propriedade é pública ou privada. Os bens econômicos pertencem ao 
Estado, aos entes públicos ou privados. A propriedade privada é 
reconhecida e garantida pela lei que determina os seus modos de 
aquisição, gozo e limites com o escopo de assegurar-lhes função social e 
torná-la acessível a todos. (MALUF, 1997, p.56). 
 

Extrema é a contribuição italiana, pois, ao figurar a função social da 

propriedade num capítulo direcionado à ordem econômica, retirou-lhe o caráter de 

direito inerente à pessoa, para tomá-la sob o perfil econômico que apresenta.  

Outrossim, Portugal previu o direito de propriedade, dentre os direitos e 

deveres fundamentais, mas junto aos direitos e deveres econômicos, sociais e 

culturais, sem manifestação explícita da necessidade de ter esta uma função social, 

no artigo 62 de sua Constituição, que estabelece:  

 

Artigo 62 – [Direito à Propriedade Privada] 
1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão 
em vida ou por morte nos termos da Constituição. 
2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser 
efetuadas com base na lei e, fora dos casos previstos na Constituição, 
mediante pagamento de justa indenização. (MAGALHÃES, 2000, p.135).  
 

                                                   
38 Cualquiera que fuese su valor en legislación y suponiendo que ella justificara ciertas intervenciones 

del legislador, no hay duda de que resulta extraña al derecho positivo francés. Las restricciones 
necesarias del derecho de propiedad resultan más numerosas y más precisas según la técnica 
legislativa se perfecciona y surgen diferentes intereses económicos. […]. En cuanto a los deberes 
que incumban al propietario en razón de prerrogativas que le hayan sido conferidas, son del 
dominio de la moral y no del derecho. 
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Mesmo que não exista expressa disposição acerca da função social da 

propriedade, ainda assim vejo, nesse texto constitucional, sua acolhida, porquanto, 

“o número 1 do artigo 62º da Lei Fundamental (com o mesmo teor desde 1976) não 

pode ser apercebido isoladamente” (MIRANDA, 1998, p.465). Guarda estreita 

relação com os direitos previstos nos artigos 58 e seguintes, como o direito ao 

trabalho, o direito à moradia, o direito ao ambiente, entre outros, e com a realização 

da democracia econômica, social e cultural (artigo 2º, 2ª parte), a igualdade entre 

portugueses (artigo 9º, “d”), a correção de desigualdades na distribuição da riqueza 

e rendimento (artigo 81, “b” combinado com os artigos 106, n.1 e 107), a apropriação 

pela coletividade dos meios de produção e solos, conforme o interesse público 

(artigo 80, “c”).  

Nesse contexto, está dispensada “uma expressa alusão à função social” 

(MIRANDA, 1998, p.466); a propriedade é um direito análogo aos direitos e 

garantias individuais com amparo constitucional, mas com as nítidas peculiaridades 

vistas anteriormente, que o colocam sob um enfoque mais vasto, ou seja, 

direcionado ao social.  

A Constituição espanhola de 29 de dezembro 1978, numa organização de 

dispositivos semelhante à que observo na atual Constituição brasileira – primeiro, 

garante a propriedade e, em dispositivo seguinte, cuida de sua função social –, 

resguarda o direito de propriedade privada, desde que atendida sua função social, 

como se verificar em seu artigo 33, disposto no título I (Direitos e Deveres Básicos), 

capítulo II (Direitos e Liberdades), seção 2 (Direitos e Deveres dos Cidadãos): 

 

Artigo 33 – Propriedade, Herança 
1. O direito de propriedade privada e herança são reconhecidos. 
2. A função social desses direitos devem determinar os limites de seus 
conteúdos de acordo com a lei. 
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3. Ninguém pode ser privado de sua propriedade e direitos exceto por causa 
justificada ou utilidade pública ou interesse social depois de uma 
indenização própria de acordo com as previsões em lei. (ESPANHA, 1978, 
tradução nossa, grifo nosso).39  
 

Por fim, merece ser mencionada, na Oceania, a Austrália, cuja Constituição, 

de 9 de julho de 1900, não traz qualquer disposição a respeito de direitos e garantias 

fundamentais à pessoa, o que conseqüentemente leva-me a dizer que não garante, 

como tais, a propriedade privada, tampouco a necessidade de a ela ser dada sua 

função social. Ademais, não cuidou de princípios da ordem econômica, momento em 

que poderia situar a propriedade ou sua função social. Em todo texto, a única 

referência à propriedade é verificada, por mim, na seção 85, atinente à transferência 

de um departamento de serviço público do Estado à Nação: 

 

Seção 85 (Transferência de Propriedade) 
Quando qualquer departamento do serviço público de um Estado é 
transferido para uma Comunidade:  
I. Toda propriedade do Estado de qualquer tipo, usada exclusivamente em 
conexão com o departamento, deve tornar-se investido na Comunidade; 
mas, no caso dos departamentos controlarem as alfândegas e os impostos 
e generosidades, durante tal tempo somente como Governador-Geral em 
conselho pode declarar ser necessário. 
II. A Comunidade pode adquirir qualquer propriedade do Estado, usada de 
qualquer maneira, mas não exclusivamente usada na conexão com o 
departamento; o valor disso deve, se nenhum acordo pode ser feito, ser 
averiguado, o mais próximo possível, de maneira que o valor da terra, ou o 
interesse na terra, adotado pelo Estado por propósitos públicos é 
averiguado de acordo com a lei do Estado na força do estabelecimento da 
Comunidade. 
III. A Comunidade deve compensar o Estado pelo valor de qualquer 
propriedade, passando para a Comunidade de acordo com essa seção; se 
nenhum acordo pode ser feito no modo de compensação, deverá ser 
determinado de acordo com a lei feita pelo Parlamento. 

                                                   
39 Article 33 – Property, Inheritance 
    1. The right to private property and inheritance is recognized. 
    2. The social function of these rights shall determine the limits of their content in accordance with 

the law. 
    3. No one may be deprived of his property and rights except for justified cause of public utility or 

social interest after proper indemnification in accordance with the provisions of law. 
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IV. A Comunidade deve, na data da transferência, assumir as obrigações 
atuais do Estado em respeito à transferência do departamento. 
(AUSTRÁLIA,1900, tradução nossa).40 
 

A par desses apontamentos do direito de propriedade, no direito comparado, 

advirto que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 

1948, estabelece, em seu artigo XVII, dois direitos complementares, quais sejam, o 

de todo homem ter direito à propriedade, sozinho ou em sociedade com os outros, e 

o de ninguém ser arbitrariamente privado de sua propriedade, protegendo, assim, a 

propriedade individual e a solidária.  

Mas esse “direito de propriedade, consagrado pela Declaração, é percebido 

de maneira diferente conforme as diversas culturas humanas” (HERKENHOFF, 

1998, p.217), o que ficou, de certa maneira, claro quando analisei o tratamento dado 

a esse direito, em diversos Estados.  

 

[Desse modo], as sociedades, cuja cultura é centrada no indivíduo, encaram 
o direito de propriedade dentro de uma concepção exclusiva e egoísta, sob 
o ângulo privado, sob a autoridade do privilégio. [Já] as culturas fundadas 
no solidarismo e na partilha vêem o direito de propriedade sob um ângulo 
inteiramente diferente. Mesmo dentro de sociedades individualistas, há 
colinas de solidarismo às quais ascendem os que têm força para fugir da 
contaminação da sociedade envolvente. (HERKENHOFF, 1998, p.217).  
 

                                                   
40 Section 85 [Transfer of Property] 
    When any department of the public service of a State is transferred to the Commonwealth: 
    I. All property of the State of any kind, used exclusively in connection with the department, shall 

become vested in the Commonwealth; but, in the case of the departments controlling customs and 
excise and bounties, for such time only as the Governor-General in Council may declare to be 
necessary: 

    II. The Commonwealth may acquire any property of the State, of any kind used, but not exclusively 
used in connection with the department; the value thereof shall, if no agreement can be made, be 
ascertained in, as nearly as may be, the manner in which the value of land, or of in interest in land, 
taken by the State for public purposes is ascertained under the law of the State in force at the 
establishment of the Commonwealth: 

    III. The Commonwealth shall compensate the State for the value of any property passing to the 
Commonwealth under this section; if no agreement can be made as to the mode of compensation, 
it shall be determined under laws to be made by the Parliament: 

    IV. The Commonwealth shall, at the date of the transfer, assume the current obligations of the Sate 
in respect of the department transferred. 
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Nesse caso, como ponderado, é variável a questão do direito de propriedade 

nas Constituições dos Estados; alguns o garantem, outros atrelam a garantia à 

necessidade de atender à função social e outros textos constitucionais nem o 

prevêem. Até o modo como o direito de propriedade está disposto, nas Constituições 

daqueles que o resguardam, varia, pois alguns Estados regulam esse direito dentre 

os direitos individuais, enquanto outros o situam dentre os direitos econômicos, 

sociais e culturais, como fez Portugal, ou em capítulo referente à ordem econômica, 

conforme a Constituição da Itália.   

 

   

3.3 TRATAMENTO JURÍDICO-LEGAL BRASILEIRO À FUNÇÃO SOCIAL 

AMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

 

 

Apesar de a função social da propriedade ter sempre existido, como acentuei, 

há divergências em torno da sua previsão no ordenamento jurídico brasileiro.  

Para alguns, como Mattos (2001a), a primeira Constituição a trazer a 

necessidade de se atender à função social da propriedade foi a Carta de 1934, 

sendo seguida, posteriormente, por todos os outros textos constitucionais, mas 

apenas consolidada com a Constituição da República de 1988. Outros, no entanto, 

afirmam que menção explícita à função social da propriedade somente é verificada 

na Carta de 1967, havendo antes dela apenas a constatação de que a doutrina 

constitucionalista caminhava na busca de uma propriedade que atendesse à função 

social, citando, como adepto dessa corrente, Rios (1995). 
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Seja qual for a origem no ordenamento jurídico brasileiro dessa concepção 

social da propriedade, a sua menção, ainda que implicitamente, como fez o 

constituinte de 1934 ao prever, no artigo 113, XVII, a garantia da propriedade que 

não atentasse “contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar” 

(RIOS, 1995, p.313),  quebrou o conceito preconizado pela legislação extravagante, 

em especial pelo Código Civil de 1916. Isso porque o artigo 524, caput, desse 

diploma legal, ainda que não tenha definido a propriedade, estabeleceu os poderes 

conferidos ao titular, com nítido caráter individualista, ao dispor:  

“Artigo 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.” 

(BRASIL, 2002, p. 288).  

Para Beviláqua (1956), essa previsão do Código Civil de 1916 não significava 

que a propriedade foi tomada como algo absoluto e individualista, porque a previsão 

de limitações ao direito de propriedade excluiria aquele entendimento. Quanto à 

função social da propriedade adotada nas Cartas de 1934 e 1937, não devia ser 

observada, em razão do cunho puramente socialista que elevavam (BEVILÁQUA, 

1956). 

Divirjo. Mais sensato é compreender que não se pode sobrepor uma norma 

infraconstitucional à Lei Maior, dado que esta é a lei básica e fundamental à qual 

todas as outras leis devem respeito. Por isso, trazendo a Carta de 1934 preceito 

referente à função social da propriedade – porque proibia quem a usasse de modo 

contrário –, caberia ao intérprete considerar a lei civil, como extravagante que era e 

continua sendo, somente naquilo que não contrariava o texto constitucional de 1934, 

precursor da relativização dos direitos privados através da função social, como todos 

os textos constitucionais que lhe seguiram. 
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Além disso, a simples previsão de limites ao direito de propriedade não faz 

com que esta atinja uma finalidade social, porquanto isso somente é alcançado 

quando à propriedade é atribuído um determinado destino, objetivo (BERCOVICI, 

2001). Dessa forma, ineficaz qualquer limitação ou repreensão à propriedade, se 

seu titular não reconhece que seu uso há de visar, não apenas a seus anseios 

pessoais, mas aos anseios de toda coletividade. 

A própria inspiração na Constituição de Weimar, de 1919, não poderia levar a 

outra conotação da Carta de 1934; a previsão de direitos sociais e a preocupação 

com a família, educação e cultura são pontos indicativos de uma sociedade pós-

guerra e do auge da industrialização brasileira, refletindo na propriedade e no que se 

entendia por ela. 

Desde então – e isso não se nega –, adquire a propriedade brasileira, no 

direito positivo, um nítido caráter social, ainda insuficiente para a efetiva proteção do 

patrimônio ambiental (MILARÉ, 2001). Certo é que não se pôde mais vislumbrar a 

propriedade como sendo apenas um direito do particular limitado, “um ônus, 

impondo-lhe quase o que seria um autêntico dever.” (BASTOS, 1989, p.124). 

Contudo, expressamente, o direito de propriedade como um conceito 

compatibilizando “direito subjetivo e função” (RUSSOMANO, 1985, p.265), ou seja, 

vinculador do individual e do social, surgiu apenas com a Carta de 1967, em seu 

artigo 160, III (RIOS, 1995), não querendo isso desconsiderar tudo o que ressaltei 

acima, haja vista que, ainda que os textos constitucionais anteriores, a partir do de 

1934, não lhe tenham dado um tratamento igual ao ofertado pela Carta de 1967, já 

estava neles incutida a necessidade de se proteger única e tão-somente a 

propriedade que cumprisse sua função social. 

Da análise do mencionado artigo 160, III, do texto de 1967, que dispôs sobre 
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o princípio da função social da propriedade, tem-se, juntamente com outros 

dispositivos, como sustentáculo da ordem econômica e social (BASTOS, 1989), mas 

sem trazer quaisquer sanções ou punições àquele que fizesse um uso anti-social da 

propriedade, o que, entretanto, não o tornava ineficaz, pois sua preocupação, como 

princípio que é, estaria em estimular o proprietário para utilizar seu bem em 

consonância com o social. O princípio da função social da propriedade, assim como 

todos os princípios constitucionais, foi e é, atualmente, de aplicação imediata, 

portanto. 

Atendo-me, agora, à Constituição da República de 1988, noto que, com o 

estabelecimento da “[...] ‘dignidade da pessoa humana’ [como] fundamento da 

República (artigo 1º, inc.III), [...] indiretamente estabelece que a propriedade sirva ao 

ser humano e não que o ser humano sirva à propriedade” (HERKENHOFF, 1998, 

p.218). Isso se coaduna, inclusive, com a previsão do artigo 3º, III, de ser objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil “erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 2006, p.7). 

Significa a ressonância do texto constitucional brasileiro com o artigo XVII da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e até mesmo ampliando o 

sentido social da propriedade, dado por esse documento internacional.  

Ademais, diferentemente de algumas Constituições estrangeiras, analisadas 

atrás, no Brasil, o direito à propriedade está previsto, de modo expresso, na 

Constituição da República de 1988, dentre os direitos individuais, assim como a 

necessidade de atender à sua função social ambiental. Também foram eles inscritos 

como princípios da ordem econômica, o que relativiza o conceito e significado da 

propriedade como puro direito individual, visto que são os princípios da ordem 
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econômica preordenados para a realização da sua finalidade de assegurar a todos a 

existência digna, segundo os ditames de justiça social (SILVA, 1999).   

 

[Contudo], não é sem conseqüência o fato de estar [a propriedade] inserida, 
no seu aspecto geral, entre as normas de previsão dos direitos individuais. 
É que, prevista como tal, fica assegurada a instituição, não mais, porém, na 
extensão que o individualismo reconheceu. (SILVA, 1999, p.274).  
 

A propriedade não pode ser mais vista, sob a ótica constitucional brasileira, 

como um direito ilimitado ou puramente privado, individual, já que  

 

A Constituição caminhou no sentido de reconhecer um direito à 
propriedade, e não um direito individual de propriedade, pois passa a 
condicioná-lo ao cumprimento de uma função social determinável por 
legislação urbanística. 
O que se verifica [portanto] atualmente é um deslocamento do instituto do 
direito de propriedade da seara do direito privado para o campo de estudo 
do direito público, tendo em vista as inúmeras normas restritivas de seus 
atributos em prol do interesse público às quais a propriedade se encontra 
submetida. Daí a conclusão no sentido de que a significação do direito de 
propriedade num Estado Democrático é instrinsecamente pluralista e aponta 
para uma publicização crescente de seu conteúdo. (MATTOS, 2001b, p.61-
62). 
 

O texto constitucional de 1988, assim, sobressai-se, não só por ser o vigente, 

mas pelo relevo e consagração dados à função social e ambiental da propriedade, 

em consonância com o Estado democrático de direito, como dito anteriormente. 

Sopesando-o com os textos de outros Estados, é nítido que o Brasil está à frente 

com esse resguardo constitucional do princípio da função social ambiental da 

propriedade e do próprio direito à propriedade. 

Verifico a função social como um dos direitos fundamentais a todos 

assegurados, no artigo 5º, XXIII, além de permear todo o texto, citando-se, por 

exemplo, os artigos 6º, caput, ao dispor sobre o direito social de moradia, e, o artigo 

170, caput e inciso III, que a consideram, ao lado da propriedade privada, um 

princípio da ordem econômica.  
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A função ambiental, do mesmo modo, é prevista como direito fundamental 

(artigo 225) e princípio da ordem econômica (artigo 170, VI), chegando Milaré (2001) 

a chamar a Constituição de 1988 de Constituição “verde”, pela conotação 

principiológica, de bem jurídico autônomo e de direito fundamental, dada ao 

ambiente.   

Apesar da menção, da Lei Maior, à função social e à ambiental, não posso 

deixar de consignar que 

 

Os temas urbanismo e meio ambiente não estão integrados. Enquanto a 
Política Urbana é matéria incluída sob o título ‘da Ordem Econômica e 
Financeira’, ao lado da Política Agrícola e Fundiária, a Política relacionada 
ao Meio Ambiente encontra-se dentro de outro título, ‘Da Ordem social’, 
figurando ao lado de questões como saúde, educação e previdência social. 
A ausência da proteção do meio ambiente dentro de disposições sobre a 
ordem econômica evidencia, ainda, a falta do conceito de desenvolvimento 
sustentável, noção ainda ausente no texto constitucional. (REZENDE, 2003, 
p.143) 
 

Entrementes, entendo que, ao intérprete, é permitida, e até exigida, a 

integração desses temas, em evidente atenção ao clamor internacional para o 

desenvolvimento urbano sustentável, o que suprime o levantado descompasso de 

tratamento, pela Constituição.  

Com relação à função social da propriedade, é criticável sua previsão no rol 

dos direitos individuais. Deveria ser apenas previsto como instituição do direito 

econômico, no artigo 170, III, pois sua inserção não impede que a propriedade 

exista, mas modifica sua natureza, ou seja, há o princípio da função social da 

propriedade não como uma prerrogativa ilimitada, porquanto a Constituição da 

República de 1988 resguarda também o direito à propriedade (SILVA, 1999).  

A preocupação é a compatibilidade do direito individual com o direito social, 

daí sendo mais coerente que um princípio com características sociais, como é o da 

função social da propriedade, figurasse apenas dentre os princípios da ordem 
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econômica, tal como está na Constituição italiana, por ali ser o local mais apropriado 

para sua inserção e não também no rol de direitos individuais. Aliás, com o ambiente 

foi diferente: sua previsão, como direito fundamental e princípio da ordem 

econômica, aparece fora da relação do artigo 5º, o que não descaracterizou ou 

desmereceu o ambiente ecologicamente equilibrado.  

Tomando, agora, o princípio da função social, no que toca à área urbana, a 

Constituição de 1988 estipulou o artigo 182, § 2º, nestes termos: “a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor”. (BRASIL, 2006, p.58) 

Tal dispositivo, sem dúvida, deve ser interpretado sistematicamente ao artigo 

225, para se resguardar, também, a função ambiental da propriedade urbana. 

Na legislação infraconstitucional brasileira foi realçada a função social 

ambiental da propriedade urbana. Cito, pela pertinência com o presente estudo, a 

Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e a Lei n. 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 (novo Código Civil). Nesses diplomas legais, a função social 

ambiental está voltada aos bens, públicos e privados. Vejamos. 

O Estatuto da Cidade, importante tratamento jurídico à política urbana no 

Brasil, destaca, em seu artigo 2º, caput, in litteris: 

 

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais [...]. (BRASIL, 2006, p.1.013). 
 

Essa lei nacional, além de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição 

da República de 1988, nos termos do seu artigo 1º, objetiva a ordenação do pleno 
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desenvolvimento das funções sociais da cidade (habitação, trabalho, circulação, 

lazer) 41 e da propriedade (uso e ocupação do solo urbano). Noutros termos: 

 

[...] O direito do ordenamento territorial possui o seu fundamento de 
validade no princípio da função social ambiental da cidade e o direito 
urbanístico possui o seu fundamento de validade no princípio da função 
social ambiental da propriedade. (DIAS, 2004, p.1.797). 
 

Para o atendimento daquele desiderato, previu a mesma lei, nos dezesseis 

incisos do artigo 2º, as diretrizes a serem observadas na política urbana42. Nelas, 

constato a atenção do legislador ordinário com as preocupações contemporâneas do 

urbanismo e do direito urbanístico – notadamente o desenvolvimento urbano 

sustentável, a interação social, econômico e ambiental –, atrelando-as a uma 

atuação do poder público municipal, direta e/ou coordenada com a participação de 

particulares. 

 

No Brasil, a Constituição Federal faz menção direta à função social da 
propriedade, no art. 5º, XXIII; e o Código Civil, no art. 1.228, § 1º. Também 
o Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, cuida extensamente do assunto, 
regulamentando o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
Estabelece, para tanto, uma política urbana que tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana.  
(FIUZA, 2003, p.638). 
 

Na linha do Estatuto da Cidade, menciono o que dispôs o Código Civil de 

2002: 

 

                                                   
41 No capítulo 2, mencionei que a Carta de Atenas (1933) reuniu as recomendações feitas pelo 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna e estabeleceu que o urbanismo tivesse seus 
objetivos repousados em quatro funções: habitação, trabalho, circulação e recreação. 

 
42 No capítulo 5, voltarei à análise do Estatuto da Cidade, principalmente de seus objetivos e 

diretrizes. 
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Art.1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e 
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 
detenha. 
§ 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas. (BRASIL, 2006, p.253-
254).  

 

Como se percebe, a nova lei civil supera de vez o antigo postulado de 

inatingibilidade, perpetuidade da propriedade, e passa a apresentar uma previsão da 

matéria de forma mais consentânea com os ditames constitucionais e internacionais, 

a exemplo dos diversos tratados e convenções a respeito. Há, enfim, uma nítida 

socialização do direito de propriedade em si, uma busca de equilíbrio entre os 

interesses individuais do proprietário e os de toda a sociedade, como são a busca 

por uma cidade sustentável e por um ambiente ecologicamente equilibrado.  

Mais do que nunca o proprietário de bens imóveis (públicos ou privados) 

urbanos, principalmente, vê-se obrigado a lhes dar uma destinação adequada, a 

possuí-los, com cautela, consciência, e em harmonia com o todo.  

Obviamente, isso se deve ao que representa a função social ambiental na 

ordem jurídica, a sua posição principiológica no sistema. Trato, com acuidade, esse 

aspecto, no tópico que abaixo iniciarei.  

 

 

3.4 A FUNÇÃO SOCIAL AMBIENTAL DA PROPRIEDADE COMO PRINCÍPIO 

 

 

O Direito é algo dinâmico, não adstrito ao legalismo, pois dele também fazem 

parte os princípios.  
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Assim como as regras, os princípios são normas jurídicas merecedoras de 

respeito tanto ou mais do que o dispensado àquelas. Isso porque estão eles 

imbuídos dos entendimentos sedimentados pela sociedade e tidos como parte 

integrante dela.   

Ao longo deste capítulo, vim detectando que o instituto da propriedade, de 

acordo com cada época, busca atender a uma função geral, mantendo relações com 

outros institutos, no aspecto legal, e numa função, atualmente, social ambiental.  

Desse modo, a função social ambiental é princípio, já que demonstra um 

anseio social, para com o destino dado à propriedade, figurando, por conta disso, 

acima das regras jurídicas que lhe sejam contrárias. E mais. Elucida a nova função 

do Direito, refletindo em sua estrutura e significado, além de ser a razão pela qual é 

valorizado o direito de posse, isto é, resguarda-se aquele que dá uma destinação ao 

bem, seja ele o proprietário ou não do mesmo; a titularidade do domínio, o exercício 

do direito de propriedade, depende, pois, da demonstração de que o princípio em 

tela está sendo cumprido. 

Um aspecto que denota a relevância da função social ambiental da 

propriedade está no fato de que, sendo princípio, promove a efetivação de direitos, 

como os que destacarei no capítulo 4, além de ser norma jurídica independente de 

previsão legislativa para ser aplicável, até porque 

 

O Direito autêntico e global não pode ser isolado em campos de 
concentração legislativa, pois indica princípios e normas libertadores, 
considerando a lei um simples acidente no processo jurídico, e que pode, ou 
não, transportar as melhores conquistas. (LYRA FILHO, 1997, p.10). 
 

Especificamente,  

 

[...] A função social é operante também à falta de uma expressa disposição 
que a ela faça referência; ela representa um critério de alcance geral, um 
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princípio que legitima a extensão em via analógica daquelas normas, 
excepcionais no ordenamento pré-constitucional, que têm um conteúdo que, 
em via interpretativa, resulta atrativo do princípio. Igualmente, o mesmo 
princípio legitima a desaplicação das disposições legislativas nascidas como 
expressões de tipo individualista ou atuativas de uma função social diversa 
daquela constitucional. (PERLINGIERI apud BERCOVICI, 2001, p.77).43 
 

De modo diverso, o direito de propriedade depende de previsão no 

ordenamento jurídico, porque só assim tem seu titular a prerrogativa de exigir das 

demais pessoas o respeito ao seu exercício. Sendo direito real, a propriedade 

apresenta a característica da tipicidade, de ser criação exclusiva do Poder 

Legislativo; não é esse direito algo limitado44, à medida que o direito de propriedade 

não é nem maior ou menor do que o ordenamento jurídico permite.  

No entanto, não nego que o amparo positivado do princípio, em certa medida, 

dispensável, mostra-se relevante para garantir a sua observância prática; sua 

previsão normativa concede maior segurança jurídica e garantia de concretização a 

esse princípio (FALCÃO, 1980). Se assim não fosse, o abuso do poder, as 

distorções interpretativas e a exegese fria das regras protetivas do direito individual 

de propriedade imperariam. 

Diante de tudo o que foi dito, afirmo que não é a positivação que concede ao 

princípio sua efetiva empregabilidade, mas sim sua integração ao conceito de 

propriedade, representando, ao lado das faculdades de usar, gozar, dispor e reaver 

o bem, que tal conceito enfeixa, seu fundamento, propiciando sentido e 

compreensão do que seja direito de propriedade. Daí se dizer que esta “deixaria de 

                                                   
43 Mattos (2001b) e Rabahie (1991) reforçam o entendimento e a importância da função social da 

propriedade urbana, como princípio. 
 
44  A propriedade, e não o direito de propriedade, é passível de sofrer limitações (GRAU, 2005), 

entendimento esse do qual comungo. No item 3.5, falarei um pouco a respeito das limitações à 
propriedade. 
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ser um direito subjetivo sem se converter, entretanto, em simples interesse legítimo.” 

(GOMES, 2001, p.107). 

Se aquelas faculdades estiverem reunidas numa única pessoa, terá ela a 

plena propriedade do bem. Contudo, hão de ser exercidas com mira no fundamento 

da propriedade, ou seja, na sua função social ambiental.  

Assim, a faculdade de usar que, nos dizeres de Venosa, é “colocar a coisa a 

serviço do titular sem alterar-lhe a substância” (VENOSA, 1998, p.117), somente 

será exercida adequadamente por seu titular quando este aja de tal modo que o 

imóvel apresente utilização, ainda que ele, ou terceiro, nele não habite.  Dito de 

outra forma. Que pratique condutas que demonstrem a correta manutenção da coisa 

em seu poder, como cercá-la, limpá-la. A faculdade de gozar, que significa auferir 

benefícios e frutos do bem, também há de respeitar a função social, visto que as 

vantagens obtidas somente a ele se destinam, mas há de se observar se não 

causam malefícios à sociedade ou destroem o bem. No mesmo sentido, as 

faculdades de dispor e de reaver o bem se cumprem, na exata medida em que o 

proprietário demonstre a destinação social dada àquele. 

Não deixo de mencionar: o relevo principiológico, além de prescindir da 

positivação, apresenta outra característica, qual seja, a supremacia hierárquica 

frente às regras jurídicas. 

 

O discurso sobre a função normativa dos princípios constitucionais em 
nosso ordenamento foi consolidado após a Constituição de 1988, essa 
perspectiva interpretativa de que os princípios constitucionais possuem 
superioridade hierárquica face às regras e de que as regras são concreções 
de princípios, sendo que os princípios estão na dimensão de validade e as 
regras na dimensão da eficácia, passou a ser (sic) tornar gradativamente 
uma posição hegemônica em nossos tribunais superiores, representando 
uma nova fase do positivismo jurídico que muitos denominam de pós-
positivismo. (DIAS, 2004, p.1.794) 
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Com efeito, numa interpretação constitucional45 e legal que considere a busca 

de uma solução justa para o caso concreto (GÜNTHER, 2004), há de se atentar, 

também, à conciliação das normas jurídicas, isto é, dos princípios e das regras.  

Mas como solucionar um possível conflito? Como alcançar a conciliação das 

normas jurídicas? 

Ora, havendo impossibilidade na conciliação e sendo a norma incapaz de 

resolver, do modo mais justo possível, uma situação concreta, deverá ser afastada, 

ainda que momentaneamente, para que seja aplicado o princípio, pois “violar um 

princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer.” (BANDEIRA DE 

MELLO, 2001, p.772). 

Lado outro, caso a colisão seja entre princípios, só se aplicam os princípios 

adequados ao caso, com atenção às características e aos traços distintivos das 

demais situações46: 

 

A descrição de Alexy do comportamento de colisão, não obstante, sugere a 
suposição de que a distinção de regras e princípios diz respeito menos à 
estrutura de normas do que à sua aplicação em situações concretas, nas 
quais a aplicação imparcial de normas demanda a consideração de todos os 
sinais característicos. Possivelmente será mais fácil, em lugar disso, 
retornar a proposta de Searle de que a distinção, localizada por Alexy na 
estrutura da norma, poderá ser reconstruída de modo mais adequado em 
condições de conversação, sob as quais nos posicionamos diante de 
compromissos em determinada situação. Nesse caso, a diferença consistiria 
mais em tratarmos de uma norma como regra, à medida que a aplicarmos 
sem considerar os sinais característicos desiguais da situação, ou como 
princípio, à medida que a aplicarmos mediante o exame de todas as 
circunstâncias (efetivas e jurídicas) em determinada situação. Os 
diferentes modos de tratamento se originam, portanto, do fato de que, 
no caso da aplicação da regra, as restrições institucionais e 
ponderações de adequação ficam excluídas e, no caso da aplicação de 
princípios, são admitidas. Uma vez que a exclusão de ponderações de 
adequação infringe o princípio da aplicação imparcial de normas, ela 
deveria ser justificada. 

                                                   
45 Mais detalhes a este respeito podem ser encontrados em Pereira (2001). 
 
46 Outro entendimento, para a solução do conflito entre princípios, pode ser encontrada em Alexy 

(1993).  
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[...] 
Se desvincularmos a exigência por aplicação adequada do conceito de 
estrutura da norma, somente será possível fundamentá-la a partir da idéia 
da imparcialidade. Com isso, igualmente será possível desistir da 
problemática segunda premissa na proposta de Alexy: a caracterização de 
princípios como mandamentos de otimização. Desse modo, princípios são 
relacionados com um conceito de ação orientado para um fim. No momento 
da aplicação somente se tratará da concretização de um alvo legítimo 
com meios apropriados e necessários, e considerando-se o grau de 
restrição de outros alvos ou bens graduados no mesmo nível. Apenas 
porque a intensidade da violação e do grau de cumprimento de princípios 
não é quantificável nem mensurável, Alexy desiste de uma conceituação do 
modelo de otimização segundo cálculos de custo-benefício. Tão-somente 
cotejando-se o grau de otimização de diversos estados, é que serão 
possíveis juízos comparativos de valor, todavia não juízos métricos de valor. 
Apenas nesse contexto é que serão igualmente plausíveis, porque Alexy 
consegue paralelizar princípios e valores entre si: ‘dever já ter feito’ é, em 
cada um dos momentos, o melhor estado que se conseguirá alcançar, 
considerando-se todos os outros valores. Desse modo, a potencial 
paralelização já está contida no conceito do mandamento de otimização. 
[...] 
[Falar-se-ia] de aplicação de uma norma como princípio no momento em 
que ingressássemos em um processo argumentativo, que nos obrigaria a 
examinar todos os sinais característicos de uma situação e a ponderar os 
pontos de vista normativos relevantes. (GÜNTHER, 2004, p. 315-316; 321; 
392). 
 

“[Portanto,] ao contrário do que pensavam Del Vecchio e Bobbio, os princípios 

jurídicos não são normas que se aplicam em todos os contextos” (GALUPPO, 2004). 

Retiro, ainda, outras conclusões, agora mais voltadas ao princípio da função social 

ambiental da propriedade urbana: 

1. Em caso de conflito com uma regra jurídica – a exemplo do que acontece 

no procedimento previsto, pelo Código de Processo Civil brasileiro, às ações 

possessórias, que não exige a demonstração do cumprimento da função social 

ambiental, para a tutela da posse do demandante47 –, prevalece o princípio da 

função social ambiental da propriedade urbana.  

                                                   
47  A respeito da necessidade de se ajustar o procedimento sobre possessórias aos preceitos 

constitucionais, notoriamente, ao princípio da função social da propriedade, pronunciou-se, na 
palestra “A Constitucionalização do Direito de Propriedade e sua Repercussão nas Ações 
Possessórias,” o eminente Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
Alberto Vilas Boas Vieira de Souza. Para Souza (2005), o magistrado, frente ao caso concreto, não 
averigua apenas a posse, de modo que o autor, na ação possessória, deve fazer uma prova 
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2. Em caso de conflito com outro princípio – deverá permanecer aquele 

princípio mais adequado à situação concreta, já que, como explanado alhures, 

nenhum princípio, incluindo o da função social ambiental da propriedade, pode ser 

tido como aplicável a toda e qualquer conjuntura. Não basta dar um destino social, 

ou o respeito ao ambiente – e aqui me antecipo a uma das minhas conclusões –, 

como, em certa medida, demonstraram os ocupantes do Viaduto Silva Lobo, se 

outros princípios – desenvolvimento sustentável, e, principalmente, o da dignidade 

humana –, apresentavam-se mais adequados à resolução daquela ocorrência e se 

resvalavam ao principio da função social ambiental.  

Aliás, é oportuno destacar, nesse momento, que a própria liberdade de 

escolher onde se quer viver, naquela situação, não prevaleceria, a meu ver, pois os 

ocupantes do Viaduto Silva Lobo não tiveram oportunidade de escolha. Inexistia o 

direito de liberdade para eles, e, ainda que existente, deveria ceder lugar ao 

interesse maior da sociedade: o direito de todos à qualidade de vida na cidade. 

Aliás, é de se perguntar: Será que essas pessoas “escolheriam” permanecer sob o 

viaduto, mesmo diante de outra forma de habitação, mais apropriada, voltada, até, 

para as atividades de renda daquele grupo (em grande parte, recolhimento de 

material reciclável)? Certamente, não. Por isso, reduzir a discussão ao respeito do 

direito de liberdade de escolha é, para mim, reduzir a extensão do problema urbano, 

que é de âmbito social, ao âmbito particular.   

 

  

3.5 O CONTEÚDO DA FUNÇÃO SOCIAL AMBIENTAL DA PROPRIEDADE NO 

DIREITO PÁTRIO 
                                                                                                                                                               

razoável de que atende ao direito fundamental à função social da propriedade, para demonstrar 
sua pretensão. 
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Embora se admita, hoje, o caráter principiológico da função social da 

propriedade, como, inclusive, apresentei anteriormente, não foi sempre que tal 

função social apresentou esse significado, o que demonstra que sua acepção tem 

aplicabilidade variável, plural, dentro de grupos, tal qual a noção de cidade também 

por mim já mencionada neste trabalho. Sua carga valorativa dependerá, então, da 

definição, pelo operador do Direito, em determinado tempo e espaço. 

A função social – no meu ponto de vista, seguida pela função ambiental –,  

 

Constitui [em nossa época] o fundamento do regime jurídico da propriedade, 
não de limitações, obrigações e ônus que podem apoiar-se – e sempre se 
apoiaram – em outros títulos de intervenção, como a ordem pública ou a 
atividade de polícia.  (COLLADO apud SILVA, 1999, p.286). 
 

Seria, nesse quadro, não apenas uma limitação à propriedade – a própria 

noção de Direito enfeixa uma limitação –, e sim o próprio fundamento desta, seu 

elemento constitutivo48, cujas “vigas mestras” foram previstas em nossa atual 

Constituição brasileira, cabendo à lei ordinária – no contexto urbano, ao Estatuto da 

Cidade – regulá-la (VENOSA, 1998). É, então, um dos pressupostos para o 

exercício do direito de propriedade (GRAU, 2005).  

Por isso, não se apresenta a função social ambiental da propriedade como 

algo de difícil concretização ou uma mera limitação à propriedade. Isso porque essa 

expressão encerra um significado, ao longo dos tempos, aprimorado, como se 

verificou quando busquei, em outro item, a evolução histórica do direito de 

propriedade. 

                                                   
48 Diversamente, entendendo que a função social não atinge a essência, não é o fundamento do 

direito de propriedade: Fachin (1988); Costa (2001). Um terceiro posicionamento é o de Fiuza: “[...] 
Se, por um lado, a função social está inserida dentro da idéia de propriedade, por outro lado, não 
seria na condição de elemento constitutivo, mas como fundamento de dois elementos, estes sim 
constitutivos da propriedade: os direitos da coletividade e os deveres do dono.” (FIUZA, 2003, 
p.638). 
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Acaso o equívoco em considerá-la apenas como uma das limitações à 

propriedade resida no fato de algumas destas se apresentarem cerceadoras de 

quaisquer das faculdades do proprietário em exercer seu direito sobre o bem, no 

interesse da coletividade, como são as limitações legais, pertencentes ao campo do 

direito administrativo, conhecidas por restrições à propriedade privada, cujos 

instrumentos ou institutos são “a limitação administrativa, a ocupação temporária, a 

requisição, a servidão administrativa, o tombamento e a desapropriação.” (FARIA, 

2001, p. 411). 

Realmente, o regime jurídico administrativo apresenta “[...] uma disciplina 

jurídica peculiar que, fundamentalmente, se delineia em função da consagração de 

dois princípios”, (BANDEIRA DE MELLO, 2001, p.26-27): a supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado e a indisponibilidade dos interesses públicos pela 

Administração. São estes que explicam, inclusive, os princípios básicos da 

Administração Pública, previstos no artigo 37 da Constituição da República de 1988. 

Porém, no tocante às restrições à propriedade privada, o comportamento estatal em 

satisfazer o social, ainda que prejudicado o proprietário, encontra fundamento na 

idéia de função social ambiental da propriedade, respaldada constitucionalmente.  

Aliás, a preocupação em compatibilizar direito individual com o social é 

objetivo da República Federativa do Brasil, conforme dispõe o artigo 3º, I, do texto 

constitucional vigente, o que me leva a entender que, ao prever a Constituição de 

1988 limitações à propriedade, buscou ela a compatibilidade entre liberdade 

individual com valores fundamentais para a sociedade brasileira viver segundo o 

princípio da dignidade humana, amparado no artigo 1º, III.  

Quero dizer, com isso, que é infundada a colocação da função social 

ambiental apenas como uma limitação à propriedade privada, pois é aquela o 
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fundamento, a base sustentadora de tais restrições. Outrossim não figura entre as 

limitações legais de direito civil, por terem estas, como preocupação, apenas a 

necessidade de manutenção da convivência social pacífica. 

Assim, na propriedade se entrosam e se harmonizam, num todo, o interesse 

individual e o público (MALUF, 1997), não havendo mais embasamento para não 

reconhecer o forte traço social ambiental de que está revestida. Esse traço, 

inclusive, traz à propriedade uma nova concepção, incidindo sobre ela, de modo a 

dar-lhe uma natureza intimamente atrelada ao direito público e com isso ultrapassar 

os estreitos limites dos interesses individuais do proprietário (BARREIRA, 1998). 

Se buscada uma análise da expressão, em si, tem-se que função é palavra 

que, dentre os vários significados apresentados nos dicionários da língua 

portuguesa, indica “utilidade, serventia” (FERREIRA, 19--, p.232). Atrelada essa 

significação à propriedade, função quer representar a necessidade ou poder 

(BERCOVICI, 2001), de o proprietário dar ao bem uma serventia, um fim específico, 

quais sejam, social e ambiental, outros termos da expressão, significando interesse 

coletivo, em atenção ao ambiente. 

Entretanto, devo insistir que o conteúdo desse princípio é indeterminado, sua 

conceituação é fluida, aberta e plurissignificativa (MATTOS, 2003), pelo fato de o 

ordenamento jurídico pátrio o elencar, simplesmente, sem apontar seus elementos 

caracterizadores.  

 

A determinação e a aplicação do princípio da função social [ambiental] da 
propriedade exigirá, portanto, o preenchimento – ou a densificação, na 
terminologia utilizada por alguns autores – de seu conteúdo na análise e na 
solução do caso concreto pelo intérprete. É certo, todavia, que nesse 
processo sempre restará um enorme espaço para a liberdade valorativa do 
julgador. (MATTOS, 2003, p.44). 
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Tomando, especificamente, o princípio da função social ambiental da 

propriedade urbana, vejo que essa opção constituinte por um dispositivo aberto, 

como está no artigo 182, § 2º, é de toda oportuna e coaduna, inclusive, com a 

natureza principiológica, a carga valorativa que ele encerra. Além de o seu conteúdo 

ser preenchido, em consonância com as peculiaridades locais, uma constante 

atualização também é notada. Significa dizer que o princípio apresenta uma 

mobilidade conceitual, de fundo, no tempo e no espaço, que foi respeitada pelo 

constituinte de 1988.  

Daí o papel do plano diretor, naquelas localidades com mais de 20.000 (vinte 

mil) habitantes, ou de outras leis municipais, como a de ocupação do solo, para 

aquelas cidades em que se dispensa o referido plano, no direcionamento da atuação 

interpretativa para a densificação da terminologia frente ao caso concreto. De outra 

maneira – e isso eu falei alhures –, se não existissem esses contornos na legislação 

infraconstitucional, ao invés de a interpretação figurar como instrumentalizadora na 

concreção do princípio, existiria um ato totalmente discricionário e um intérprete 

totalmente desamparado. 

Com efeito, é conveniente a positivação desse princípio, a fim de resguardar a 

sua observância pelo operador do Direito, não isoladamente, por pouco significar 

(ALVARENGA, 1998), mas se atendendo às exigências da organização dos 

Municípios, trazidas pelo plano diretor ou outra lei local que lhe faça as vezes, a teor 

do que dispõe o citado § 2º do artigo 182 da atual Constituição brasileira.  

É de se ressaltar, evidentemente, que muito contribuíram as Constituições 

anteriores, a começar da Carta de 1934, ao preconizarem o respeito à propriedade 

privada, desde que atendesse à sua função social, destacando-se a Constituição da 

República de 1988, por inserir tal princípio, de modo adequado, dentre os princípios 
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da ordem econômica, conforme o disposto no artigo 170, III – seguindo o 

contemporâneo pensamento jurídico democrático adotado em outras Constituições, 

como a Italiana, citada por mim, quando da análise do princípio da função social da 

propriedade no direito comparado –, apesar de colocá-lo, ainda, como um direito 

fundamental do individuo, no artigo 5º, XXIII.  

Nesse sentido, o Direito mostra-se como indispensável para espelhar as 

transformações sofridas pelo que se entendia por propriedade, não devendo se 

distanciar da sociedade que almeja, há muito, um planejamento urbanístico eficaz e 

atrelado ao social. Isso pode ser conseguido com o repensar de seus institutos, a 

regulação – como é a concessão de uso especial para fins de moradia –, ou a 

criação de outros. Tornar-se-ia efetiva a aplicação de princípios que por si já 

poderiam ser empregados e que não o são principalmente por parte de uma atuação 

política, até então deficitária em questões urbanísticas, e também por uma atividade 

interpretativa, muitas vezes ainda impregnada do ranço individualista da 

propriedade, aplicando, de forma isolada, o positivamente previsto. 

De modo feliz, embora tímido, a propriedade urbana brasileira está na 

atualidade se revestindo de um novo olhar, de um significado de função social 

ambiental imprescindível para o respeito à dignidade de toda e qualquer pessoa e 

para o atendimento do objetivo fundamental do Estado brasileiro, de “erradicar a 

pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 

2006, p.7), que incisivamente venho enfatizando neste estudo. 

O Estatuto da Cidade, ao trazer instrumentos e diretrizes de direito 

urbanístico, com destaque para a concessão de uso especial para fins de moradia, 

atua com extrema importância neste novo olhar sobre a propriedade. Contudo, para 

transpor seu plano meramente normativo, a mobilização popular, a sua utilização 
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pelos governos municipais e a atuação jurisdicional hão de estar em perfeita 

consonância, a fim de que não só o princípio constitucional da função social 

ambiental da propriedade urbana, os direitos humanos fundamentais a ele atrelados, 

mas também os fundamentos e objetivos a que se propôs o Estado brasileiro sejam 

implantados. 

 

 

3.6 O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA NA 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA: ABORDAGEM 

JURISPRUDENCIAL PÁTRIA 

 

 

Atreladas a essa exposição, chamam-me a atenção, por ser objeto da 

pesquisa, as decisões judiciais fundadas numa interpretação equivocada do 

princípio da função social da propriedade, notadamente quando fazem alusão ao 

direito à moradia.  

Os tribunais superiores pátrios olvidam o papel desse princípio na efetivação 

de direitos humanos fundamentais, como me referi noutro momento. Em 

contrapartida, impedem a materialização, dentre outros, do direito à moradia – um 

dos direitos a que me dedico neste trabalho cuja elucidação farei no próximo 

capítulo. 

Da análise das decisões prolatadas pelos colendos Supremo Tribunal Federal 

(STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos anos de 2003 e 2004, verifiquei – em 

pesquisa por mim realizada (SILVA, 2005) – a inexistência de qualquer menção à 

moradia atrelada à função social da propriedade. Noutras palavras, há decisões que 
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mencionam e/ou se fundam no princípio da função social da propriedade, mas tais 

decisões não levam ao reconhecimento do direito à moradia.  

No colendo STF, especificamente, a moradia é citada nas decisões proferidas 

em 2003 e 2004, no tocante ao chamado auxílio-moradia de servidores públicos. A 

decisão abaixo, inclusive, menciona a insubsistência do direito à moradia dos 

servidores em imóveis locados com base no auxílio-moradia: 

 

Mandado de segurança impetrado contra atos do Tribunal de Contas da 
União e do Delegado Regional do Banco Central do Brasil. 2. Pleito de 
rescisão de contratos de locação de unidades residenciais ocupadas pelos 
impetrantes, e cassação de ato do Tribunal de Contas que proíbe 
pagamento das locações em curso destinadas a garantir auxílio-moradia 
dos impetrantes. 3. Precedente: MS 21.582, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 
29.6.01. 4. Caráter estatutário do vínculo funcional dos impetrantes. 5. 
Insubsistência do direito à moradia em imóveis de terceiros, alugados para 
esse fim pela Autarquia, ante a legislação federal proibitiva, prestigiada na 
decisão do órgão apontado como coator. 6. Impossibilidade de obrigar o 
Banco Central a prover-se, em locação de apartamentos de propriedade de 
terceiros para cedê-los a determinados servidores, mediante o pagamento 
de taxa de ocupação. 7. Mandado de segurança indeferido. (BRASIL, 
2004d). 
 

Já nas decisões do colendo STJ, no mesmo período, constato, em maioria, a 

vinculação do resguardo da moradia e da subsistência familiar à impenhorabilidade 

de bens indispensáveis ao lar ou do próprio imóvel (seja porque é o imóvel onde vive 

a família, seja porque a família se utiliza do aluguel do bem como complemento de 

sua renda).  

Destoa dessa posição majoritária a decisão de relatoria do Ministro Humberto 

Gomes de Barros no Recurso Especial n. 450989, segundo a qual o escopo 

definitivo da Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, é a proteção do direito 

fundamento à moradia, o que justificaria a impenhorabilidade do imóvel de devedor 

solteiro e sozinho: 
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PROCESSUAL – EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE – IMÓVEL - 
RESIDÊNCIA – DEVEDOR SOLTEIRO E SOLITÁRIO – LEI 8.009/90. 
- A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma 
não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de 
um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. Se assim 
ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o 
indivíduo que sofre o mais doloroso dos sentimentos: a solidão. 
- “É impenhorável, por efeito do preceito contido no Art. 1º da Lei 8.009/90, 
o imóvel em que reside, sozinho, o devedor celibatário”. (EREsp 182.223-
SP, Corte Especial, DJ de 07/04/2003). (BRASIL, 2004e). 
 

Ainda da análise das decisões colhidas no colendo STJ, encontro, muitas 

vezes, a menção da moradia como sinônimo de residência, de casa própria, 

vinculada à questão de financiamento, liberação de Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Nesse sentido: 

 

FGTS. LEVANTAMENTO DOS SALDOS. CONSTRUÇÃO DE MORADIA 
PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. 
1. A enumeração do artigo 20 da Lei n.º 8.036/90 não é taxativa, sendo 
possível o levantamento dos saldos do FGTS em situações não elencadas 
no mencionado preceito legal, v.g., para a quitação da construção de 
moradia própria. 
2. Agravo não provido. (BRASIL, 2003) 
 

Já a moradia como direito, nos moldes do explicitarei no capítulo 4, foi 

verificada apenas em duas decisões, no período 2003-2004: 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 
INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - CITAÇÃO - 
INVASÃO DE TERRA POR DIVERSAS PESSOAS - IMPOSSIBILIDADE DE 
CITAÇÃO DE CADA INDIVÍDUO - DECISÃO QUE ATINGE A TODOS - 
VIOLAÇÃO AO ART. 5º DO DECRETO-LEI 4657/42 E 472 DO CPC. 
1 - No que tange ao primeiro aspecto - violação ao art. 5º do Decreto-Lei nº 
4.657/42- verifico que tal questão não foi ventilada perante o Tribunal a quo, 
que se restringiu à análise da ocorrência do esbulho, bem como da 
desnecessidade de citação de todos os invasores da área esbulhada. Tal 
circunstância impede o seu conhecimento nesta oportunidade em face da 
ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF). 
2 - No que concerne à suposta violação ao art. 472, do CPC, melhor sorte 
não assiste ao recorrente. Com efeito, no caso vertente, como reconhecido 
pelas instâncias ordinárias, o imóvel dos recorridos foi esbulhado, com a 
invasão de pessoas que ali começaram a efetuar obras de moradia, mesmo 
cientes da ilegalidade da ocupação. No momento do ajuizamento da ação 
de reintegração, o autor deixou de individualizar todas as pessoas em razão 
da própria dificuldade e transitoriedade ínsita em casos dessa natureza. Isto 
porque, como bem salientado pelo v. acórdão, poderia haver, como 
efetivamente houve, a existência de novos invasores que se instalaram no 
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imóvel durante o curso processual. Ora, o que se objetiva com a utilização 
das ações possessórias é, nos dizeres de CAIO MÁRIO "resolver 
rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação 
estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem a necessidade de debater a 
fundo a relação jurídica dominial". Mais adiante: "Não se deixa também de 
ponderar que a tutela da posse tem em vista, a par de considerá-la um 
fenômeno individual, consistir ela igualmente num fato social" (v.g. in 
"Instituições de Direito Civil, Vol. IV, Direitos Reais, 18ª ed., p.63/64).  
3 - Assim sendo, mutatis mutantis, como reconhecido por esta Corte, por 
ocasião do julgamento do Resp 154.906/MG, de relatoria do i. Min. 
BARROS MONTEIRO, a decisão de reintegração vale em relação a todos 
os outros invasores.  Isto dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as 
pessoas que lá se encontram nos dias atuais.  
4 - Recurso não conhecido. (BRASIL, 2004f). 
 
 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ÁREA OCUPADA POR FAMÍLIAS 
CARENTES. REQUISITOS SATISFEITOS. CITAÇÃO DOS CÔNJUGES. 
IDENTIFICAÇÃO DOS INVASORES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. 
– Tratando-se de ação pessoal, prescindível é a citação dos cônjuges. 
– Em caso de ocupação de terreno urbano por milhares de pessoas, é 
inviável exigir-se a qualificação e a citação de cada uma delas (AgRg na MC 
n. 610/SP). 
– Área objeto da ação perfeitamente individualizada. Incidência da Súmula 
n. 7-STJ. 
– Ainda que porventura se cuide de imóvel urbano ocioso, é inadmissível a 
sua ocupação por famílias carentes de modo unilateral, com o objetivo de ali 
instalar as suas moradias. 
– Comprovados a posse da autora e o esbulho, encontram-se preenchidos 
os pressupostos do art. 927 do Código de Processo Civil. Aplicação também 
neste item da Súmula n. 7-STJ. Recurso especial não conhecido, 
prejudicada a Medida Cautelar n. 870-MG e cassada a liminar ali deferida. 
(BRASIL, 2004g). 
 

Como se depreende da leitura dessas decisões, o direito à moradia dos 

ocupantes, ainda que constatada a ociosidade do bem imóvel, é desconsiderado, 

prevalecendo o direito do possuidor/proprietário. Surpreende o posicionamento do 

STJ, à medida que afasta o direito fundamental à moradia de pessoas carentes, 

desprovidas de local para habitar, para reintegrar alguém numa posse inexistente na 

prática, sem qualquer uso social. Em conseqüência, o princípio da função social da 

propriedade também é desrespeitado por esse tribunal, uma vez que afasta o direito 

de os ocupantes permanecerem no imóvel ao qual deram destinação, prestigiando 

um possuidor amparado tão-somente pelo título de propriedade do bem objeto da 

contenda. 
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Num quadro como esse, a materialização da função social e mesmo 

ambiental da propriedade urbana, o próprio direito à moradia, em sua dupla 

perspectiva – direito de defesa e direito prestacional –, é dificultada, não só pelas 

políticas públicas ainda incipientes, mas, principalmente, pelo fato de a pessoa, ao 

ter consciência de seu direito e de buscá-lo no Poder Judiciário, esbarrar num 

entendimento retrógrado, que desconsidera a moradia como direito fundamental e 

fundada na dignidade humana, princípio estruturante do Estado democrático de 

direito.  

 

 

3.7 A NECESSIDADE DE IMÓVEIS URBANOS, PÚBLICOS E PRIVADOS, 

ATENTAREM AO SOCIAL E AO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 

 

 

No capítulo anterior, acentuei que o caos urbano, crescente a cada ano e 

vivenciado em nossas cidades brasileiras, colide e massacra a feição social 

humana, pois, como admitir a integração dos homens com o fito de conviverem se o 

que visualizo é um simples ajuntamento de pessoas, largadas à própria sorte e 

desprovidas das mais básicas e essenciais necessidades, como saneamento básico, 

educação e uma morada decente?  

Num ambiente como o que se apresenta, há de se buscar a proteção da 

propriedade privada, desde que tenha ela uma destinação social ambiental, um 

emprego útil e em consonância com o todo, com a coletividade, até porque não é o 
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homem, como já dito, um ser isolado, um ser apenas preocupado com seus próprios 

interesses e direitos.  

Ademais, o individuo não é a única preocupação, como ocorreu 

principalmente no século XIX, quando o processo de consolidação das Constituições 

foi intensificado, reconhecendo-se, como primeiros direitos fundamentais, o direito à 

vida, à liberdade e à igualdade. Neste século XXI, há uma releitura dos direitos 

fundamentais reconhecidos, sendo certo que uma nova visão também atinge o 

direito de propriedade, como, inclusive, tratei, ao fazer a sua retrospectiva. 

Reafirmo que, muito antes de se destacar os interesses da coletividade 

conciliados aos do individuo, conforme inúmeros preceitos legais, doutrinários e 

jurisprudenciais já dominantes no Direito brasileiro atual, respaldando os 

fundamentos da democracia, Duguit (1975) atestou não poder mais a propriedade 

ser vista como um mero direito subjetivo do indivíduo, por encerrar uma função 

social a ser exercida pelo detentor de riqueza.  

De outro modo é inadmissível entender a propriedade privada, sob pena de 

infringir todo o ordenamento jurídico brasileiro – aí incluído o próprio texto 

constitucional de 1988, nossa Lei Maior –, que cada vez mais incorpora e cria 

instrumentos destinados à preservação do caráter social da propriedade, em perfeita 

valorização da posse segura, indispensável para o exercício de determinados 

direitos, a exemplo do direito social à moradia digna. Já não é a posse uma sentinela 

da propriedade; é condição de vida; é amparo à dignidade humana (ALFONSIN, 

2005).  

Outrossim, diversos aspectos que não os meramente normativos estão 

interligados à necessidade de se dar ao bem uma destinação social, como a saúde, 

o acesso a equipamentos públicos, o combate à violência e à criminalidade. 
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Nós, brasileiros, testemunhamos a excessiva demanda habitacional, 

ocasionada pela intensificação das migrações, em choque com a incapacidade de 

total provimento, pelo poder público e pela iniciativa privada, com ofertas de imóveis 

em descompasso com as condições financeiras dos menos favorecidos, por que 

não, dos excluídos do meio social digno. Não restou a estes outra alternativa, senão 

a de buscar, por si mesmos, uma “moradia”, em áreas públicas e privadas largadas, 

sem qualquer uso, ou destinadas à especulação imobiliária. 

Inegável, pois, que tais ocupações, em especial, dos imóveis urbanos 

públicos, por ser o enfoque abordado neste estudo, necessitam de regularização 

pertinente, com a manutenção dos ocupantes nas áreas, assegurando-lhes a posse 

ou, mediante a desafetação, transmitindo-lhes a propriedade, ou, ainda, 

remanejando-os para imóveis mais adequados à habitação. O que não há mais 

como suportar é que pessoas vaguem pelas ruas, dormindo debaixo de pontes e 

viadutos – como indicam as estatísticas colacionadas no capítulo 2 –, enquanto 

áreas e áreas privadas e públicas, carentes de atendimento à função social 

ambiental, permaneçam intocadas, servindo à especulação imobiliária. 

Com essas considerações, sinto que a questão atinente à urbanização 

envolve a perfeita convivência social: desordenada a urbanização, desordenada 

será a própria vida em comunidade, aumentando a delinqüência, a precariedade de 

condições de vida, o desemprego, a ocupação irregular do solo, afetando até a 

liberdade do indivíduo que “[...] nunca pode ser o preço do bem-estar material. 

Entretanto, ninguém é livre se não tem asseguradas suas condições materiais de 

existência.” (ALVARENGA, 1998, p.152). 

Porém, não perco de vista que, apesar de as pessoas darem um fim às áreas 

ocupadas, chegando a formar comunidades e, até, bairros,  
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A propriedade urbana somente estará cumprindo sua função social 
[ambiental] quando, adequadamente e nos termos das leis municipais, 
concorrer para o bem-estar dos habitantes da cidade e para o 
desenvolvimento de suas funções sociais. (REIS; LISO, 1998, p.123). 
  

Reforço: 

É oportuno advertir que o atendimento ao princípio constitucional da 
função social da propriedade (pública e privada) se vincula ao seu uso 
racional, ou ao seu uso ambientalmente sustentável, no legítimo 
interesse público ou comum de todos. O atendimento de tal princípio não se 
confunde com medidas de assistência social (CF, arts. 203, 204), nem se 
limita apenas a programas habitacionais de interesse econômicos e social 
destinados à população de baixa renda, uma vez que o princípio da 
função social da propriedade, de forma abrangente, é aplicável a todos 
os planos, programas ou projetos urbanístico-construtivo-
habitacionais integrantes do plano diretor ou de qualquer 
planejamento municipal, de regiões metropolitanas, de aglomerações 
urbanas ou de microrregiões, com a previsão de todas as situações 
sócio-econômicas integrantes de todos os setores da sociedade, no 
legítimo interesse geral ou público. (CUSTÓDIO, 2002, p.216). 
 

Vale dizer, não é em toda destinação dada à propriedade que se estará diante 

do cumprimento do princípio da função social ambiental. Pelo contrário. Podem 

ocorrer casos, como os de viadutos – e aqui novamente me adianto às minhas 

conclusões –, em que as ocupações despropositadas e alheias ao contexto amplo 

da localização, acabam por violar o referido princípio, mitigando ou obstruindo 

direitos sociais, como à moradia, à cidade sustentável e ao ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

É por isso que todos os Municípios, ainda que dispensados da elaboração do 

plano diretor, deverão proporcionar um planejamento urbano adequado, com mira a 

oferecer aos seus habitantes, condições de moradia, saneamento básico, 

segurança, lazer, recreação, educação, saúde e transporte.  

Para tanto, institutos – como a concessão de uso especial para fins de 

moradia, aos poucos aclarada e detidamente tratada em momento posterior – 

deverão ser previstos e aplicados em sintonia com o referido planejamento.  

Só assim se concretizam os princípios e direitos mencionados. 
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4 DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA 

 

 

No capítulo 2, ressaltei que a cidade ilegal é uma realidade no Brasil, no 

Estado de Minas Gerais, e, mais especificamente, em sua capital, Belo Horizonte, 

quando apresentei a ocupação de viadutos, referencial metodológico para as 

conclusões a que pretendo chegar. Já no anterior, destaquei os contornos e a 

importância do princípio constitucional da função social ambiental da propriedade 

para os direitos fundamentais atinentes à política urbana e para o planejamento 

urbanístico propriamente dito.  

Antecipei, ainda, que a preocupação em torno do caos urbano – fruto da 

ilegalidade, da falta de planejamento adequado – é retratada nos diversos 

documentos internacionais e no ordenamento jurídico de muitos Estados, a exemplo 

do Brasil. Todos, em respeito ao direito fundamental à cidade sustentável, suplicam 

ações que traduzam o desenvolvimento urbano sustentável (análise integrada e 

sistematizada das dimensões econômica, social e ambiental) e o atendimento à 

função social da propriedade (uso e ocupação do solo urbano) e às funções sociais 

da cidade (habitação, trabalho, circulação, recreação).  

Mas, para que as referidas sustentabilidade e funções sociais sejam 

alcançadas, é indispensável o acesso à moradia, como uma das formas de se 

garantir a existência humana digna e a inclusão social de todos os que habitam a 

cidade.  

O direito à moradia é, assim, elemento condicionante para o pleno exercício 

do direito à cidade (SAULE JÚNIOR, 1999a). Com isso entendo – como será 

aprofundado no último capítulo – que a política urbana deve ser promovida a partir 
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de um planejamento urbanístico sustentado, onde os aspectos econômico, social e 

ambiental sejam integrados, além de favorecida a efetividade do direito à moradia, 

sem, contudo, resvalar em outros direitos fundamentais como a propriedade e o 

meio ambiente. 

Dada a importância da moradia na ordenação urbana sustentável, proponho-

me, neste capítulo, após tecer brevíssimas considerações acerca dos direitos 

humanos fundamentais, cuidar da moradia como direito fundamental e abordar seu 

reconhecimento no plano internacional, na ordem constitucional de alguns Estados 

latino-americanos, em especial, no direito constitucional pátrio, para, ao final, 

suscitar o problema de sua eficácia e efetividade. O direito à cidade sustentável 

também merece lembrança, face à sua interligação com o direito à moradia, bem 

como ao seu cabimento no problema apresentado neste estudo.    

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 

A supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade 

de direitos são princípios indissociáveis na democracia. É certo que o povo escolhe 

seus representantes, mas não é menos certo que o poder a estes delegado é 

relativo, já que limitado pela previsão constitucional de direitos e garantias humanos 

fundamentais, os quais, ao seu turno, encontram alicerce no princípio da dignidade 

da pessoa humana. 
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[Aliás,] dignidade humana expressa resumidamente a força motriz do novo 
paradigma do Estado Democrático de Direito. A luta por dignidade leva a 
sociedade, de uma postura passiva para uma atitude francamente ativa. O 
cliente do Estado-Providência desiste de esperar. Levanta-se e se organiza. 
Os limites da vontade institucional/estatal e da vontade informal/privada 
desaparecem. Já não há mais uma clara separação entre Estado e 
Sociedade, uma vez que seus canais de comunicação mesclam-se de modo 
atordoante. (CRUZ, 2001, p.223). 
 

Reforça a importância dos direitos fundamentais, no cenário contemporâneo, 

o fato de serem eles um dos quatro pilares principiológicos-democráticos do novo 

constitucionalismo – juntamente com a subsidiariedade, a participação, e a 

Constituição como ordem de valores –, marcando a virada do século (MOREIRA 

NETO, 2003). 

 “[...] O conceito de direitos fundamentais foi o fator determinante na 

promoção do reequilíbrio das relações entre sociedade e Estado na política e no 

direito contemporâneos.” (MOREIRA NETO, 2003, p.40). Arrisco-me a dizer que são 

eles a base para a governabilidade, para que o Estado seja essencial, atuante, na 

promoção do bem comum e da plena convivência social, tendo presença marcante, 

inclusive, na redefinição do Direito no contexto atual.   

A sociedade, suas crenças, seus valores, suas necessidades mudam a todo 

tempo. Não há mais como aceitar, por conta disso, um governo centralizador, alheio 

à participação do povo, aos anseios populares. O Direito, o sentido de Justiça, preso 

a códigos, a regras que não brotam, nem retratam o fato social também se mostra 

ultrapassado, inaceitável.  

Nos sistemas jurídicos ocidentais, fica mais evidente o primado dado aos 

direitos humanos fundamentais, ante a sua previsão constitucional destacada e o 

resguardo privilegiado, com limitações na utilização de emendas constitucionais para 

suprimi-los ou alterá-los, tal como ocorre no Brasil.  
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É importante notar, ainda, que a opinião popular e a busca do consenso, da 

eficácia e da eficiência das políticas públicas, restaram favorecidas com a primazia 

dos direitos fundamentais, refletindo o ideário democrático. O próprio conceito de 

cidadania se apresenta ampliado, revestido de algo maior que o mero direito de 

votar e de ser votado; passa a ser parâmetro de regência dos relacionamentos 

sociais, de atuação e de cooperação popular nas instituições estatais.  

Almejam-se 

 

[...] Possibilidades da cidadania se enraizar nas práticas sociais, como 
parâmetro a reger as relações sociais, como regra de civilidade e medida 
das reciprocidades que se espera na vida em sociedade. Essa é uma 
maneira de propor a cidadania, pelo ângulo das práticas sociais e das 
formas de sociabilidade, que não é ingênua, está carregada de 
pressupostos e implicações. (TELLES, 1994, p.8-9). 
 

Destacados o sentido e a importância de se falar em direitos humanos 

fundamentais no paradigma democrático, encontro a respeito deles, basicamente, 

três pontos divergentes, na comunidade jurídica: sua denominação; a existência, ou 

não, de gerações de direitos fundamentais; e sua justificativa.  

Levanto, aqui, de maneira rápida, os dois primeiros temas. Quanto ao terceiro 

ponto, reservo-me, tão-somente, a me posicionar sobre o assunto, haja vista que 

uma discussão mais alongada fugiria do propósito deste trabalho, demandando um 

outro estudo. 

Pois bem. No que toca à sua denominação, em que pese o emprego atual, 

talvez, corrente, da expressão direitos humanos fundamentais, é possível, para 

alguns, uma distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais:  

Os direitos humanos se relacionam com documentos de ordem internacional 

e “[...] aspiram à validade universal, revelando um inequívoco caráter supranacional” 
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(SARLET, 2003, p. 67); referem-se à inclusão jurídica de toda e qualquer pessoa na 

sociedade mundial e emergem no contexto do dissenso estrutural (NEVES, 2003).  

Direitos fundamentais, por sua vez, são aqueles direitos da pessoa, 

reconhecidos e positivados constitucionalmente por determinado Estado, que 

vinculam, de forma direta, o próprio Estado e os particulares, caracterizando-se por 

uma dupla fundamentalidade material e formal49. Apresentam-se ora como direitos 

de defesa, ora como direitos prestacionais.  

 

Sem esta positivação jurídico-constitucional, os < direitos do homem são 
esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica 
política >, mas não direitos protegidos sob a forma de normas (regras e 
princípios) de direito constitucional (Grundrechtsnormen). (CANOTILHO, 
1995, p.497) 
 

Numa perspectiva discursiva do Direito, os direitos fundamentais seriam os 

direitos humanos que, a partir do discurso, são reconhecidos e positivados no direito 

constitucional de determinado Estado:  

 

Os Direitos Humanos transformam-se em Direitos Fundamentais somente 
no momento em que o Princípio do discurso se transforma em Princípio 
Democrático, ou seja, quando a argumentação prática dos discursos morais 
se converte em argumentação jurídica limitada pela faticidade do direito, 
que implica sua positividade e coercibilidade, sem, no entanto, abrir mão de 
sua pretensão de legitimidade. 
Isso significa, antes de qualquer coisa, que os Direitos Fundamentais 
representam a constitucionalização daqueles Direitos Humanos que 
gozaram de alto grau de justificação ao longo da história dos discursos 
morais, que são, por isso, reconhecidos como condições para a construção 
e o exercício dos demais direitos. (GALUPPO, 2003, p.233). 
 

                                                   
49 A fundamentalidade formal, geralmente atrelada à constitucionalização dos direitos fundamentais, 

desdobra-se em dimensões, quais sejam, os direitos fundamentais se situam no ápice do 
ordenamento jurídico; submetem-se a limitações formais e materiais da revisão constitucional; 
vinculam imediatamente os poderes públicos. Já a fundamentalidade material indica que as 
estruturas básicas do Estado e da própria sociedade são constituídas pelo conteúdo dos direitos 
fundamentais, possibilitando o reconhecimento e a inserção de novos direitos fundamentais na 
Constituição. Nesse sentido, Canotilho (1995). 
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Os direitos humanos e sua transformação em direitos fundamentais “[...] 

quando do reconhecimento duma esfera própria das pessoas, mais ou menos 

ampla, frente ao poder político” (MIRANDA, 1998, p.8) dependeriam, nesse 

entender, da alteridade, do pensar o Eu com o Outro, a fim de se chegar à uma 

compreensão adequada quanto ao destinatário desses direitos.     

Entretanto, é importante ponderar que a positivação constitucional dos direitos 

fundamentais não significa que os mesmos deixarão de ser elementos constitutivos 

da legitimidade autogenerativa50, e, conseqüentemente, elementos da legitimidade 

da própria Constituição. Outrossim, a aludida positivação de per si não os tornam 

efetivos. 

Deveras, a positivação não elimina as raízes pelas quais se fundaram os 

direitos fundamentais, como a liberdade e a igualdade, por exemplo. Pelo contrário. 

É dessas raízes que se deve buscar a fundamentalidade, tanto formal como 

material, para a proteção dos direitos e para a sua efetivação. As garantias 

institucionais exercem, nesse contexto, especial papel no respeito aos direitos 

fundamentais: os direitos concebem determinados bens, ao passo que as garantias 

asseguram a fruição dos mesmos.    

Contrariamente à distinção destacada, Sampaio emprega as duas expressões 

– direitos humanos e direitos fundamentais – de modo indistinto. É o que depreendo 

da seguinte passagem: 

 

                                                   
50 Os dados sociológicos, antropológicos e culturais, limitadores do poder constituinte, contribuem 

para uma “supraconstitucionalidade autogenerativa (S. RIALS)”, ou seja, “[...] uma reserva de 
juridicidade e de justiça – relativa, contingente, histórica, não arbitrária –, que o poder constituinte 
deve mediar e densificar de forma a tornar a própria constituição uma reserva de justiça 
(MORLOCK).” (CANOTILHO, 1995, p.117).  
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Embora a precisão lingüística seja um dos requisitos para a Teoria do 
Direito e a confusão de termos, se pode não passar, no plano acadêmico, 
de imperícia teórica e de palavras sobre palavras, em Direito, na lembrança 
sempre ilustrativa de Bentham (1987), pode gerar graves conseqüências 
práticas, a single error may be attended with the most fatal consequences, 
não vemos muita utilidade em adotar um “preciosismo” ou 
“substancialismo” lingüístico que vise à pureza do real e à finura das 
definições, de forma que usamos, como defendem Pélloux (1968:177), 
Morange (1984) e Duchacek (1976: 82-83), além dos citados Magalhães 
e Falcão, as duas expressões indistintamente, ainda que, pelo já exposto 
e a expor, principalmente pela força do consenso tendencial do léxico [...], 
dê-se relativa preferência a “direitos fundamentais”. (SAMPAIO, 2004, p.21-
22, grifo nosso). 

 

Há, ainda, uma terceira tendência doutrinária51, mais recente, que agrega a 

positivação de direitos, nas esferas nacional e internacional, formando direitos 

humanos fundamentais, posição essa que sigo neste estudo.  

Além dessa “confusão terminológica”, é controversa a classificação dos 

direitos humanos fundamentais em gerações: na primeira geração, estariam os 

chamados direitos individuais; na segunda, os direitos sociais; na terceira, os direitos 

coletivos; e, numa quarta geração, os direitos difusos.  

Ora, a aludida classificação, pelo que depreendo, transmite a idéia de que os 

direitos humanos fundamentais, de uma geração, não se comunicariam ou não se 

cumulariam com os de outra; cada geração seria, assim, algo estanque, e histórica e 

cronologicamente delimitado. Por conta disso, é exemplar, para mim, a teoria da 

integridade dos direitos humanos fundamentais, da interdependência desses 

direitos, ou seja, a cada novo paradigma o “núcleo indivisível fundamental” deve ser 

redefinido, compatibilizando-se o sentido de um direito em relação aos outros e vice-

versa (MAGALHÃES, 2000), para se romper com a classificação em gerações. 

Contudo, cumpre-me deixar claro que, no caso das ocupações do Viaduto 

Silva Lobo, tanto a adoção de uma, quanto de outra teoria acerca dos direitos 

                                                   
51 Nesse sentido, Ferreira Filho (1998). 
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humanos fundamentais não resolveria o conflito de interesses (público e privado), de 

princípios e de direitos. A busca por soluções precisa ir mais longe do que essa 

discussão teórica. Isso, inclusive, foi reforçado no ponto 3.4.  

De outro lado, adentrando o terceiro aspecto polêmico sobre a matéria, tenho 

como justificativa para os direitos humanos fundamentais a fundamentação 

historicista52.  

De fato, os direitos humanos nada mais são do que frutos das manifestações 

das necessidades do homem no tempo, bem como da sua busca incessante de 

supri-las. Não há que se falar em direitos humanos fundamentais naturais; é o 

homem o construtor desses direitos, dentro de ações da coletividade, em conquistas 

históricas e políticas. Divorciar-se desse entendimento, como se quis na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, é ignorar, a meu ver, a característica 

humana de historicidade, de pertencimento a um grupo que constrói sua história, 

que vivencia a história.  

Acaso os direitos humanos fossem imutáveis, intemporais, abstratos, enfim, 

oriundos da natureza humana, como explicar as milhões de vidas perdidas pela 

fome, pela miséria, pelas guerras? Como explicar a uma pessoa que vive debaixo de 

um viaduto que a ela é assegurado, constitucionalmente, o direito a uma moradia 

digna? 

   

Os direitos têm, por isso mesmo, um conteúdo variável, condicionado pela 
defesa da personalidade humana diante dos poderes ou métodos que em 
cada tempo ou situação a ameace. As atrocidades nazistas, lembra [García-

                                                   
52 Na classificação de Sampaio (2004), a fundamentação historicista é uma das teorias do 

transubjetivismo não-axiológico, na qual a justificativa dos direitos humanos está no argumento de 
que eles são instituições, subsistemas, com aparecimento no tempo e no espaço, por evolução 
histórica. Outras teorias seriam o positivismo, o holismo funcional (onde estaria o comunitarismo), 
e a teoria dos jogos. 
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Pelayo], motivou o artigo 2º da Lei Fundamental de Bonn que garante a 
todos o direito à integridade corporal. (SAMPAIO, 2004, p.108). 
 

Elucida meu argumento, na busca de uma justificativa dos direitos humanos 

fundamentais, o fato de que, por muito tempo, utilizou-se a expressão direitos 

individuais fundamentais para se referir aos direitos humanos, uma sinonímia, 

demonstrando a preocupação com a defesa dos direitos à vida, à liberdade, à 

igualdade, apenas.  

No pós Segunda Guerra Mundial, os laços internacionais então formados 

propiciaram a afirmação universalista dos direitos humanos fundamentais, como os 

direitos individuais, sociais e políticos, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948.  

 

Diante do que resultou das atrocidades cometidas durante a Segunda 
Guerra Mundial, consolidou-se o consenso da comunidade internacional de 
que o ser humano tem direitos protegidos pelo direito internacional dos 
direitos humanos. Os direitos humanos são alçados à dimensão da 
soberania universal, constituindo preocupação internacional, 
independentemente da nacionalidade do indivíduo. (GOMES, 2003, p.117-
118). 
 

Há a reconstrução do sentido de direitos humanos, a interação entre regras 

jurídicas e valores, princípios morais, num afastamento do positivismo jurídico até 

então reinante. Ademais, outros direitos, como os chamados direitos econômicos, 

direitos de solidariedade – notoriamente o direito ao desenvolvimento, à paz, ao 

ambiente –, aos poucos, agregam-se à noção de direitos fundamentais. Busca-se, 

num dado momento histórico, o respeito aos interesses individuais, mas, também, 

coletivos e difusos.  

 

Portanto, direitos fundamentais são, os direitos individuais fundamentais 
(relativos à liberdade, igualdade, propriedade, segurança e vida); os direitos 
sociais (relativos à educação, trabalho, lazer, seguridade social entre 
outros); os direitos econômicos (relativos ao pleno emprego, meio ambiente 
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e consumidor); e direitos políticos (relativos às formas de realização da 
soberania popular). (MAGALHÃES, 2005). 
 

Aliás, devo ressaltar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 materializa esse clamor mundial pela redefinição do pensamento filosófico, 

pela efetividade de direitos.  

Sobre isso, pelo artigo 5º, XXII e XXIII, vejo que o direito à propriedade 

continua assegurado na Lei Maior, mas, também, o direito coletivo e/ou difuso, 

atendido pela função social da propriedade, é resguardado, daí se concluir que a 

Constituição de 1988 acolhe a propriedade privada que não colida com o direito 

coletivo. 

Cada época, cada acontecimento, favorece, portanto, o surgimento e/ou a 

releitura dos direitos que se entendem como humanos fundamentais, de modo que 

uma visão integralizada é necessária e favorece, inclusive, a aplicação dos direitos 

humanos fundamentais, pela atividade interpretativo-constitucional, como princípios 

morais.  

A propósito, penso que a interpretação constitucional centrada nos direitos 

humanos fundamentais é, sem detrimento daqueles três pontos controversos, a 

grande questão, na qual se deve debruçar para evitar ou, pelo menos, minorar, 

arbitrariedades, principalmente a discricionariedade judicial em torno de tais direitos.   

Isso porque, estando os direitos humanos fundamentais na base da 

democracia, como incessantemente ressalto, deverão ser respeitados em prol da 

própria manutenção do referido ideário.  “O Estado deve, antes, funcionar, como 

uma máquina voltada, prioritariamente, para a satisfação dos direitos fundamentais.” 

(CLÈVE, 2005). 

Conheço, por certo, a dificuldade no alcance desse propósito, ocasionada, 

sem dúvida, pela natureza genérica do texto constitucional, como carta de direitos 
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que é, e, também, pelo fato de os princípios, por ele recepcionados, não se 

esgotarem na previsão normativa, não deixarem seu significado ético para se 

assentarem em conceitos técnico-jurídicos pré-definidos.  De outro lado, não me 

esqueço que é o magistrado o principal ator na aplicação desses direitos, no 

atendimento dos ditames constitucionais, para se alcançar a melhor solução do 

litígio instaurado. Sem esse cuidado, 

 

[...] A atividade judicial carecerá de legitimidade, pois, a princípio, juízes não 
são eleitos para tomar decisões e escolher valores que vinculem a conduta 
dos cidadãos, senão para aplicar decisões previamente estabelecidas pelo 
sistema democrático. (VIEIRA, 2005). 
 

Para mim, isso resume a importância dos direitos fundamentais no papel de 

limitador do poder estatal alhures mencionado, já que é por eles que perpassa toda 

a interpretação do texto constitucional. Logo, a análise interligada dos direitos 

fundamentais e sua redefinição na ruptura paradigmática se fazem necessárias para 

sustentar a sua própria proteção jurisdicional, eficácia e efetividade, evitando-se 

abusos e arbitrariedades estatais, e, até, particulares.  

 

Com efeito, para a solução das controvérsias judiciais tem-se, nos dias 
atuais, exigido uma interpretação crítico-construtivista, isto é, mediante uma 
leitura moral da Constituição, de modo que os direitos fundamentais nela 
estabelecidos sejam interpretados como princípios morais que decorrem da 
justiça e da eqüidade, princípios esses que também devem nortear a ação 
governamental, fixando-lhe limites. (CITTADINO, 1999, p.340). 
 

Destarte, mais que previsão normativa, os direitos humanos fundamentais 

carecem de concretização.  

Os direitos sociais, nesse quadro, são os mais prejudicados. Por serem 

direitos que protegem interesses sociais dependentes de uma prestação positiva do 

Estado, ou, em outros casos, apresentando uma função defensiva, já se sustentou 

seu caráter meramente programático, sem eficácia jurídica, uma promessa sem 
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qualquer controle mais incisivo. Ocorre que, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

Constituição de 1988 inovou ao tratá-los como direitos fundamentais, expressando a 

luta dos movimentos sociais à época da Constituinte. Noutros termos, não há 

qualquer diferenciação entre eles e os direitos de defesa no atual texto pátrio. 

Contudo, a luta para a efetividade desses direitos persiste. 

Aliás, durante algum tempo, a pobreza foi vista como sinal de atraso, algo 

que, apesar de desconfortável, não levava a uma responsabilização seja individual, 

seja coletiva. Hoje, com as transformações sociais, advindas da globalização, 

pobreza é fato, é realidade, para muitos, incontornável.  

Certo é que o cenário desigual e excludente já não pode ser ignorado. A 

concretização dos direitos fundamentais sociais, para a parcela da população 

excluída da participação pública é, pois, primordial para se falar em dignidade, e, 

também, em cidadania.  

Ademais, a participação popular, que encontra a cidade como local ideal, pelo 

que discorri no capítulo 2, necessita, num primeiro momento, da inserção dos 

excluídos na vida pública, como cidadãos efetivos, respeitando-se suas diferenças e 

não impondo autoritariamente um ponto de vista ou, pior, forçando uma 

homogeneidade, uma identidade que não é a marca da contemporânea sociedade 

democrática (CITTADINO, 2000).  

Não há, a meu sentir, diálogo, na extensão do que significa essa palavra, 

entre pessoas em condições diametralmente opostas: umas, com plenos direitos; 

outras, ainda descobrindo que tem direito a ter direitos, que não é nenhum favor 

exigir um mínimo existencial. Da mesma forma, é inimaginável um debate com 

soluções previamente definidas. E mais. “Quando a figura do outro é representada 

através das imagens do competidor e do inimigo, não pode haver política de 
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cooperação democrática” (CITTADINO, 2000, p.76). É preciso um compromisso 

intersubjetivo, um consenso a partir do diferente, do conflituoso. 

O papel dos três Poderes e do Ministério Público é decisivo nessa missão, por 

mais romântico que possa parecer esse entendimento. Todos eles estão vinculados, 

sobremaneira, ao preceituado constitucionalmente, de modo que a Constituição não 

pode ser tomada apenas como promessa, uma diretriz sem perspectiva prática.  

Deveras, ao lado da perspectiva subjetiva, tão apregoada pelo 

constitucionalismo liberal, preocupada apenas com as exigências do indivíduo frente 

ao Estado, busco a dimensão objetiva dos direitos humanos fundamentais, que é 

aquela que se prende “[...] ao reconhecimento de que tais direitos, além de imporem 

certas prestações aos poderes estatais, consagram também os valores mais 

importantes em uma comunidade política [...]” (SARMENTO, 2003, p.253). 

Para se atingir o clamado respeito aos valores, aos preceitos constitucionais, 

e a necessária inclusão social, a concretização do direito à moradia, sem dúvida, é 

importante passo. O porquê dessa afirmativa é o que procurarei responder adiante. 

 

 

4.2 MORADIA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

 

Quando se fala em moradia, a noção primeira que vem é a de espaço físico, 

de lugar onde se habita. Mas esse significado, sozinho, não responde o que é 

moradia. Agregado a ele, está o significado de moradia como encontro da pessoa 

consigo mesma, como referência para a integração da pessoa ao meio social. 
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Nesse sentido, os dicionários de língua portuguesa: “Morar. v.t. 1. Ter 

residência; habitar. 2. Encontrar-se, achar-se”. (FERREIRA, 19--, p.323). 

A par dessas considerações, moradia, para mim, apresenta dois significados 

indissociáveis: um, objetivo, no qual moradia é espaço físico que agrega a noção de 

conforto, de articulação dos equipamentos urbanos (água, luz, saneamento, etc.); é 

habitat, favorecendo a satisfação das necessidades humanas básicas na vida 

urbana (PECHMAN apud LANNES FERNANDES, 2004). Noutro significado, 

subjetivo, moradia é uma das formas de inclusão social, juntamente com outras 

políticas públicas (educação, consciência ecológica, higiene), já que, como 

referência, possibilita a integração e a participação de cada pessoa nas questões da 

comunidade. 

Acredito, então, que a moradia se sustenta como direito social fundamental, 

uma vez que seu fundamento principal, depreendido dos significados supracitados, é 

a dignidade humana, princípio estruturante do Estado democrático de direito e 

alicerce de uma conceituação material de direitos fundamentais.  

 

Com efeito, sem um lugar adequado para proteger-se a si próprio e a sua 
família contra as intempéries, sem um lugar para gozar de sua intimidade e 
privacidade, enfim, de um espaço essencial para viver um mínimo de saúde 
e bem-estar, certamente a pessoa não terá assegurada a sua dignidade, 
aliás, por vezes, não terá sequer assegurado o direito à própria existência 
física, e, portanto, o seu direito à vida. (SARLET, 2003, p.82). 
 

Além do mais, na ordem jurídica positiva, seu reconhecimento expresso como 

direito humano fundamental, é verificado tanto no plano internacional, através de 

diversos documentos, bem como no direito constitucional estrangeiro e pátrio, 

chegando-se, inclusive, à constatação de que mais de cinqüenta Constituições 

prevêem, na atualidade, um direito fundamental à moradia (SARLET, 2003), como 

exponho adiante. 
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4.2.1 Reconhecimento internacional 

 

 

A moradia foi reconhecida, pela primeira vez, internacionalmente, quando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 a previu dentre os chamados 

direitos econômicos, sociais e culturais, em seu artigo XXV, item 1, in litteris: 

 

Todos têm direito a um padrão de vida adequado de saúde e bem-estar 
para si e para sua família, incluindo alimentação, vestuário, moradia, 
cuidados médicos e os necessários serviços sociais, e o direito à segurança 
no advento do desemprego, doença, incapacidade, viuvez, velhice, ou falta 
de condições de subsistência m circunstâncias acima de seu controle. 
(OSÓRIO, 2004, p.31, grifo nosso). 

 

Outrossim, no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 dispôs: 

 

Art. XI – Toda pessoa tem o direito à preservação da sua saúde por meio de 
medidas sanitárias e sociais relacionada à alimentação, vestuário, moradia 
e cuidados médicos, na extensão permitida pelos recursos públicos e 
comunitários. (OSÓRIO, 2004, p.33, grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, outros documentos internacionais posteriores a 

reconheceram, ratificando-a como direito humano. Em 1965, por exemplo, a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

Racial assegura, no artigo 5º, dentre outros direitos, a moradia, sem discriminação 

por motivo de raça, cor, nacionalidade, etnia: 

 

Art. 5º De acordo com as obrigações fundamentais enunciadas no Artigo 2.· 
da presente Convenção, os Estados Partes obrigam-se a proibir e a eliminar 
a discriminação racial, sob todas as suas formas, e a garantir o direito de 
cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de 
origem nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos seguintes direitos: 
.......................................................................................................................... 
e) Direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente: 
.......................................................................................................................... 
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iii) Direito ao alojamento. (CONVENÇÃO..., 1965, grifo nosso). 
 

 

Já o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966 

determina em seu artigo 11:  

 

Os Estados signatários do presente pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível d vida adequado para si próprio e para sua família, 
inclusive alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a 
uma contínua melhoria de suas condições de vida. (SARLET, 2003, p.75, 
grifo nosso). 

 

A Declaração sobre Assentamentos Humanos de Vancouver – Habitat I – de 

1976 é outro importante documento internacional sobre o reconhecimento do direito 

à moradia. Fruto de uma das grandes conferências promovidas pela Organização 

das Nações Unidas, tal Declaração, na Seção III (8) e capítulo II (A.3), consignou: 

 

Adequada habitação e serviços são um direito humano básico, pelo qual 
coloca como obrigação dos Governos assegurar a realização destes para 
todas as pessoas, começando com assistência direta para os menos 
avantajados através de programas de ajuda-mútua de ações comunitárias, 
os Governos devem se empenhar para remover todos os obstáculos que 
impeçam a realização destas metas. De especial importância é a eliminação 
da segregação social e racial, inter alia, através da criação de comunidades 
melhores equilibradas, com a combinação de diferentes grupos sociais, 
ocupações, moradias e amenidades.  
A ideologia dos Estados são refletidas (sic) por suas políticas de 
assentamentos humanos. Estas por serem instrumentos poderosos para 
mudanças, não podem ser utilizadas para despossuir pessoas de suas 
casas ou terra ou para manter privilégios e exploração. As políticas de 
assentamentos humanos devem estar em conformidade com a declaração 
de princípios e a Declaração Universal de Direitos Humanos. (SAULE 
JÚNIOR, 1999a, p.81).  

 

O artigo 9º da Declaração sobre Raça e Preconceito Racial de 1978 a 

destacou: 

 

Artigo 9 
1.  [...] 
2. Devem ser tomadas medidas especiais a fim de garantir a igualdade em 
dignidade e direitos dos indivíduos e dos grupos humanos, onde quer que 
sejam necessários, evitando dar a essas medidas um caráter que possa 
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parecer discriminatório sob o ponto de vista racial. A esse respeito, deverá 
ser dada uma atenção particular aos grupos raciais ou étnicos social e 
economicamente desfavorecidos, a fim de garantir-lhes, um plano de total 
igualdade e sem discriminações ou restrições, a proteção das leis e dos 
regulamentos, assim como os benefícios das medidas sociais em vigor, 
em particular no que diz respeito ao alojamento, ao emprego e à saúde, 
de respeitar a autenticidade de sua cultura e de seus valores, de facilitar, 
especialmente através da educação, sua promoção social e profissional.  
3.  [...]. 
4. [...]. (DECLARAÇÃO..., 1978, grifo nosso). 

 

Como lembra Osório (2004), a moradia, como direito humano, está, ainda, 

assegurada na Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher de 1979, artigo 14, “2”, “h”; na Convenção sobre os Direitos da 

Criança de 1989, artigo 27, “3”; na Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais de 1989, artigos 13 a 19; e na Convenção 

dos Trabalhadores Migrantes de 1990, artigo 43. 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida por ECO-92, foi realizada na cidade do Rio 

de Janeiro. Nela, os países participantes revisaram as propostas da primeira reunião 

global sobre meio ambiente, em Estocolmo, 1972, e assinaram cinco documentos: 1. 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 2. A Declaração de 

Princípios sobre o Uso das Florestas; 3. A Convenção das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica; 4. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas; 5. A Agenda 21. Este último documento merece maior atenção, por 

constituir um plano de ação estratégico na promoção do desenvolvimento 

sustentável em escala mundial. Seu capítulo 7 contém alguns itens atinentes ao 

direito à moradia: 

 

De acordo com o item 6: O acesso a uma habitação sadia e segura, é 
essencial para o bem-estar econômico, social, psicológico e físico da 
pessoa humana e deve ser parte fundamental das ações de âmbito nacional 
e internacional.  
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Este mesmo item estabelece que o direito à moradia é um direito humano 
básico, que está inserido na Declaração Universal de Direitos Humanos, e 
no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e estima 
que pelo menos um bilhão de pessoas não tem acesso a uma habitação 
sadia e segura. (SAULE JÚNIOR, 1999a, p.82).   
   

Outro relevante documento internacional sobre o direito à moradia é a Agenda 

Habitat II de 1996, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos, realizada em Istambul. Estabelece um conjunto de 

princípios, metas, compromissos para orientar os Estados participantes a 

melhorarem as condições de vida urbana nas duas primeiras décadas deste século, 

além de prever um plano global de ação.  

Insta ressaltar que a previsão de um direito à moradia na Agenda Habitat II foi 

objeto de calorosos debates e negociações até sua expressa menção no capítulo II, 

parágrafo 13; capítulo III, parágrafo 24; e capítulo IV, parágrafo 44.  

Os países desenvolvidos não queriam se comprometer com o oferecimento 

desse direito. Estados Unidos, especificamente, lutou pela omissão de qualquer 

referência ao direito à moradia adequada, por temer possíveis demandas de seus 

cidadãos neste sentido. Em contrapartida, Organizações Não Governamentais 

(ONG’s) de todo o mundo reagiram, protestando nas ruas de Istambul, pela previsão 

do direito à moradia no referido documento. Ao final, houve o apoio da mobilização 

pelo Grupo dos 77, China e União Européia, fazendo-se um acordo com os Estados 

Unidos. “Evitar-se-ia toda referência concreta com a frase ‘buscar cabal e 

progressivamente que seja realizado o direito a uma moradia adequada’” (YUE, 

1996, tradução nossa). 53 

                                                   
53 Se evitaría toda referencia concreta con la frase "lograr cabal y progresivamente que se haga 

realidad el derecho a una vivienda adecuada". 
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Finalmente, menciono a Declaração do Fórum do Milênio, advinda da 

Conferência realizada na sede da ONU, em Nova Iorque, nos dias 22 a 26 de maio 

de 2000, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia de 2000. Esta 

previu, em seu artigo 34, item 3, o reconhecimento, pela União Européia, do direito a 

uma ajuda à habitação para assegurar a dignidade de todos os que não disponham 

de recursos suficientes (CARTA..., 2000). Já a Declaração do Milênio é enfática ao 

trazer o compromisso dos governantes mundiais na adoção de ações público-

privadas cotidianas para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.54  

 

 

4.2.2 Reconhecimento no direito constitucional comparado latino-americano 

 

 

No capítulo anterior, ressaltei que o direito comparado favorece o 

enriquecimento e a melhoria do Direito. Sem dúvida, sua influência para o estudo de 

determinado instituto ou ramo de interesse é positiva, servindo, inclusive, de 

orientação ao legislador de outros Estados.   

Valendo-me, então, do direito constitucional comparado, mais 

especificamente, de alguns Estados latino-americanos, pela proximidade e 

semelhança que guardam com Brasil, verifico, no que toca ao problema urbano, a 

moradia como direito e, em alguns, como dever estatal. 

                                                   
54 Como constou no capítulo 2, dentre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que 

complementam a aludida Declaração, destaca-se o de número 7, referente à garantia de 
sustentabilidade ambiental. Para alcançá-lo, foi estabelecida, na meta n. 11, a necessidade de, até 
2020, melhorar significativamente a vida de pelo menos cem milhões de habitantes de bairros 
degradados, considerando-se, para tanto, a proporção de domicílios com posse segura do lugar 
habitado. 
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É patente que os documentos internacionais vistos alhures tiveram 

participação decisiva para que a moradia fosse prevista no ordenamento jurídico 

interno desses Estados. Inclusive, não seria exagero afirmar que, mesmo na falta 

dessa previsão no ordenamento jurídico interno, os países signatários de algum ou 

de todos os documentos internacionais que reconhecem a moradia como direito 

humano, já haveriam de assim reconhecê-la aos seus cidadãos, em respeito ao 

compromisso assumido internacionalmente entre si.  

De todo modo, já que existe o reconhecimento do direito à moradia em âmbito 

constitucional, passo à sua análise. 

 

A maior parte dos países latino-americanos reconhece o direito à moradia 
em âmbito constitucional. Entre eles, Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, 
República Dominicana, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, 
Nicarágua, Paraguai, Peru, Venezuela, Chile e El Salvador. (OSÓRIO, 
2004, p.34) 

 

Na Constituição argentina de 1994, por exemplo, a moradia digna está 

prevista no artigo 14 bis do capítulo Primeiro, dedicado às declarações, direitos e 

garantias, mas é direito dependente de regulamentação por lei sobre seguridade 

social: 

  

Artigo 14. bis.  O trabalho em suas diversas formas gozará da proteção 
das leis, as quais assegurarão ao trabalhador: condições dignas e 
eqüitativas de trabalho; jornada limitada; descanso e férias remunerados; 
remuneração justa; salário mínimo vital e instável; igual remuneração por 
igual tarefa; participação nos lucros das empresas, com controle da 
produção e colaboração na direção; proteção contra a demissão arbitrária; 
estabilidade do empregado público; organização sindical livre e 
democrática, reconhecida por simples inscrição em um registro especial. 
Fica garantido às associações: firmar convênios coletivos de trabalho; 
recorrer à conciliação e à arbitragem; o direito à greve. Os representantes 
das associações gozarão das garantias necessárias para o cumprimento de 
sua gestão sindical e as relacionadas com a estabilidade de seu emprego. 
O Estado outorgará os benefícios da seguridade social, que terá 
caráter integral e irrenunciável. Em especial, a lei estabelecerá: o 
seguro obrigatório, que estará a cargo de entidades nacionais ou provinciais 
com autonomia financeira e econômica, administradas pelos interessados 
com participação do Estado, sem que possa existir superposição de 
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aportes, aposentadorias e pensões instáveis; a proteção integral da família; 
a defesa do bem da família; a compensação econômica familiar e o acesso 
a uma moradia digna. (ARGENTINA, 1994, tradução nossa, grifo nosso). 55 
 

Na Constituição da Venezuela, a moradia é um direito cuja efetividade 

depende da ação dos cidadãos e do Estado: 

 

Artigo 82. Toda pessoa tem direito a uma moradia adequada, segura, 
cômoda, higiênica, com serviços básicos essenciais que incluam um habitat 
que humanize as relações familiares, vizinhas e comunitárias. A satisfação 
progressiva deste direito é obrigação partilhada entre os cidadãos e cidadãs 
e o Estado em todos os seus âmbitos.  
O Estado dará prioridade às famílias e garantirá os meios para que estas e 
especialmente as de escassos recursos, possam anuir às políticas públicas 
e ao crédito para a construção, aquisição ou ampliação de moradias. 
(BASE..., 1998, tradução nossa). 56 

 

Já nas Constituições do Equador e Uruguai, a moradia é um dos direitos 

essenciais com reconhecimento e garantia estatal. Vejamos in litteris, a previsão 

equatoriana e uruguaia a respeito:  

                                                   
55 Artículo 14. bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 
tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración 
en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; 
organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial.  
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la 
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las 
garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 
estabilidad de su empleo.  

    El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 
interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; 
la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 

 
56 Artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con 

servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, 
vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida 
entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.  

    El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las 
de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, 
adquisición o ampliación de viviendas.  
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EQUADOR 
ArtIgo 23. Sem prejuízo dos direitos estabelecidos nesta Constituição e nos 
instrumentos internacionais vigentes, o Estado reconhecerá e garantirá às 
pessoas os seguintes:  
20. O direito a uma qualidade de vida que assegure a saúde, alimentação 
e nutrição, água potável, saneamento ambiental; educação, trabalho, 
emprego, recreação, moradia, vestuário e outros serviços sociais 
necessários.  (BASE..., 1998, tradução nossa, grifo nosso). 57 
 
URUGUAI 
Artigo 45. Todo habitante da República tem direito a gozar de moradia 
decente. A lei propenderá a assegurar a moradia higiênica e econômica, 
facilitando sua aquisição e estimulando a inversão de capitais privados para 
esse fim. (BASE..., 1998, tradução nossa). 58 

 

Igualmente, prevêem Colômbia e Paraguai, em que pese a afirmação de 

Osório (2004), no sentido de que as Constituições de tais Estados reconheceriam a 

moradia como dever do Estado. 

 

COLÔMBIA 
Artigo 51. Todos os colombianos tem direito a uma moradia digna. O 
Estado fixará as condições necessárias para efetivar este direito e 
promoverá planos de moradia de interesse social, sistemas adequados de 
financiamento em longo prazo e formas associativas de execução desses 
programas. (BASE..., 1998, tradução nossa). 59  
 
PARAGUAI 
Artigo 100. DO DIREITO À MORADIA  
Todos os habitantes da República têm direito a uma moradia digna.  
O Estado estabelecerá as condições para efetivar este direito, e promoverá 
planos de moradia de interesse social, especialmente as destinadas a 
famílias de escassos recursos, mediante sistemas de financiamento 
adequados. (BASE..., 1998, tradução nossa). 60   

                                                   
57 Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:  
20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios 
sociales necesarios.  

 
58 Artículo 45. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley 

propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando 
la inversión de capitales privados para ese fin.  

 
59 Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecuados de financiac ión a largo plazo y formas asociativas de ejecución 
de estos programas.  

 
60 Artículo 100. DEL DERECHO A LA VIVIENDA  

Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna.  
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Nicarágua e Peru mencionam o direito à moradia juntamente com a garantia 

de inviolabilidade do lar: 

 

NICARÁGUA 
Artigo 64. Os nicaragüenses têm direito a uma moradia digna, cômoda e 
segura que garanta a privacidade familiar. O Estado promoverá a realização 
deste direito. (BASE..., 1998, tradução nossa). 61 
 
PERU 
Artigo 2. Toda pessoa tem direito:  
22. À paz, à tranqüilidade, ao desfrute do tempo livre e ao descanso, 
assim como a gozar de um ambiente equilibrado e adequado ao 
desenvolvimento de sua vida. ... (BASE, 1998, tradução nossa). 62 

 

Lado outro, nas Constituições da Bolívia e da Costa Rica, a moradia é 

considerada não como um direito do cidadão, mas um dever do Estado: 

 

BOLÍVIA 
Artigo 158. O Estado tem o dever de defender o capital humano 
protegendo a saúde da população; assegurará a continuidade de seus 
meios de subsistência e re-habilitação das pessoas debilitadas; propenderá 
do mesmo modo ao melhoramento das condições de vida do grupo familiar.  
Os regimes de seguridade social se inspirarão nos princípios da 
universalidade, solidariedade, unidade de gestão, economia, oportunidade e 
eficácia, cobrindo as contingências de enfermidade, maternidade, riscos 
profissionais, invalidez, velhice, morte, desemprego forçado, destinações 
familiares e moradia de interesse social. (BASE..., 1998, tradução nossa, 
grifo nosso). 63 
 
COSTA RICA 

                                                                                                                                                               
El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de 
vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante 
sistemas de financiamiento adecuados.  

 
61 Artículo 64. Los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que 

garantice la privacidad familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho.  
 
62 Artículo 2. Toda persona tiene su derecho:  

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de um 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. ...  

 
63 Artículo 158. El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la 

población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas 
inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condicio nes de vida del grupo familiar.  

    Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, 
unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, 
maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y 
vivienda de interés social.  
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Artigo 65. O Estado promoverá a construção de moradias populares e 
criará o patrimônio familiar do trabalhador. (BASE..., 1998, tradução nossa). 
64  

 

Apesar do reconhecimento formal do direito à moradia pelos países 

mencionados, o problema habitacional é uma constante que tende a se agravar, 

caso não sejam tomadas medidas e políticas públicas tendentes a solucioná-lo. Em 

2000, 75% da população latino-americana vivia na área urbana. Espera-se, para 

2030, que esse índice chegue a 83% (OSÓRIO, 2004). Como atender aos que hoje 

precisam de morada e como se preparar para garantir esse direito no futuro? A 

eficácia e a efetividade dos direitos sociais, mais especificamente do direito à 

moradia são, pois, questões que devem ser feitas e enfrentadas.  

 

   

4.2.3 Reconhecimento no direito constitucional brasileiro 

 

 

Atendo-me ao direito constitucional brasileiro, observo que apenas com a 

alteração do artigo 6º, caput, da Constituição da República de 1988, ocasionada pela 

edição da Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000, o direito à 

moradia foi reconhecido como direito fundamental social expresso: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(BRASIL, 2006, p.11, grifo nosso). 

                                                   
64 Artículo 65. El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio 

familiar del trabajador.  
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Entrementes, não me esqueço que, muito antes, os artigos 7º, IV, 23, IX, do 

texto constitucional, já faziam menção à moradia e denotavam uma preocupação, 

mesmo tímida, do constituinte para com a questão habitacional: 

 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
[...] 
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
(BRASIL, 2006, p.11, grifo nosso). 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
[...] 
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; (BRASIL, 2006, p.17, 
grifo nosso). 

 

Do mesmo modo, a previsão constitucional do instituto da usucapião tanto 

urbana, como rural, no resguardo da moradia do usucapiente ou de sua família, 

consoante o disposto nos artigos 183, caput, e 191, caput, que transcrevo: 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinqüenta 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. 
(BRASIL, 2006, p.58, grifo nosso). 
 
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 
em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por 
seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 
propriedade. (BRASIL, 2006, p.59, grifo nosso). 
 

Implicitamente, vislumbro, ainda, que o direito à moradia, como fundamental, 

já era reconhecido pela Constituição de 1988, antes da emenda constitucional 

mencionada, até porque o fundamento de tal direito é o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III: 
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Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III – a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 2006, p.7). 
 

O princípio constitucional da função social da propriedade, estampado nos 

artigos 5º, XXIII, 170, III, e 182, caput e § 2º, ratificava esse entendimento, ao tutelar 

o direito à propriedade privada somente no caso de o bem ser destinado a uma 

utilização social: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; (BRASIL, 2006, p.7-8). 
 
 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
III – função social da propriedade; (BRASIL, 2006, p.56). 
 
 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 
[...] 
§ 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor. (BRASIL, 2006, p.58) 
 

Diante dessa interpretação constitucional, afirmo que o direito à moradia não 

é, propriamente, um novo direito tutelado pela ordem constitucional pátria vigente.  

Aliás, entendo que, mesmo antes do texto constitucional de 1988, já se 

poderia falar num reconhecimento do direito fundamental social à moradia pelo 

Estado brasileiro se se considerar a sua participação, desde 1948, como membro da 

ONU, na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 

documentos internacionais posteriores envolvendo especificamente esse direito.  
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Com efeito, embora não haja uma obrigatoriedade jurídica para os Estados 

signatários cumprirem os documentos internacionais, há uma obrigatoriedade moral 

de os mesmos buscarem, como partes, o respeito ao consignado no plano 

internacional, mesmo antes de sua inserção no ordenamento jurídico interno, via 

ratificação.   

Posso dizer que, pelos documentos internacionais em que foi parte, o Estado 

brasileiro deveria respeitar a moradia como direito fundamental social. Com a 

Constituição de 1988, atrelando-se aos diversos dispositivos que mencionam a 

moradia, como visto, esse direito humano fundamental à moradia, resguardado 

internacionalmente, teria sido inserido no rol dos direitos e garantias expressos na 

Constituição de 1988, por força do § 2º de seu artigo 5º, com sua reafirmação pela 

Emenda Constitucional n. 26, de 2000. 

Resta-me anotar, obviamente, que tal previsão, expressa ou implícita, de per 

si, não garante a moradia de maneira efetiva a todos (FERNANDES, 2004).  

Apesar disso, acredito que a positivação da moradia, como direito 

fundamental social, no artigo 6º, caput, em 2000, não se mostra desnecessária, pois, 

além de revesti-la de especial significado (SARLET, 2003), favorece o surgimento de 

novas dimensões para sua eficácia e efetividade e o respeito à sua força normativa.  

 

 

4.3 O PROBLEMA DA EFICÁCIA E DA EFETIVIDADE DO DIREITO À MORADIA 

 

 

O direito à moradia apresenta uma dupla perspectiva, ou seja, pode assumir a 

condição de um direito de cunho negativo, de defesa – a moradia é protegida contra 
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toda e qualquer agressão estatal ou particular –, ou de um direito positivo, 

prestacional – exigência de proteção normativa e também a possibilidade de o titular 

desse direito compelir o poder público e, eventualmente, o particular, a lhe 

disponibilizar uma moradia digna.  

Muitas vezes, tanto numa como noutra perspectiva, mostra-se como um 

direito desprovido de eficácia e de efetividade, acabando por se tornar letra morta, 

algo distante da realidade. Isso, inclusive, é ratificado estatisticamente, pelo alto 

déficit habitacional registrado em toda a América Latina, de modo mais detido, no 

Brasil. 

Esse problema precisa ser resolvido para, ultrapassada a mera proteção 

formal, promover o direito à moradia e, em conseqüência, respeitar-se a dignidade 

humana. 

No plano internacional, a moradia assume apenas a condição defensiva, ao 

se referir à necessidade de se respeitar, de se proteger a moradia. Mas a 

previsibilidade do direito à moradia como um compromisso, uma diretriz 

internacional, desprovido de qualquer exigência de observância por parte dos 

Estados signatários dos documentos, prejudica o respeito a esse direito.   

Por outro lado, internamente, é possível o alcance da eficácia e efetividade do 

referido direito com programas governamentais e políticas públicas voltadas ao 

princípio do desenvolvimento sustentável, principalmente se levarem em conta a 

dimensão regional e não só local que o problema urbano ocasiona.  À sociedade 

cabe, do mesmo modo, mobilizar-se, seja participando nas ações encampadas pelo 

poder público, seja buscando meios jurídicos necessários para a concretização de 

seu direito. 
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Assim, a eficácia e a efetividade do direito à moradia de cunho prestacional 

podem ser alcançadas através do clamor (judicial, por exemplo) por edição de 

medidas legislativas que prevejam e viabilizem a sua implementação, quando se 

buscar a proteção normativa desse direito. Já no caso de se buscar uma proteção 

material, pode o titular desse direito exigir do poder público financiamentos, 

construção de habitações populares. Pode, também, como pretendo analisar neste 

estudo, valer-se de um dos instrumentos de política urbana previstos no 

ordenamento jurídico de seu país para segurança da posse e, por conseqüência, 

atender ao direito à moradia. 

Quando se buscar a eficácia e a efetividade do direito à moradia na condição 

de direito de defesa,  

 

[...] Toda e qualquer medida violadora do direito à moradia é passível de ser 
impugnada em Juízo, seja na esfera do controle difuso e incidental, seja por 
meio do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, ou mesmo 
por intermédio dos instrumentos processuais específicos disponibilizados 
pela ordem jurídica. (SARLET, 2003, p.98). 
 

Além disso, sempre deve se lembrar que, para a concretização do direito à 

moradia, é indispensável a segurança da posse, ou seja, um mínimo de garantia, 

contratual ou registral, da permanência no bem imóvel. Sem essa segurança, o 

direito à moradia ficará ameaçado, temerário, passível de supressão, já que as 

pessoas ocupantes do lugar podem vir a ser despejadas, ou forçosamente 

deslocadas para outro local. 

Restringindo-me ao direito à moradia sob a perpectiva prestacional de ordem 

material - já que influi na apreciação dos problemas da chamada cidade ilegal - vejo 

a necessidade de todos, primeiro, terem segurança da posse em local digno que 
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favoreça a acomodação e o convívio social, para, então, falar na eficácia e 

efetividade desse importante direito.  

Para tanto, o Estado brasileiro, na sua obrigação de efetivar, plena e 

progressivamente, esse direito, deve adotar de imediato “[...] uma política 

habitacional que priorize suas ações para atender as pessoas pobres e miseráveis” 

(SAULE JÚNIOR, 1999a, p.123), impedindo, também, medidas e ações do setor 

privado que dificultem ou inviabilizem o exercício do direito à moradia.   

 

 

4.4 DIREITO À MORADIA VERSUS DIREITO À PROPRIEDADE E DIREITO AO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO: COMO SOLUCIONAR O 

CONFLITO? 

 

 

No decorrer da explanação, enfatizei, a todo o momento, a importância do 

resguardo e da concretização do direito fundamental social à moradia, em respeito 

ao princípio constitucional à função social da propriedade e à dignidade humana, um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil.   

A própria cidadania e a participação popular no debate público dependeriam 

de um local adequado à moradia humana, o que, no cenário excludente e 

segregatório de nossas cidades, encontra-se inviabilizado e exige uma solução 

eficaz e premente que atente para o atendimento do direito à moradia.  

Aliás, a crise do Estado, do Direito, e dos direitos humanos fundamentais que 

se presencia é resultado dos avassaladores efeitos negativos dos avanços 

tecnológicos e científicos, da sociedade “informatizada”, da globalização econômica, 
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dentre eles, o aumento da exclusão social. Os reflexos da opressão sócio-

econômica que afeta o Estado e, de modo mais contundente, os direitos 

fundamentais sociais podem assim ser resumidos: 

 

[...] A intensificação do processo de exclusão da cidadania, notadamente no 
seio das classes mais desfavorecidas, fenômeno este ligado diretamente ao 
aumento dos níveis de desemprego e subemprego; b) redução e até mesmo 
supressão de direitos sociais prestacionais básicos (saúde, educação, 
previdência e assistência social), assim como o corte ou, pelo menos, a 
“flexibilização” dos direitos dos trabalhadores; c) ausência ou precariedade 
dos instrumentos jurídicos e de instâncias oficiais ou inoficiais capazes de 
controlar o processo, resolvendo litígios dele oriundos, e manter o equilíbrio 
social, agravando o problema da falta de efetividade dos direitos 
fundamentais e da própria ordem jurídica estatal. (SARLET, 2003, p.72-73). 
 

Lado outro, não nego que esse importante direito humano fundamental, 

embora autônomo, não é único, muito menos, superior aos demais direitos. Quero 

dizer que nenhum direito fundamental pode ser tomado sozinho, pois todos são 

princípios morais recepcionados pela ordem constitucional como uma base 

garantidora da democracia no resguardo da dignidade humana.  

A questão é saber como lidar com uma possível colisão entre esses 

princípios65: 

Num primeiro momento e de forma geral, deve-se ter em mente que a 

aplicação de um determinado direito fundamental em detrimento de outro ou outros, 

num caso específico, não pode significar invalidade. É tomando as peculiaridades da 

situação que se chegará ao princípio mais adequado.  

Quando o conflito envolve o direito à moradia e outros direitos humanos 

fundamentais, como o direito à propriedade (distinto do direito de propriedade, como 

                                                   
65 Remeto o leitor ao que já acentuei, sobre a questão, no item 3.4. 
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já ponderei) e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, permanece 

essa necessária atenção às particularidades do caso concreto.  

“O direito à moradia é diferente do direito à propriedade. Estes se encontram 

de forma antagônica quando o direito à moradia de um cidadão se contrapõe ao de 

propriedade de outro, por este último não ter.” (LIMA, 2003, p.187). 

Nesse caso, depara-se com direitos humanos fundamentais antagônicos, 

envolvendo a posse daquele que ocupa o bem e a propriedade do que detém o 

domínio.   

Para o alcance de uma solução jurídica adequada e justa, deve-se ver, in 

casu, se o referido proprietário cumpria a função social ambiental. Sim, porque, pelo 

acentuado no capítulo 3, o direito à propriedade é um direito fundamental 

assegurado a todos pela Constituição brasileira. Por outro lado, o resguardo do 

domínio sob determinado bem depende, essencialmente, do cumprimento do 

também fundamental direito à função social ambiental da propriedade. Assim, o 

direito à moradia do possuidor só cederá lugar ao direito à propriedade se e desde 

que o proprietário comprove o atendimento do princípio da função social ambiental 

da propriedade.  

Não é diversa a solução do conflito travado entre moradia e meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

A Lei Maior brasileira ampara, no artigo 225, caput, o princípio do ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito fundamental difuso, em expansão do direito 

à vida (MILARÉ, 2001). É o ambiente bem de uso comum do povo que deve ser 

defendido e preservado às presentes e futuras gerações, uma vez que é a própria 

sobrevivência humana que está em jogo.   
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Por conta disso é que, ao se supor uma situação concreta em que o direito à 

moradia colidiria com o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, entendo que 

este prevalecerá sob aquele. 

Em que pese toda a relevância da moradia para a vida do ser humano, 

entendimento diverso do acima sustentado significaria resvalar um direito com 

alcance maior, como é o direito ao ambiente, atingindo, conseqüentemente, a 

própria existência humana. 

O ambiente urbano artificial, ao seu turno, apresenta uma finalidade funcional 

na organização da vida em sociedade. É prioritária a qualidade de vida na urbe.  

 

[...] A qualidade ambiental do meio construído e artificial está relacionada às 
exigências ambientais que devem acompanhar as clássicas funções 
urbanas definidas pela “Carta de Atenas”: morar, trabalhar, circular e 
recrear-se. Desde logo se pode invocar a importância da legislação 
municipal que se ocupe da qualidade de vida do homem urbano e dos 
requisitos para que ela seja alcançada e mantida. (MILARÉ, 2001, p.221). 
 

Embora não se fale em direito fundamental ao ambiente urbano artificial, é 

inegável que deve o mesmo ser respeitado. Isso porque o ambiente urbano 

construído é aspecto relevante na ordenação da cidade, estando inserido no que se 

entende por funções sociais da cidade e por direito à cidade sustentável. 

 

Não se pode determinar com exatidão qual seria [o] modelo ideal de 
organização, mas, evidentemente, não será o modelo específico no qual 
vivemos hoje. Todo esse processo leva tempo, é de caráter histórico, não 
existindo solução imediata. (CAFFÉ ALVES, 2002, p.104). 
  

Creio, com isso, que o direito à moradia há de prevalecer se as funções 

sociais da cidade não estiverem sofrendo afronta, se o espaço físico urbano então 

ocupado não estiver alheio ao contexto maior em que está inserido. Do contrário, 

será afastado, não se negando a inserção das pessoas afetadas em algum 

programa habitacional com mira no respeito à moradia.  Daí clamar que 
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instrumentos de política urbana, a exemplo da concessão de uso especial para fins 

de moradia, devem apresentar uma abordagem holística, uma preocupação 

interdisciplinar, como é a própria questão urbana, sob pena de se levantar sua 

inconstitucionalidade.  

Agora, no que pertine à relação direito à moradia – direito à cidade 

sustentável, a situação é diversa, pois acredito que não há lugar para o 

antagonismo; há uma necessária integração. Para justificar essa afirmação, buscarei 

o que há por trás do direito à cidade sustentável. 

 

 

4.5 DIREITO À MORADIA E DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL 

 

  

[Sabe-se que] tanto o direito “à” cidade quanto o direito “da” cidade 
colocam-se a serviço do homem buscando combater a desordem causada 
pelas alterações que o homem traz ao seu meio, e que o atinge tanto em 
seu habitat urbano (artificial e cultural), como o atinge em seu habitat 
natural. (WOLFF, 2004, p.1.354). 
 

É o direito à cidade sustentável, ao lado da moradia, importante direito 

fundamental social amparado na dignidade humana e também na solidariedade, 

previstos, respectivamente, nos artigos 1º, III, e 3º, I, do texto constitucional de 1988. 

Trata-se de direito disposto em vários documentos internacionais, como o 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Agenda 

21 de 1992, com previsão legal pátria dentre as diretrizes da política urbana 

estabelecidas no artigo 2º, I, do Estatuto da Cidade.  

Como acentuei noutro momento deste trabalho, foi esse dispositivo legal que 

previu, pela primeira vez no panorama legislativo brasileiro, a expressão 
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desenvolvimento sustentável, cunhada no direito ambiental, quando, em 1987, no 

relatório Nosso Futuro para Todos, encomendado pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas, clamou-se por uma política de desenvolvimento que levasse em 

consideração os limites dos recursos naturais e a necessidade de satisfação da 

geração presente sem detrimento das futuras, num sentido de solidariedade, 

portanto (MEDAUAR, 2002). 

Transportada a expressão ao direito urbanístico, vejo que o próprio Estatuto 

da Cidade encerra o significado do direito à cidade sustentável: 

 

Art. 2º [...] 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações; (BRASIL, 2006, p.1.013). 
 

Seu escopo, na linha da execução da política urbana, é, portanto, o 

planejamento da cidade, para evitar que os imóveis urbanos, públicos ou privados, 

sejam utilizados de forma inadequada, especulativa e incompatível com os preceitos 

constitucionais, em especial, com a função social da propriedade e da cidade. 

Por isso, entendo que o direito fundamental social à cidade sustentável se 

mostra como um dos grandes desafios do Estado brasileiro66, porque se presencia a 

proliferação de assentamentos informais, inclusive, em áreas públicas, desprovidos 

de tudo quanto representa o desenvolvimento sustentável, enquanto não crescem, 

no mesmo ritmo, políticas públicas cooperadas entre os entes federativos e voltadas 

à resolução do problema em nível regional, talvez, nacional, diante da magnitude 

que tomou.  

                                                   
66 Nesse sentido, Russo Júnior (2003). 
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Certo é que haverá casos nos quais a regularização fundiária e a urbanização 

das áreas ocupadas pela população de baixa renda – diretriz estampada no artigo 

2º, XIV, do Estatuto da Cidade – mostrar-se-ão suficientes.  

Outras vezes, as áreas ocupadas não permitirão essa regularização, por 

inviabilizar o preceituado pelo direito à cidade sustentável. Contudo, essa situação 

não pode significar que o direito à moradia das pessoas que as ocupem deve ser 

simplesmente afastado. Pelo contrário. Devem ser elas inseridas num planejamento 

do desenvolvimento da cidade que corrija os danos causados pela ocupação e as 

remaneje para outros locais amparados de equipamentos públicos indispensáveis 

para sua manutenção e inclusão social.  

Os direitos à moradia e à cidade sustentável estão inter-relacionados de tal 

forma que, ao invés do antagonismo, vejo a conciliação dos mesmos; um 

pressupondo o outro. 

Essas colocações encerram a importância dos direitos à moradia e à cidade 

sustentável no respeito à vida digna, e, como direitos fundamentais sociais, devem 

receber atenção do intérprete para sua harmonização, em caso de conflitos entre 

direitos, mas, principalmente, no momento de se planejar ou regularizar o espaço 

urbano, com o emprego de determinado instrumento de política urbana. Com isso, a 

viabilidade prática, a eficiência, de um instrumento há de considerar os preceitos 

constitucionais e os direitos fundamentais resguardados. É o que tratarei no próximo 

tópico, quando da análise do planejamento urbanístico – seu papel na regularização 

e na materialização de princípios e de direitos humanos fundamentais –, bem como 

da concessão de uso especial para fins de moradia. 
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5 CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA 

 

 

Finalmente aprecio, neste ponto do trabalho, a concessão de uso especial 

para fins de moradia. Sua abordagem será feita em três partes ou momentos 

principais. 

Na primeira, como pano de fundo para a compreensão do tema – a exemplo 

dos capítulos precedentes –, serão lançadas algumas ponderações acerca do papel 

da política urbana, mais especificamente, do planejamento urbano integrado, na 

efetivação de princípios basilares do Estado brasileiro e de direitos humanos 

fundamentais. O referencial jurídico é a Constituição da República de 1988 e o 

Estatuto da Cidade. 

As nuances, polêmicas discussões sobre a constitucionalidade e 

aplicabilidade da concessão de uso especial para fins de moradia formam a segunda 

parte do tópico. Registro que tais pontos, a meu ver, não são irrelevantes, mesmo 

porque as minhas colocações acerca da viabilidade prática, ou não, do instrumento, 

ao caso das ocupações de viadutos belo-horizontinos, dependem, intrinsecamente, 

do estudo de sua viabilidade jurídica. 

Já no terceiro momento, a preocupação será, aí sim, a de ajustar a concessão 

de uso especial para fins de moradia ao contexto urbano do país, e verificar sua 

estreita ligação com a regularização fundiária de áreas públicas urbanas, 

principalmente, sua importância na concretização dos direitos fundamentais sociais 

à moradia e à cidade sustentável, e, via de conseqüência, dos princípios da função 

social ambiental da propriedade e da dignidade humana.  

Em linhas gerais, são esses os propósitos do presente capítulo. 



 

 

154

5.1  O PAPEL DA POLÍTICA URBANA BRASILEIRA: ABORDAGEM À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 E DO ESTATUTO DA CIDADE 

 

 

Tratar da política urbana no Estado brasileiro não é tarefa das mais fáceis. É 

preciso situá-la num contexto maior, mediante o resgate dos acontecimentos sociais 

que motivaram o processo de luta por melhorias urbanas mundialmente, a própria 

formação do urbanismo e do direito urbanístico, já que o Brasil sofreu fortes 

influências estrangeiras para o trato da questão urbana, em âmbito interno, 

influências essas que não podem ser desprezadas. 

Fazendo, então, esse retrospecto, vejo que, no mundo, o movimento de 

reforma urbana assume-se como projeto de reforma social, com múltiplas formas, o 

qual toma contornos e amplitude mais bem definidos a partir de 1880, época em que 

vislumbro um novo sistema de poder, com os detentores dos meios de produção e o 

operariado: o “modelo disciplinante-repressivo” (TOPALOV, 1996, p.33).   

Era indispensável, nesse primeiro momento, conter as “classes perigosas”, 

expressão burguesa para indicar os moradores dos bairros operários dos grandes 

centros urbanos.  

 

Esta representação permitia descrever uma massa humana pouco 
diferenciada, que habitava espaços urbanos precisos, nos quais se supunha 
se concentravam os flagelos sociais e onde, a qualquer momento, podia 
surgir uma ameaça: crimes, epidemias, violência, insurreição. Este ponto de 
vista coexiste e entra em conflito com outra visão pitoresca do povo, 
segundo a qual, aplicando à cidade métodos similares aos dos folcloristas, 
consideram-se os personagens da rua um misto de curiosidade e medo. 
(TOPALOV, 1996, p.33). 

 

Ao mesmo tempo em que os trabalhadores começam a se organizar em 

sindicatos, na luta por melhores condições de vida e de trabalho, seus problemas 
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passaram a ser agrupados, pelo Estado, numa única categoria: a questão social. Há 

o emprego de mecanismos estatais de assistência e de repressão atuantes sobre os 

indivíduos e suas famílias, com destaque para os programas de construção de 

moradias públicas. 

A partir de 1890, lança-se um novo olhar sob o contexto urbano. A questão 

social é fragmentada, e os trabalhadores já não são mais vistos como categoria 

única, de modo que são diferenciados pelo problema que apresentam. 

Administração e ciência estreitam laços. Nota-se a massa classificada em 

grupos: os carentes idosos, os desempregados, os delinqüentes jovens, as mães 

solteiras, etc. Para cada problema detectado num desses grupos, atribuíam-se uma 

especialidade profissional e uma técnica intervencionista.  

 

Deste modo, adquirem autonomia, por exemplo, os problemas do 
alcoolismo, a tuberculose, a escolarização, a aprendizagem, a moradia, o 
urbanismo e o desemprego. O sentido comum das classes médias com 
relação ao operário sofre, então, uma transformação e adquire uma nova 
configuração, que se revelará sumamente sólida e durável. (TOPALOV, 
1996, p.34). 
 

Como se percebe, inexistia, à época, a visão do problema no contexto geral, 

nem se cogitava das soluções interdisciplinares. Buscava-se uma ação 

intervencionista do Estado nas famílias e nos domicílios, em nome da higienização, 

do controle de doenças e do lixo, o que ocasionou o afastamento dos menos 

favorecidos, dos centros para as franjas da cidade. 

Mas foi no início do século XX, em especial no período 1900-1910, com os 

primeiros urbanistas, apoiados por filantropos, assistentes sociais, sanitaristas, que 

surgiu o urbanismo como técnica voltada ao enfrentamento do fenômeno urbano, da 

realidade do mundo industrial. Daí a coincidência do seu objeto com seu significado 
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etimológico – urbanismo, do latim, urb, urbis, o estudo do urbano, da cidade com 

seus habitantes.   

A grande preocupação era com a sistematização e o desenvolvimento da 

cidade. Não há mais lugar para intervenções isoladas, e a cidade é vista como um 

todo, sendo os franceses, os ingleses e os americanos os precursores no assunto e 

na disciplina do chamado urbanismo (RIBEIRO, 1996).  

Naquele tempo, o planejamento urbano e os planos se voltavam muito aos 

alinhamentos e pavimentações viárias, à melhor posição de áreas e prédios 

públicos, bem como de habitações.  

Dos anos 1910, e, principalmente, das atrocidades vividas na Primeira Guerra 

Mundial, advêm um novo discurso político, de conotação solidarista, e um 

pensamento naturalista nas políticas sociais. Reconhece-se que melhores condições 

de vida prestadas pelo Estado não são o mesmo que esmolas; são direitos que 

devem ser buscados e respeitados em prol do bem-estar humano, a exemplo da 

moradia adequada, da alimentação, da saúde. É o reconhecimento dos direitos 

sociais, alguns deles tratados, por mim, no capítulo 4. 

A partir dessas mudanças, o urbanismo passa a ser considerado ciência 

autônoma; preocupa-se com planos, não mais limitados à cidade, mas de 

estruturação regional, talvez, nacional, com mira à satisfação de todos os 

equipamentos públicos necessários à vida humana digna e, também, ao melhor 

desempenho do papel que a cidade se propôs a exercer sobre o convívio social – a 

luta pelo direito à cidade.  

Marcante, no momento, a Carta de Atenas de 1933, que – como ressaltei 

noutros capítulos –, delimita os contornos das funções sociais da cidade, 

representando a síntese de duas escolas urbanistas: a Funcionalista, direcionada à 
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organização do espaço para além dos limites das cidades, destacando a 

participação de Le Corbusier; e a Sociológica, preocupada, basicamente, com o 

homem no contexto urbano, escola da qual fazia parte, dentre outros, Le Play.  

 

[Posteriormente, contudo,] o sentido social do urbanismo moderno coloca-o 
como disciplina interdisciplinar. Nele não mais pode o arquiteto sozinho se 
pôr a resolver seus problemas, porque convergem, na solução deles, 
conhecimentos sociológicos especializados, econômicos, geográficos, 
estatísticos, jurídicos, de engenharia sanitária, de biologia, de medicina e, 
sobretudo, políticos, no sentido de tomada de decisões prioritárias. (MUKAI, 
2002, p.17). 
 

Também o planejamento urbano – processo de ordenação do espaço urbano, 

delimitado no tempo e espaço, com definição de metas e previsão dos efeitos 

esperados – sofre transformações para se adequar às novas propostas do 

urbanismo, de modo específico, do direito urbanístico67, nova ciência jurídica voltada 

à regulação normativa e principiológica do fenômeno urbano. Assume a noção de 

integral, no sentido de que se espera uma integralização dos aspectos econômicos, 

sociais e físicos do seu objeto. A sincronia dos planos, elaborados para a 

consecução de seus fins, nos diversos patamares (municipal, regional, estadual, 

federal), com possível cooperação privada, é outro importante indicativo da 

apregoada integralidade.  

Sem dúvida, há o compromisso com a reconstrução efetiva da ordem social, e 

a busca pelo desenvolvimento urbano sustentável, estampada em diversos 

documentos internacionais sobre a questão urbana, ratifica esse entendimento. 

                                                   
67 Urbanismo e direito urbanístico não se confundem. São duas ciências que se debruçam sobre o 

mesmo objeto de estudo – o fenômeno urbano –, mas, cada qual, com sua peculiaridade. Mais 
detalhes a esse respeito podem ser encontrados em Guimarães (2004). 
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Nos países latino-americanos, as fortes influências dos modelos europeus – 

destaque para o francês –, e as efervescentes discussões, são sentidas entre 1900-

1940 (RIBEIRO, 1996), com certo atraso ou equívocos, à medida que se realizam 

intervenções, planos e projetos de renovação das cidades, sem se ater ao relevante 

aspecto humano do fenômeno urbano68. 

De modo específico, as cidades brasileiras – como destacado no capítulo 2 – 

apresentam-se marcadas, desde a colonização, por um total descaso com o 

planejamento, haja vista a predominante concentração popular nas áreas rurais, que 

perdurou até o início do século XX.  

 

Na verdade, as primícias de um movimento de planejamento urbano 
começaram no final do século XIX, início do século XX, com as intervenções 
urbanas do Prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro. (MUKAI, 2004, 
p.1.361) 

 

Ainda que relevantes tais intervenções, muitas, de cunho embelezador ou 

sanitarista, foi somente com a industrialização e o conseqüente crescimento urbano, 

na Era Vargas, que se inicia o planejamento urbano do Brasil, assim entendido, 

àquela época, como a interferência do Estado no processo de urbanização (DEÁK, 

2004), na contenção da pobreza, obstáculo ao desenvolvimento e ao nacionalismo.  

Entre nós, brasileiros, as influências européia e norte-americana, em matéria 

urbanística, foram introduzidas com uma mudança de enfoque: ao invés de se 

preocupar com a reconstrução da ordem social, o urbanismo pátrio focou a 

construção da Nação (RIBEIRO; PECHMAN, 1996), o fim dos resquícios coloniais. 

Para tanto, mostrava-se imprescindível a reforma das antigas cidades. 

                                                   
68 Mais detalhes sobre a urbanização latino-americana ver Osório (2004). 
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Realço que as políticas sociais na habitação promovidas nesse momento da 

história brasileira, eram, apenas, estratégias para aumentar a capacidade produtiva 

e promover a paz social, com a preservação da família (RIBEIRO; CARDOSO, 

1996). Exemplo disso foi a promoção da casa própria cujo propósito era, tão-

somente, o de minimizar a revolta do trabalhador, pelas más condições de vida. A 

própria legislação não respaldava, nem respondia aos clamores sociais. 

Vale dizer, o urbano não foi detidamente tratado como problema, e as obras 

de remodelação urbana, como as do Rio de Janeiro, exprimiam o interesse 

dominante, os belos centros, a tal ponto que Agache chega a se referir às favelas, 

que começavam a despontar no país, como formações espontâneas, escolhas 

daqueles que vivem sem qualquer regra de higiene (VILLAÇA, 2004).  

Mais que melhorias à população e à ordenação das cidades, os planos 

aumentaram o abismo entre as classes sociais, como, também, entre a realidade e o 

regulado em leis. O desenvolvimento, a modernização, as vantagens da vida 

urbana, apregoados pelos governantes da época, não se cumpriram; as pessoas já 

economicamente fragilizadas, que se deslocaram do campo para os centros, em 

busca desse sonho, encontram uma vida pior, amontoando-se nas periferias, nas 

áreas suburbanas, enquanto, do outro lado, aumentava a concentração econômica.    

Por conta desse cenário, e em repúdio à aceitação tácita da exclusão, da 

informalidade, que vigorava no Brasil, cresce tímida a consciência popular associada 

ao espaço urbano, de modo que o operariado, principalmente a partir de 1930, 

começa a impor limites às exigências da classe dominante (VILLAÇA, 2004). Não se 

admite mais o plano como as soluções desta classe aos problemas então 

enfrentados nos centros urbanos; não há mais como permitir que se decida, 
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unicamente, pela derrubada de um bairro popular, ou, mesmo, pelo deslocamento, 

puro e simples, para áreas mais afastadas e sem qualquer infra-estrutura. 

Contudo, só nas décadas de sessenta e início de setenta do século passado, 

quando se adota o discurso do planejamento urbano integral, a procura por uma 

cidade eficiente, o desenvolvimento urbano na melhoria de vida, é que detecto o 

auge do urbanismo e do direito urbanístico brasileiros. 

Nítida a mudança de foco: os problemas urbanos não se limitam à engenharia 

ou à arquitetura, pois a cidade é, também, o centro da economia e da sociedade, de 

modo que o planejamento urbanístico e os planos necessários à sua consecução 

deveriam buscar uma integração entre todos esses aspectos (físico, econômico, 

social).  

Para isso, uma estrutura estatal foi modelada, com a atuação do governo 

federal no lançamento de planos e programas de política pública nas questões de 

saneamento, transportes e habitação, como o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA) e o BNH. 

Na ordem jurídica, enfatizo a edição da Lei nacional n. 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979 – Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Pela primeira vez, uma 

lei que trata especificamente da organização do espaço urbano no Brasil, 

adequando-se à definição de planejamento urbano, que disse antes, embora 

limitada a loteamentos individuais, em detrimento de uma ordenação da cidade 

como um todo. 

Infelizmente, muitos dos planos não chegaram a ser implantados, ou, quando 

o foram, não surtiram os efeitos então esperados. Havia, ainda, um descompasso 

entre o idealizado e o real.  



 

 

161

Estampa-se, então, o processo de exclusão política e a segregação sócio-

espacial na maior parcela populacional brasileira, seja pela existência de áreas 

centrais circundadas por habitações irregulares, clandestinas, resultantes de 

invasões de áreas públicas e privadas, seja pela distribuição desigual de serviços 

públicos e de equipamentos urbanos. Do mesmo modo, fica evidente o aumento do 

déficit habitacional, da pobreza, do impacto ambiental e cultural.  

Ante a ausência de opções financeiras viáveis, a população de baixa renda é, 

sem dúvida, a que mais sofre com os impactos da ausência de planejamento 

urbano, ou de um monitoramento, naquelas cidades em que se tentou, formalmente, 

planejar, como mero ato administrativo69 e não como processo de ordenação urbana 

sustentada (integração dos aspectos sociais, econômicos e ambientais).  

Então, passou a ser decisivo o enfoque interdisciplinar e participativo do 

processo de urbanização, que a própria prática demonstrou exigir, com a atuação 

conjunta de juristas, planejadores urbanos, políticos, movimentos sociais. A 

influência mútua entre os níveis de governo, a partir da inserção dos Municípios, 

como entes federativos, definindo suas competências sobre a matéria, era outro 

ponto que já não poderia ser olvidado, tendo em vista que naqueles os problemas 

urbanos eram sentidos com certa proximidade70. 

Eis que avulta o ideário democrático pós Ditadura Militar, e a promulgação de 

uma nova Constituição, em 1988, reflete o anseio popular por tempos mais justos e 

igualitários. Isso permitiu que os Municípios viessem a figurar dentre os entes da 

                                                   
69 Aqui, encaixo a situação de Belo Horizonte, cidade planejada, mas como mero ato administrativo, 

de enfoque funcionalista, e, na prática, sem qualquer monitoramento. Como tratarei mais adiante, 
esse planejamento formal, sem respaldo material, coloca a cidade de Belo Horizonte no mesmo 
patamar de qualquer outra cidade brasileira não planejada.  

 
70 Como já ressaltei no capítulo 2, cidade é a sede do Município. Daí se inferir que os problemas nela 

detectados, ou mesmo, sentidos tinham e têm, ainda hoje, mais proximidade do poder local.  
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Federação (artigo 18, caput). Impulsionou, ainda, a discussão em torno do problema 

urbano enfrentado nas cidades brasileiras, culminando na inserção, pela primeira 

vez num texto constitucional pátrio, de um capítulo dedicado à política urbana (título 

VII, Da Ordem Econômica e Financeira, capítulo II, Da Política Urbana, artigos 182 e 

183). 

Não é, entretanto, esse o único lugar reservado à temática urbanística na Lei 

Maior. Pelo contrário. Em toda a sua extensão, encontro diversos preceitos que 

contribuem para o tratamento da matéria, os quais ressaltam a relevância dada ao 

urbanismo, e, de modo especial, ao direito urbanístico, na consecução de políticas 

públicas e ações governamentais, para a construção de cidades justas, 

democráticas, sustentáveis, tudo em atenção aos princípios basilares da democracia 

brasileira, de modo especial, à função social ambiental da propriedade, à função 

social das cidades, à dignidade humana. 

Dentre esses vários dispositivos, merecem relevo os fundamentos, os 

objetivos e os princípios do Estado brasileiro (artigos 1º, 3º, 4º, respectivamente), 

além da previsão de direitos humanos fundamentais, notadamente, os direitos à vida 

(artigo 5º, caput), à propriedade que atenda a uma função social (artigo 5º, XXII e 

XXIII), à moradia (artigo 6º, caput) e ao ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 

225, caput).  

A propósito, muito falei em função social da propriedade urbana – de bens 

públicos e particulares – atrelada ao bem-estar, à dignidade daqueles que a 

ocupam, sejam proprietários ou apenas possuidores. Evidentemente, não poderia 

ser de outro modo, porquanto a Constituição da República de 1988, em seus artigos 

182 e 183, dispôs sobre a política urbana, o pleno desenvolvimento da função social 
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dos centros urbanos, diretamente vinculados à vida digna, à erradicação da pobreza 

e da marginalização, e redução das desigualdades sociais e também regionais. 

Nesse aspecto, o texto constitucional de 1988 colaborou para a consecução 

das funções sociais das cidades e do desenvolvimento urbano sustentável, em 

perfeita sincronia com o já mencionado enfoque moderno do urbanismo e do 

planejamento urbano. 

Da mesma maneira, a previsão de institutos e instrumentos de política 

urbana, como o plano diretor, a usucapião especial urbana, e a possibilidade de 

criação de outros, atuou, intensamente, na ampliação da participação popular nos 

processos de planejamento, de regularização e de gestão das cidades brasileiras. 

A definição de competências dos entes federativos em matéria urbanística é 

outra importante contribuição constitucional, ratificando, mais uma vez, minha 

afirmação de que o tema perpassa todo o texto. E mais. Que é um tema de interesse 

e de responsabilidade de todos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

No que tange à União, coube, privativamente, a instituição das diretrizes do 

desenvolvimento urbano, com alcance nacional, incluídas as questões atinentes à 

habitação, ao saneamento básico e aos transportes urbanos (artigo 21, XX). 

Por sua vez, a regulação legislativa do direito urbanístico é competência 

concorrente da União, dos Estados, e do Distrito Federal (artigo 24, I). Significa dizer 

que cumpre, à União, definir as normas gerais – já consubstanciadas, no Direito 

vigente, pela Lei nacional n. 10.257, de 2001 –, e, aos Estados e ao Distrito Federal, 

a suplementação.  É o que depreendo da leitura dos §§ 1º e 2º desse dispositivo 

constitucional. 

A seu turno, previu o artigo 23, IX, a cooperação de todos os entes da 

Federação, na promoção de programas de construção de moradias, melhoria das 
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condições de habitação e de saneamento básico. Em seguida, no inciso X, registro, 

ainda como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, a luta contra as causas da pobreza e dos fatores de marginalização, a 

fim de se promover a integração social dos menos favorecidos. Noutros incisos, 

medidas protetivas do meio natural, urbano, arqueológico e paisagístico são, 

também, enfatizadas e, até, vinculadas à temática urbanística. 

Com relação aos Municípios, a Constituição da República de 1988 

estabeleceu, no artigo 30, a competência privativa para legislar sobre assuntos de 

interesse local (inciso I); suplementar as legislações federal e estadual no que 

couber (inciso II); e promover – naquilo que lhe incumbir – o adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano (inciso VIII). 

Disso decorre a contribuição de uma lei nacional acerca da política urbana 

brasileira, já que, mesmo consideradas um problema local, a ordenação da cidade e 

a melhoria de vida dos habitantes dependem de parâmetros gerais que auxiliem a 

Municipalidade na elaboração de suas leis e na implantação de seus planos. 

Embora o debate em torno dos objetivos e da promoção do desenvolvimento 

urbano brasileiro remonte, como disse, a meados da década de sessenta do século 

XX, somente em 10 de julho de 2001, com a Lei n. 10.257, veio a lume tratamento 

legal a esse respeito, recebendo a denominação oficial de Estatuto da Cidade, como 

se vê em seu artigo 1º, parágrafo único (BRASIL, 2006, p.1.013). 

Essa lei nacional, importante na consolidação do paradigma de planejamento 

e gestão urbanos, previsto no texto constitucional de 1988, é fruto de uma 

incessante luta presenciada no país, de modo mais incisivo, nos idos da década de 
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oitenta do século passado, quando dos primeiros estudos para a elaboração de um 

anteprojeto de lei sobre a matéria. 

 

O então Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU) deu a 
lume texto, amparado por pareceres de Hely Lopes Meirelles e Miguel 
Reale, dando amparo jurídico sobre sua constitucionalidade. Competiria à 
União dispor sobre normas de direito urbanístico, ainda que não houvesse 
expressa previsão legal, que veio a lume com a Constituição de 1988. O 
Projeto 775/1983, em que se converteu o trabalho, passou pelas 
dificuldades naturais de texto controverso e tramitou no Congresso Nacional 
até 1988. O Ministério do Desenvolvimento Urbano, que poderia pilotar 
discussões a respeito, acabou sendo extinto juntamente com o Banco 
Nacional da Habitação. Ambos não cumpriram suas funções. (OLIVEIRA, 
2005, p.16). 
 

Com o advento da nova Constituição, em 1988, outro projeto de lei sobre a 

promoção do desenvolvimento urbano foi apresentado ao Congresso Nacional, no 

ano de 1989, pelo deputado Raul Ferraz. Era o Projeto de Lei n. 2.191, de 1989, que 

aprofundou o tratamento antes dado à matéria, no Projeto de Lei n. 775, de 1983 

(FERRAZ, 2003).  

Em seguida, sobressai novo projeto, Projeto n. 5.788, de 1990 – número dado 

na Câmara dos Deputados; no Senado, o projeto recebeu o número 181 –, do 

senador Pompeu de Souza, “[...] que foi a primeira formatação do Estatuto. Alguns 

urbanistas colaboraram com os estudos do projeto original.” (MEDAUAR, 2002, 

p.13).  

Apesar da rápida aprovação no Senado Federal, o referido projeto 

permaneceu intocado, na Câmara dos Deputados, até 1999, quando o deputado 

Inácio Arruda, então designado para a relatoria, sistematizou as emendas 

necessárias, após prévia consulta aos movimentos e entidades atrelados ao 

problema urbano brasileiro, encaminhando o substitutivo n. 5.788, de 2000, para o 
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Senado Federal, onde foi reiterado e aprovado, finalmente, em 10 de julho de 2001, 

com alguns vetos presidenciais71.  

Daí o Estatuto da Cidade, que, além de regulamentar os artigos 182 e 183 da 

Constituição da República de 1988, nos termos de seu artigo 1º, objetiva a 

ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade (habitação, 

trabalho, circulação, lazer) e da propriedade (uso e ocupação do solo urbano). Seu 

foco é, pois, a ordenação do solo urbano irregularmente ocupado, com mira na 

conjugação de interesses público e particular, e no respeito ao direito fundamental 

social à cidade sustentável.  

Para cumprimento desse desiderato, estabelece, nos dezesseis incisos do 

artigo 2º, as diretrizes a serem observadas na política urbana, momento em que – 

como já disse noutra passagem – constato a atenção do legislador ordinário com as 

inquietações contemporâneas do urbanismo e do direito urbanístico, atrelando-as à 

necessidade de uma atuação do poder público direta e/ou coordenada com a 

participação de particulares. O direito fundamental social à moradia, incorporado ao 

artigo 6o através da Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000, 

também não foi esquecido. Aliás, tal inserção expressa desse direito, na 

Constituição de 1988, muito contribuiu para alavancar, a meu ver, a aprovação do 

Estatuto da Cidade, porque o problema habitacional, no Brasil, concentra-se mais na 

área urbana, como pontuei no capítulo 2, demandando regulamentação legal atenta 

a isso. 

                                                   
71 Dentre os vetos, destaco os direcionados aos artigos 15 a 20 do Estatuto da Cidade, relativos à 

concessão de uso especial para fins de moradia, objeto desta pesquisa. Adiante, no tópico 5.2, 
tratarei, de forma mais detida, sobre os vetos presidenciais a esse instrumento. 
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Também não me parece inviável entender que a série exemplificativa de 

instrumentos, inclusive institutos jurídicos e políticos, na execução da política urbana 

pelos Municípios, trazidos pelo Estatuto da Cidade (artigo 4º72), deva fazer parte do 

quadro mais amplo do planejamento urbano sustentável.  

Com efeito, se o propósito do Estatuto da Cidade, ao contrário do Código 

Civil, é conjugar interesse público e interesse particular, se seu foco é, como disse 

antes, a ocupação irregular do solo urbano, não basta o emprego de um dos 

instrumentos então previstos. Isso representaria apenas o respaldo ao interesse 

individual, esvaziando o intuito legislativo de se melhorar a vida nas cidades 

brasileiras. Por esse motivo, os institutos e instrumentos a que me referi são, 

nitidamente, instrumentos de política urbana, e se mostram, em alguns casos, 

atuantes na regularização urbana. Um deles, intitulado como um instituto jurídico e 

político, no artigo 4º, V, “h”, é a concessão de uso especial para fins de moradia, 

objeto do presente estudo, a ser aclarada mais à frente. 

De tudo, fica clara a resposta jurídico-social ao caos urbano, notadamente, ao 

dilema da habitação popular construída em loteamentos irregulares, clandestinos, 

como é o caso de favelas e cortiços, e dos aglomerados subnormais em áreas 

públicas ou privadas. Nesse ponto, não é demais registrar que o Estatuto da Cidade 

se deteve em facilitar a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda (artigo 2º, XIV), ao invés do imediato e insustentável 

deslocamento da população dessas áreas para outro local, como se tentou no 

passado. 

                                                   
72 Medauar (2002) questiona a sistematização desse artigo, por meio de incisos. Chega a detectar 

impropriedades na classificação legislativa do que seja um instrumento e um instituto. De todo 
modo, entendo que a finalidade legislativa, em oferecer um rol de instrumentos de política urbana, 
não fica inviabilizada, na prática, em razão das críticas levantadas. 
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É certo que os efeitos dessa opção legislativa só poderão ser conhecidos 

depois de alguns anos. Mesmo assim, aplaudo a tentativa de, dentro de um 

planejamento integrado, regularizar-se terrenos urbanos que, não deveriam, mas 

foram indevidamente ocupados, numa nítida preocupação com o resguardo 

daqueles que fizeram algum uso da área urbana, até porque o erário não apresenta 

condições suficientes para conduzir todos os moradores de ocupações irregulares a 

outros locais que não os ocupados. De outro lado, nem os ocupantes admitiriam, 

sem uma ação governamental interdisciplinar e integrada, a remoção pacífica, por já 

se afeiçoarem, de certo modo, às áreas ocupadas. 

Outro aspecto envolvendo a temática merece esclarecimento: os Municípios, 

dentro do âmbito de sua competência, devem atentar para a disciplina urbanística 

trazida pelo Estatuto da Cidade e adotar as diretrizes nele traçadas, no que for 

compatível com a sua realidade e com os seus propósitos. Noutros termos, o 

administrador público municipal, atento para a real situação da sua cidade, e com 

base nas diretrizes previstas no Estatuto da Cidade, tem, à sua disposição, uma 

série de instrumentos que podem ser utilizados no planejamento urbano sustentável, 

e, de modo estrito, na regularização urbana, prevendo, nas leis municipais a serem 

editadas, aqueles necessários ao seu contexto.  

 

 

5.1.1 Planejamento urbano integrado, na efetivação de princípios 

estruturantes brasileiros e de direitos humanos fundamentais 
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Disse linhas atrás que planejamento urbano integrado, sustentável, é método 

de tratamento interdisciplinar e participativo, dos problemas sociais urbanos, 

delimitado no tempo e espaço, com definição de metas e previsão dos efeitos. 

Ressaltei, também, que, apesar da sua imprescindibilidade, o Brasil teve pouca 

experiência positiva nessa seara, o que, de certo modo, agravou a já caótica vida 

em nossas cidades.  

Com a promulgação do Estatuto da Cidade, as esperanças acerca do 

planejamento urbano se reavivam, pois é este considerado uma das diretrizes gerais 

na consecução dos objetivos da política urbana, ou seja, da ordenação do pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.  

Transcrevo o dispositivo legal a respeito: 

 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
[...] 
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 
(BRASIL, 2006, p.1.013). 
 

A par disso, pergunto: Qual é a importância do planejamento urbano? 

Para mim, a resposta a essa indagação ultrapassa a mera ordenação 

ocupacional do espaço urbano e sintetiza todas as considerações feitas até o 

presente momento.  

Do ponto de vista amplo, o planejamento urbano integrado atua na efetivação 

da dignidade humana, da função social da propriedade e das cidades, princípios 

basilares do Estado democrático brasileiro, e de direitos humanos fundamentais, de 

modo especial, a moradia, a cidade sustentável e ao ambiente equilibrado. 
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Com efeito, esses princípios e direitos albergados constitucionalmente, 

incluídos os fundamentos do próprio Estado democrático de direito brasileiro, 

previstos desde 1988, estão sendo desconsiderados, como se não existissem.  

Há muito se clamava por uma iniciativa legal – como o Estatuto da Cidade, 

acompanhado também pelo novo Código Civil, a viger a partir de 2003 – voltada ao 

cerne da problemática de viver e conviver com o outro, e o planejamento urbano 

integrado, ao traçar sua atuação, notoriamente não se afasta de toda essa 

principiologia. Pelo contrário. Considera, ou mesmo, garante o entendimento de que 

exigir o uso da propriedade urbana, pública ou privada, com uma finalidade social 

ambiental e a ordenação sustentada da cidade não obscurece o direito de 

propriedade, tampouco o limita, mas o resguarda. 

Igualmente, numa visão filosófica, o indivíduo deve ter consciência de sua 

participação na formação da cidade, da alteridade, da convivência com seus 

semelhantes e do respeito à diferença. Até mesmo sociologicamente há a 

constatação de que o enfraquecimento da solidariedade mecânica ou coletiva73 leva 

ao aumento da divisão do trabalho social, à desordem no interior da sociedade, e 

mesmo a propriedade não pode ser tomada como algo individual, intacto, eterno. A 

própria crença nas instituições e a efetividade das regras jurídicas dependem do fato 

social, dos anseios e da atuação da sociedade. 

Pondero que essa conscientização há de perpassar pela conscientização de 

si próprio que, aliada à erradicação da pobreza, levará o indivíduo a alcançar a 

cidadania e viabilizar-se-á a aquisição da dignidade pelo miserável, que assim 

                                                   
73 Solidariedade mecânica é a que liga o indivíduo diretamente à sociedade, formando um conjunto, 

de certo modo, organizado de crenças e sentimentos comuns a todos os integrantes do grupo, daí 
ser chamada de tipo coletivo (QUINTANEIRO, 1995). 
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poderá deixar de sê-lo (ALVARENGA, 1998).  

Ao mesmo tempo em que o planejamento urbano favorece a efetivação 

desses princípios, vemos que ele próprio foi afetado pelas transformações sociais e 

do próprio Estado, as quais foram vagarosamente amoldando direitos antes tidos 

como puramente individuais, com destaque para o direito de propriedade, ou 

fazendo surgir outros. 

Isso não significa uma mera promessa de justiça social ou uma lei que, como 

tantas outras, veio, mas não será efetivamente aplicada; querer melhorar o convívio 

social, tão fragilizado pelo caos urbano em que nós, brasileiros, vivemos, é uma 

realidade que não pode mais ser afastada, pois, como já salientei no capítulo 

anterior, proliferando uma urbanização desordenada associada à miséria, 

aumentam-se a criminalidade e todas as conseqüências geradas por ela. 

Tomado de um ponto de vista mais estrito, o planejamento urbano integrado 

favorece a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por pessoas 

de baixa renda, agregando-as à cidade legal, já que seu principal foco é corrigir as 

distorções do crescimento urbano desenfreado, a partir da sustentabilidade 

(integração dos aspectos econômicos, sociais, ambientais). 

Pinho (1998), a respeito da regularização fundiária, no caso de áreas privadas 

ocupadas por favelas, salienta que, em se admitindo, como escopo, a manutenção 

do uso para moradia, “o processo de regularização fundiária compreende um 

conjunto de ações voltadas à regularização do domínio da terra em favor das 

famílias ocupantes” (PINHO, 1998, p.68), ao que acrescento a segurança da posse 

em áreas públicas.  

Seria, portanto, um modo de consolidar a posse sobre a área ocupada e a 

inserção desses assentamentos à legalidade, o que, para seu êxito, depende, 
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evidentemente, de uma prévia definição dos meios a serem utilizados, bem como 

dos resultados esperados, ou seja, de um planejamento urbano adequado. 

Sobre esse entendimento, recaem, contudo, várias críticas, clamores de 

inconstitucionalidades, inclusive ironias à justiça social preconizada pelo recente 

Estatuto da Cidade e por seus instrumentos, como a concessão de uso especial 

para fins de moradia. Dentre estes críticos, menciono Silva (2002), desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que considera a lei nacional 

denominada Estatuto da Cidade um incentivo a novas invasões, além de não 

propiciar às famílias, que vivem em áreas sem quaisquer condições, os cuidados 

mínimos de vida e moradia. 

Ora, duas colocações merecem ser feitas. A alegada falta de condições 

básicas é insustentável, a medida que tal lei espera, em contrapartida à 

regularização fundiária, a colaboração dos beneficiados com a preservação e 

melhoria do lugar (LOMAR, 2001), o que ocorrerá com a aproximação do Poder 

Público municipal aos alijados da existência oficial na população, até porque, no 

caso específico da concessão de uso especial, a propriedade da área pública 

ocupada permanece com Municipalidade74. Já a segunda consideração que faço 

rechaça a existência de estímulo a novas invasões, pois, estando mais próximo da 

sociedade, o Poder Público saberá coibir os “estelionatários políticos”, negociadores 

da área clandestina em troca de voto, e dos “estelionatários econômicos”, 

apropriadores de áreas com o fim de colocá-las no mercado imobiliário irregular 

(ROLNIK, 1999, p.127). 

                                                   
74 Esse ponto será abordado de maneira mais consistente quando da análise da base constitucional 

do instrumento da concessão de uso especial par fins de moradia. 
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Como se percebe, é impossível dissociar os vários aspectos que moldam o 

planejamento urbano. Não basta cerrar os olhos para a realidade, com a visível 

desconsideração da pessoa humana e dos direitos a ela pertencentes, ou 

simplesmente criticar e buscar incongruências meramente técnicas numa lei que, se 

bem empregada pelos governos municipais e com a participação popular, poderá 

modificar, talvez melhorar, o quadro urbanístico brasileiro. 

Indissociáveis, por isso, o direito de propriedade com conotação social 

ambiental, de direito-função, as funções sociais da cidade, e o direito social 

fundamental de moradia, possibilitando melhores condições de vida aos menos 

favorecidos e igualando situações socialmente desiguais (SILVA, 1999), sendo 

ambos viabilizados, como acentuarei, pela concessão de uso especial para fins de 

moradia, instrumento de política urbana previsto constitucionalmente e regulado pela 

Medida Provisória n. 2.220, de 2001. 

 

 

5.2 ASPECTOS GERAIS DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA 

 

 

A concessão de uso especial para fins de moradia é instrumento de política 

urbana que está previsto no artigo 183, §1º, da Constituição da República de 1988, 

no artigo 4º, V, “h”, do Estatuto da Cidade, e é disciplinado nos artigos 1º a 9º da 

Medida Provisória n. 2.220, de 2001.  

Por essa espécie de concessão do uso de bem público, o ocupante de área 

urbana pública, individual ou coletivamente, tem, segundo a expressão usada pelo 
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legislador, um “direito subjetivo”75 de usar essa área, para o fim de moradia, desde 

que atendidos os requisitos legais então exigidos (artigos 1º e 2º da Medida 

Provisória n. 2.220, de 2001). 

Deve-se se entender que o ocupante tem um direito subjetivo, no sentido de 

que não depende, para exercê-lo, da concordância do Poder Público. Em outras 

palavras, o reconhecimento do direito à concessão de uso especial para fins de 

moradia não é uma escolha do Poder Público; é obrigatório, quando o particular 

preencher os requisitos dos artigos 1º e 2º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001. 

Se o Poder Público indefere o pedido formulado pelo interessado nas vias 

administrativas, é possível o reconhecimento do direito pelo Judiciário.  

Ademais, tal direito é direito real de uso de imóvel público reconhecido 

gratuitamente e outorgado em contrato firmado entre a Administração Pública e o 

ocupante, ou em sentença judicial, devendo, em ambos os casos, proceder-se ao 

registro imobiliário. É transferível por ato inter vivos ou causa mortis, sendo o que eu 

chamaria de um direito de posse resolúvel, pois se extingue quando a Administração 

constatar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 7º da Medida 

Provisória n. 2.220, de 2001. 

De todas as suas características, a obrigatoriedade no reconhecimento do 

direito, independente da vontade do Estado, é, sem dúvida, a principal.  

Aliás, é com base nessa característica que alguns doutrinadores76 dizem que 

a aplicação prática da concessão de uso especial para fins de moradia estaria 

obstaculizada. Para eles, a previsão de garantia do direito aos ocupantes de imóveis 

                                                   
75 Sabe-se que direito subjetivo é o poder jurídico dado a alguém, por lei ou por contrato, de exigir de 

outrem determinada conduta ou omissão. Diante disso, a menção a “direito subjetivo” de usar a 
área pública ocupada pelo particular não se apresenta, no rigor técnico jurídico, adequada.   

 
76 Nesse sentido, Mukai (2001). 
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públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios (artigo 3º da Medida Provisória n. 

2.220, de 2001) é inconstitucional; a medida provisória deve se limitar a ditar normas 

gerais sobre política urbana, não podendo impor aos Estados e aos Municípios a 

outorga do título de concessão de uso especial, sob pena de se afrontar o princípio 

da autonomia dos entes federados.  

Entretanto, no meu entendimento, os entes federativos não têm sua 

autonomia violada com a mencionada previsão legal. Isso porque o instituto em tela 

tem assento constitucional no artigo 183, e todos os entes federativos devem aplicá-

lo: à União, é compulsória a observância da medida provisória, pois, como legislação 

federal que é, dispensa a edição de outra lei para que haja a aplicação do instituto 

por esse ente. No âmbito estadual e municipal, também cabe a aplicação da medida 

provisória, em respeito à norma constitucional sobre a concessão de uso e ao direito 

fundamental à moradia estampados, respectivamente, nos artigos 183 e 6º da 

Constituição de 1988.   

Assim, preenchidos as condições necessárias, cabe ao particular o direito 

subjetivo de usar a área pública ocupada, facultando, ao poder público (federal, 

estadual, municipal), frente a uma das situações estabelecidas no artigo 5º da citada 

medida provisória, a transferência do particular para outro local.  

Noutros termos, a concessão de uso especial para fins de moradia é direito 

subjetivo que não está adstrito ao âmbito da discricionariedade administrativa. O que 

excepcionalmente fica aberto ao Poder Público é a escolha de transferir o ocupante, 

detentor desse direito subjetivo, para outro lugar, diante de uma das situações 

estabelecidas no artigo 5º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001.   

Passo, depois disso, à apreciação da base constitucional e legal do instituto. 
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Como destaquei, noutro momento, a importância da Constituição da 

República de 1988 na promoção do desenvolvimento urbano brasileiro, pela 

previsão do princípio da função social ambiental da propriedade urbana e pela 

dedicação de um capítulo específico à política urbana no país. 

No que pertinente à concessão de uso, também já adiantei seu embasamento 

constitucional, a teor do que dispõe o artigo 183, § 1º: “o título de domínio e a 

concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil.” (BRASIL, 2006, p.58). 

“A menção ao instituto da concessão, ainda que superficial, autorizou a 

inclusão da regulamentação da matéria no Estatuto da Cidade” (ALFONSIN, 2002a, 

p.160), e na Medida Provisória n. 2.220, de 2001. 

Como se vê, a redação desse dispositivo constitucional é lamentável, já que 

confunde institutos excludentes – a usucapião e a concessão de uso. O § 1º fala em 

concessão de uso, mas também da outorga do título de domínio necessária quando 

da aquisição pela usucapião prevista no caput. 

 

Melhor seria, em tratamento igual ao adotado em relação aos imóveis 
rurais, que o § 1º do art. 183 tivesse sido incluído como parágrafo do art. 
182, de tal modo que os imóveis desapropriados por descumprimento da 
função social da propriedade urbana pudessem ser objeto de distribuição 
mediante título de domínio ou concessão de uso, da mesma forma que o 
art. 188 estabelece para os imóveis desapropriados por descumprimento da 
função da propriedade rural. Colocando no art. 183, o parágrafo ficou 
praticamente sobrando diante das demais normas do dispositivo. (DI 
PIETRO, 2002, p.157) 

 

Certo é que o § 1º do artigo 183 do texto constitucional existe. Por essa razão, 

num esforço interpretativo, depreendo que a sua existência frente ao caput e demais 

parágrafos não é aleatória, autorizando a regulamentação da matéria no Estatuto da 

Cidade, e, mais tarde, na Medida Provisória n. 2.220, de 2001. 
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Ora, o artigo em comento se situa no capítulo da política urbana, o qual é 

atento à função social da propriedade urbana e da cidade. Nesse contexto, tanto os 

imóveis públicos como os particulares devem atender, especificamente, a uma 

função social.  

Para isso, previu o legislador constituinte, no caso de imóveis particulares, a 

usucapião especial de imóvel urbano, no caput do artigo 183. E como nesse instituto 

se adquire o domínio, então o título, a que se refere o § 1º do mesmo dispositivo 

constitucional, somente será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independente do estado civil, quando da usucapião. 

Já no tocante à função social nos imóveis públicos, tenho que “a existência do 

§ 3º neste artigo reforça o entendimento de que nos imóveis públicos não há direito 

ao título de domínio” (PRESTES, 2004, p.207). Sua inserção afasta a possibilidade 

da usucapião – já que, pela usucapião, repiso, adquire-se o domínio –, mas não a 

concessão de uso estabelecida no § 1º.  

Assim, em relação aos imóveis urbanos públicos, a concessão de uso é 

aplicável, com a outorga do título de concessão mencionado no § 1º do artigo 183. 

Essa interpretação, lastreada na aplicabilidade do princípio constitucional da 

função social da propriedade também aos imóveis públicos, reforça o entendimento 

de que a regulamentação da concessão de uso, pelo Estatuto da Cidade, e depois 

pela Medida Provisória n. 2.220, de 2001, é possível, encontrando sustentação na 

Lei Maior. 

 

[Com efeito,] baseado no pressuposto ético/jurídico de que terra pública 
também deve atender a uma função social, a idéia original da nova lei era 
dispensar aos terrenos públicos historicamente ocupados para fins de 
moradia, quer de propriedade da União, dos estados federados ou dos 
municípios, tratamento semelhante ao que se havia dado, através da 
regulação da usucapião especial de imóvel urbano, aos terrenos privados. 
(ALFONSIN, 2002a, p.160).  
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A concessão de uso especial para fins de moradia vem, então, concretizar o 

princípio da função social da propriedade e, em conseqüência, o direito fundamental 

social à moradia, com a ressalva de que, para isso, cabe ao Poder Público respeitar 

o princípio da dignidade humana, no qual, inclusive, ampara-se aquele direito. 

Que fique claro mais uma vez – pois já adiantei no tópico anterior – que não é 

a propriedade do bem público que se concede ao particular. Esta permanece com o 

Poder Público, ainda que relativizada, transferindo-se, tão-somente, o uso do bem. 

Aliás, é por conta disso que considero insustentável a alegada inconstitucionalidade 

do instituto em tela, por ofensa ao princípio da imprescritibilidade dos bens públicos 

– previsto, dentre outros dispositivos, no artigo 183, § 3º, da Constituição da 

República de 1988 –, sustentada por Mukai (2001). 

Com efeito, se a imprescritibilidade do bem público é vista como a 

conseqüência advinda de sua inalienabilidade originária (MEIRELLES, 2001, p.308), 

e se não há aquisição do bem público, via concessão de uso especial, não há 

afronta ao aludido princípio da imprescritibilidade.  

Além disso, como disse noutro momento, o direito real de uso – o direito de 

posse –, conferido pela concessão de uso especial para fins de moradia, é resolúvel, 

podendo a Administração Pública o extinguir, face à constatação e/ou denúncia de 

uma das situações previstas no artigo 8º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001.  

Significa dizer: quando se fala da concessão de uso especial para fins de 

moradia está se falando em direito de propriedade, de modo mais específico, da 

faculdade de usar o bem. Isso, contudo, não significa que é a propriedade da 

Administração Pública resolúvel, pois, como um tipo especial de concessão especial, 

esse instrumento recai sobre bem público que não pode ser objeto de aquisição via 

usucapião. Não se transfere o domínio nem de forma total, nem resolúvel. Existe, 
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aqui, a peculiaridade de ser a posse e não a vontade que leva ao direito subjetivo de 

uso. E mais outra particularidade. Seria esse uso, essa posse, resolúvel apenas 

para o concessionário, no sentido de que é ele quem pode vir a perder o direito de 

uso (artigo 8º, Medida Provisória n. 2.220, de 2001). 

Diante do posicionamento ora esposado, finalizo pela integração harmônica 

do instituto frente às demais previsões do texto constitucional vigente, na utilização 

do bem público por particulares. Não há, a meu ver, falta de amparo constitucional 

ao instrumento da concessão de uso especial para fins de moradia. 

Face à previsão do instituto na Lei Maior, foi necessária a sua 

regulamentação, o que se deu, num primeiro momento, com o Estatuto da Cidade e, 

posteriormente, com a Medida Provisória n. 2.220, de 2001.  

Referida lei inscreveu, no artigo 4º, V, “g”, a concessão de uso especial para 

fins de moradia dentre os instrumentos de política urbana necessários ao 

atendimento de seu principal objetivo esculpido no artigo 2º.  

O artigo 4º assim preceitua: 
 

Art. 4º. Para fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 
[...] 
V – institutos jurídicos e políticos: 
[...] 
g) concessão de uso especial para fins de moradia; 
[...]. (BRASIL, 2006, p.1.014). 
 

A disciplina infraconstitucional desse instituto foi reservada aos artigos 15 a 

20 do Estatuto da Cidade. Ocorre que esses artigos sofreram veto presidencial 

(BRASIL, 2001a). 

Segundo o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o 

tratamento da concessão de uso especial para fins de moradia estava eivado de 

inconvenientes que precisariam ser corrigidos para se acatar sua permanência no 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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Um desses inconvenientes era a previsão do direito à concessão de uso 

especial em “edificação pública”. Isso poderia ocasionar demandas injustificadas por 

parte de ocupantes de habitações de até 250 metros quadrados de área edificada 

em imóvel público (BRASIL, 2001a). 

Ademais, faltava uma ressalva ao direito à concessão, no caso de imóveis 

públicos de uso comum do povo; áreas urbanas de interesse da defesa nacional; 

áreas de preservação ambiental ou de destinação a obras públicas. 

Outro problema destacado no veto foi a ausência de fixação de uma data-

limite para o reconhecimento do direito à concessão de uso especial, favorecendo, 

com isso, “[...] a ‘corrida’ de ocupações às áreas públicas” (ALFONSIN, 2002b, 

p.409). Igualmente, a falta de um prazo pra que a Administração Pública processe 

os pedidos de concessão poderia congestionar o Poder Judiciário 

desnecessariamente. 

Destarte, a importância do instituto “para propiciar segurança da posse – 

fundamento do direito à moradia – a milhões de moradores de favelas e loteamentos 

irregulares” (DI PIETRO, 2002, p.153) foi reconhecida pelo Poder Executivo77, que 

se comprometeu a submeter ao Congresso Nacional um substitutivo normativo 

sobre a concessão de uso especial para fins de moradia. Com a edição da Medida 

Provisória n. 2.220, de 4 de setembro de 200178, cumpriu-se o prometido, regulando-

a novamente, nos artigos 1º a 9º. 

                                                   
77 Da mesma forma como ocorreu com o Estatuto da Cidade, não tenho dúvida de que há nítida 

correlação, dessa medida provisória e da importância dada ao instrumento, com a publicação da 
Emenda Constitucional n. 26, de 2000, a qual trouxe a moradia, para o texto constitucional, 
expressamente, como direito fundamental social. Aliás, a opção pela medida provisória foi uma 
estratégia de materialização do Estatuto da Cidade. 

 
78 Até o término deste trabalho, ainda permanecia a força normativa da Medida Provisória n. 2.220, de 

2001. 



 

 

181

Sobre a disciplina da matéria na referida medida provisória, assemelha-se ao 

que já estava previsto nos artigos 15 a 20 do Estatuto da Cidade, com as correções 

dos inconvenientes que ocasionaram o veto presidencial. Mas foi além, não se 

limitando a sanar os problemas antes detectados. Isso porque acrescentou a 

possibilidade de o direito à concessão ser exercido em relação aos imóveis públicos 

de qualquer dos entes federativos, além de prever a autorização de uso de imóveis 

públicos para fins comerciais.  

Além disso, a previsão, de que o direito do ocupante estaria garantido 

inclusive em imóveis de outros entes da Federação, foi alvo de várias críticas79 na 

doutrina, chegando-se até a se aventar a sua inconstitucionalidade, por ferir o 

princípio do pacto federativo.  

Entrementes, da repartição de competências aos entes federativos, notamos 

que o Estatuto da Cidade é uma lei nacional, editada com fulcro no que determinam 

os artigos 24, I, e 182, § 4º, da Constituição de 1988, ou seja, traça normas gerais. 

Sua aplicação é obrigatória à União, mas, aos demais, permite-se suplementar ou 

adequar as previsões do Estatuto da Cidade à sua realidade.  Isso, inclusive, já foi 

detidamente tratado por mim, no item 5.1.  

Seguindo esse entendimento, a concessão de uso especial para fins de 

moradia, tal como foi tratada pelo Estatuto da Cidade e pela Medida Provisória n. 

2.220, de 2001, é norma geral, uma diretriz central, da qual devem partir os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios para aplicá-lo, se suficientes as regras já dispostas 

naqueles diplomas, ou, então, regulamentar o instituto com base nas peculiaridades 

locais. Não há, desse modo, inconstitucionalidade no momento em que se garante a 

                                                   
79 Nesse sentido, Mukai (2001). 
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ocupação em imóveis de outros entes federativos, pois, com isso, o legislador quis, 

apenas, enfatizar, genericamente, a aplicação do instrumento, sem coibi-los, de 

imediato, a conferir o direito ali disposto. 

Voltando meu olhar, agora, para o procedimento, verifico que o contrato de 

concessão de uso especial para fins de moradia pode ser formalizado com a outorga 

ordinária ou a extraordinária. 

A outorga ordinária é a realizada na esfera administrativa, obedecendo a um 

procedimento próprio, iniciado com a protocolização do requerimento do 

interessado, junto à Administração Pública. A partir daí, contam-se doze meses para 

que a Municipalidade confira a fruição do bem ao particular, no interesse público, ou 

justifique o porquê da falta de formalização.  

Por sua vez, a outorga judicial acontece, tão-somente, se restar frustrada a 

via administrativa. Nela, o direito à concessão de uso será declarado por sentença, 

nos termos do artigo 167, I, n. 37, da Lei n. 6.015, 31 de dezembro de 1973 – Lei de 

Registro Público –, e do artigo 6º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001. 

Não é demais ressaltar que, ao compará-la à desapropriação – outro 

instrumento de política urbana utilizado na regularização da ocupação urbana, mas 

em áreas privadas –, a concessão de uso especial para fins de moradia apresenta-

se vantajosa, quando inserida dentro de um planejamento urbano sustentável: Para 

o Poder Público, já que o custeio e o tempo para o seu reconhecimento são bem 

menores do que na desapropriação. Para os concedentes e demais moradores da 

cidade, é benéfica, pois teriam a regularização da ocupação de áreas públicas 

urbanas alijadas, com a constante presença do Poder Público, o qual ainda 

permanece com a propriedade do bem, podendo extinguir o direito à concessão de 

uso (artigo 8º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001).  
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Permito-me uma comparação do instituto também à usucapião, 

especificamente, à usucapião especial coletiva de imóvel urbano, instrumento de 

política urbano trazido ao ordenamento jurídico pelo Estatuto da Cidade. 

Diz essa lei nacional que a população de baixa renda que se valer da 

usucapião coletiva terá a gratuidade cartorária.  

Nitidamente, o objetivo do legislador ordinário foi atentar para a situação 

econômica dessas pessoas, mas se esqueceu de fazer a mesma previsão ao caso 

dos não menos necessitados que se valem da concessão de uso especial para fins 

de moradia, seja individual, seja coletiva.  

 

No exame de registrabilidade dos atos de concessão de uso especial para 
fins de moradia, o registrador atentará, na concessão extrajudicial, para o 
preenchimento dos requisitos legais do contrato de concessão, sem invadir-
lhe o mérito. Na concessão judicial, além dos requisitos dos arts. 222 a 225, 
da LRP, o registrador assinalará, no registro, a ocorrência do trânsito em 
julgado da sentença concessória. O registrador sempre consignará [...] a 
satisfação das obrigações tributárias incidíveis e os emolumentos 
recebidos pela prática do ato (CC, art. 862. LRP, arts. 14, 217, 289. LNR, 
art. 30, XI. Lei nº 10.169, art. 6º). (MELO JÚNIOR, 2002, grifo nosso). 

 

Ora, numa interpretação sistemática dos dispositivos do Estatuto da Cidade, 

notadamente, tomando a finalidade social de ambos os institutos, tenho que, mesmo 

no caso da concessão de uso especial, deve-se buscar a gratuidade da averbação 

no registro do imóvel, ou, então, que o poder público concedente arque com esse 

gasto. Se não for assim, esvazia-se o fim a que se propõe tal instituto.  

Lançados o surgimento, a definição e a diferença da concessão de uso 

especial para fins de moradia, em relação às duas modalidades de concessão de 

uso de bem público, cumpre-me apontar a finalidade do instrumento.  

Pois bem. Como sua própria denominação indica, “[...] restringe-se à 

finalidade de moradia tão-somente, não atingindo a concessão lato sensu típica do 

direito administrativo” (RIBEIRO, 2004, p.17).  



 

 

184

Nesse sentido, merece menção o entendimento de Alfonsin: 

 

A Constituição de 88, seguindo uma tradição brasileira, estabeleceu a 
impossibilidade dos terrenos públicos serem adquiridos pela via da 
usucapião. Em uma interpretação restritiva da Constituição estar-se-ia 
diante de uma dificuldade quase intransponível para a regularização 
fundiária dos assentamentos em área pública, o que colocaria os moradores 
na posição de terem de resignar-se com a irregularidade. Daí a construção 
hermenêutica que viu no artigo 183, § 1º, uma clara autorização para a 
utilização do instrumento da concessão de uso como um equivalente da 
usucapião a ser usada nos terrenos públicos.  
[...] 
A idéia do instrumento é justamente subsidiar estas famílias de baixa renda 
incapazes de obter moradia pelo mercado. O que se tem em vista é a 
garantia do direito social à moradia, constitucionalmente garantido. É neste 
sentido que o direito somente será reconhecido uma vez, pois seu objetivo é 
tão-somente o de atender o direito à moradia e não o direito de especular 
com a terra pública. (ALFONSIN, 2002b, p.414;417). 
 

Em que pese o nome do instrumento em tela dar indícios de que a sua 

finalidade nada mais é do que a efetividade do direito social à moradia, eu creio que 

vai além, se inserido dentro de um planejamento urbano adequado. Objetiva a 

efetivação de princípios constitucionais, notadamente, a função social ambiental da 

propriedade e da cidade. Mas não é só. Como destaquei até aqui, a materialização 

de outros direitos humanos fundamentais, que não a moradia, também são fins 

desse instrumento de política urbana.  

Prova disso é o fato de que a existência de vielas e de pequenos espaços 

livres na área pública ocupada não inviabiliza a concessão de uso especial. Com 

efeito, apesar de não se destinarem à moradia do possuidor, individual ou coletivo, 

valem como ruas e praças, possibilitando, inclusive, o acesso à morada. Daí a 

permissibilidade do uso desses locais ser concedido também ao ocupante.  

Outras vezes, encontra-se, nessas ocupações, o uso misto do bem localizado 

na área pública, ou seja, pequeno comércio e moradia. Até mesmo templos 

religiosos podem ser constatados. Nessas situações, haverá a outorga por 

instrumentos diversos: a concessão de uso para o uso residencial e a autorização de 
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uso para fins comerciais, por força do disposto no artigo 9º da Medida Provisória n. 

2.220, de 2001 (GASPARINI, 2002).  

Significa dizer que no ato de outorga da concessão de uso especial, poderá 

ser prevista uma cláusula permissiva do exercício de pequeno comércio e/ou 

serviços por parte do concessionário, o que, aliás, contribuirá para a manutenção de 

seu sustento, de sua família ou do grupo que ocupa a área. A concessão de uso 

especial para fins de moradia volta-se à regularização da área pública ocupada, 

dando às pessoas que ali vivam oportunidades, direitos, que são necessários, 

inclusive, para se falar em direito social à moradia. Propicia o trabalho, quando 

permite a autorização de uso especial; favorece o convívio social e o acesso aos 

imóveis, quando insere vielas, ruas, praças.  

Em termos formais, a concessão de uso especial para fins de moradia é, 

assim, instrumento de política pública que respalda a função social ambiental da 

propriedade e da cidade, viabilizando a efetividade dos direitos sociais à moradia e à 

cidade sustentável, e formalizando a posse sob a área pública – em alguns casos, 

de vários anos –, necessária ao pleno exercício desses direitos, por pessoas até 

então excluídas do cenário urbano.  É, enfim, avanço que agrega valor à luta popular 

por uma vida digna, numa tentativa de minorar o problema enfrentado por essa 

parcela da população brasileira que vive em áreas públicas e que, muitas vezes, não 

podem ser dali retirada, pelos transtornos maiores que causaria ao poder local 

(custo excessivo da remoção, impossibilidade de remanejamento adequado, etc.). 

Contudo, ainda é pouco aplicada, o que se deve, muitas vezes, pelas 

dificuldades, no mundo jurídico, em aceitar outra proposta mais democrática, que 

ressalte a dimensão social do problema urbano. A desinformação é, portanto, o 
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grande fator que impede a maior utilização prática do instrumento, que, espero, 

através deste estudo, minimizar.   

 

 

5.3 NATUREZA JURÍDICA: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, 

CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, CONCESSÃO DE USO 

ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA 

 

 

Ainda que incipiente a discussão doutrinária acerca da concessão de uso 

especial para fins de moradia, constato, muitas vezes, uma confusão entre esse 

instituto com outros, ou uma interpretação equivocada a respeito – fruto, aliás, da 

desinformação a que me referi acima. Daí a necessidade de aclarar qual a natureza 

jurídica da concessão de uso especial para fins de moradia, para, assim, delinear as 

suas diferenças em relação a outros instrumentos, à primeira vista, semelhantes. 

É sabido que os bens jurídicos, assim considerados “[...] todos os valores 

materiais ou imateriais que possam figurar numa relação jurídica, na condição de 

objeto” (FARIA, 2001, p.389), classificam-se de diversos modos. Uma dessas 

classificações, considerando o domínio, divide-os em bens públicos e bens 

particulares. 

Posso dizer que os bens públicos são aqueles bens pertencentes a pessoas 

jurídicas de direito público interno – União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 

autarquias e fundações públicas – e os de particulares, mas afetados à prestação de 

serviços públicos ou a alguma destinação pública. Apresentam-se subdivididos, 

quanto à sua destinação (FARIA, 2001), em bens de uso comum (destinados ao uso 

do povo, sem maiores restrições, a não ser a exigência à boa conduta), bens de uso 
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especial (destinados a instalações públicas, com acesso controlado e, em algumas, 

formal) e bens dominiais (bens patrimoniais do Estado, sem qualquer destinação 

pública).  

Com base nessa subdivisão e nos limites e condições estipulados legal ou 

contratualmente, admite-se a utilização de bens públicos por particulares. A 

concessão de uso80, a concessão de direito real de uso e a concessão de uso 

especial para fins de moradia, são alguns dos instrumentos que a Administração 

Pública pode se valer para aquele expediente. 

Diante disso, vislumbro uma similitude entre as citadas concessões, qual seja, 

são todas elas espécies de concessão de uso de bem público. Além dessa, outra 

semelhança está no fato de a Administração Pública apenas ceder o direito real de 

uso para o particular, ou seja, não há a transmissão do direito de propriedade para o 

particular; ocorre, na verdade, a relativização desse direito do Poder Público, com a 

transmissão de uma das faculdades do proprietário, qual seja, a faculdade de uso o 

bem. 

Mas é preciso esclarecer, desde já, que há diferenças entre elas, como passo 

a destacar. 

A concessão administrativa de uso, também chamada simplesmente de 

concessão de uso de bem público, por Bandeira de Mello (2002), é o contrato 

administrativo no qual a Administração Pública permite a alguém, via procedimento 

licitatório, o uso exclusivo sobre partes de bens de uso especial, para que nelas 

desenvolva determinada atividade. É direito pessoal; intransferível, a não ser que 

                                                   
80 A concessão administrativa de uso, ou, simplesmente, concessão de uso pode ser utilizada para a 

transferência da prestação de determinado serviço público, a um particular. Todavia, não faço 
maiores esclarecimentos sobre essa questão, já que fugiria à nossa discussão em torno dos tipos 
de concessão de bens públicos. 
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haja prévia autorização formal pela Administração; temporário, podendo ser 

rescindido por conveniências da Administração Pública antes do prazo definido, 

mediante indenização do concessionário (particular). O box de comerciantes nos 

mercados públicos e centros de abastecimento seria exemplo (BANDEIRA DE 

MELLO, 2002). 

A concessão de direito real de uso, por sua vez, é o contrato através do qual 

o uso remunerado, ou não, de terreno público ou do espaço aéreo que o recobre é 

transferido ao particular, pela Administração Pública, como direito real resolúvel, 

para que seja empregado a certos fins e por tempo determinado ou não. É direito 

real de uso resolúvel outorgado por escritura pública ou por termo administrativo 

levado ao registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como direito transferível 

por ato inter vivos ou causa mortis (RIBEIRO, 2004). No ordenamento jurídico 

brasileiro, está prevista nos artigos 742 a 745 do Código Civil de 1916; artigos 7º e 

seguintes do Decreto-Lei n. 271, de 28 de fevereiro de 1967; e no artigo 17, § 2º, da 

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Recentemente, o Estatuto da Cidade a previu 

como instrumento de política urbana, no artigo 4º, V, “g”. 

Observo que, diferente da concessão administrativa de uso, a concessão de 

direito real de uso não é um instrumento jurídico de essência pública, já que o 

particular também pode utilizá-la, de acordo com o que dispõem os artigos 7º e 8º do 

Decreto-Lei n. 271, de 1967. 

Já a concessão de uso especial para fins de moradia, objeto da pesquisa, 

apresenta a natureza jurídica de concessão de uso de bem público voltada 

exclusivamente à política urbana; é, portanto, instrumento de política pública, como, 

inclusive, já mencionei noutras passagens do texto. Por conta disso, não é um 

instrumento de utilização prática isolada. Deve estar previamente inserido num 
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planejamento urbano sustentável, e, nesse aspecto, acaba por se assemelhar à 

concessão de direito real de uso, quando esta se voltar à política urbana, pois, como 

bem demonstram as suas particularidades, há outra possibilidade de utilização do 

instituto, qual seja, a utilização pelo particular.  

 

 

5.4 ESPÉCIES 

 

 

Pelo que dispõe a Medida Provisória n. 2.220, de 2001, duas são as espécies 

de concessão de uso para fins de moradia, gratuitamente conferidas, àqueles que 

preenchem seus requisitos autorizativos previstos nos artigos 1º e 2º: a concessão 

individual de uso especial para fins de moradia e a concessão coletiva de uso 

especial para fins de moradia.  

Estabelece o artigo 1º, caput, da aludida medida provisória, no que toca à 

concessão individual de uso especial: 

 

Art. 1º Aquele que, até 30 de junho de 2001, possui como seu, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua 
moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para 
fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja 
proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou 
rural. (BRASIL, 2001b). 

 

O caput do artigo 2º, por sua vez, dispõe a respeito da concessão coletiva: 

 

Art. 2º Nos imóveis de que trata o art. 1º, com mais de duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, que, até 30 de junho de 2001, estavam ocupados por 
população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar os 
terrenos ocupados por possuidor, a concessão de uso especial para fins de 
moradia será conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não 
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sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural.  (BRASIL, 2001b). 

 

Desses dispositivos legais, depreendem-se os requisitos necessários para o 

reconhecimento da concessão de uso especial para fins de moradia. 

No caso de concessão individual de uso especial para fins de moradia, tem-

se: 

a) Posse, com animus domini, ininterrupta e sem oposição: por esse requisito, 

exige-se o exercício da posse, pelo possuidor, como se dono fosse desde o 

momento que se apossou do bem. Excluem-se o mero detentor do bem ou o 

possuidor direto devido a uma obrigação ou direito.  

Ademais, a posse deve ser ininterrupta, contínua. Não quer isso significar 

que, no prazo necessário para a concessão, não possam existir pequenos 

momentos de afastamento da posse ou que bem seja possuído apenas pela mesma 

pessoa. Em outras palavras, a Medida Provisória n. 2.220, de 2001, admite que o 

herdeiro legítimo continue, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já 

resida no bem ao tempo da abertura da sucessão, conforme o § 3º de seu artigo 1º. 

Por sua vez, sem oposição é a posse exercida de forma mansa e pacífica; 

aparentemente é o possuidor o proprietário do bem, pois sua posse não é objeto de 

contenda judicial do Poder Público (GASPARINI, 2002). 

b) Lapso temporal de cinco anos completados até o dia 30 de junho de 2001: 

outro requisito extremamente importante é o tempo que, associado à posse e às 

demais exigências legais, permite que a concessão seja solicitada.   

Como uma das razões para o veto dos artigos 15 a 20 do Estatuto da Cidade 

foi a ausência de um marco temporal que impedisse novas ocupações, a Medida 

Provisória n. 2.220, de 2001, estipulou que o período considerado deve ser anterior 

a 30 de junho de 2001. Assim, o possuidor deve comprovar o implemento do prazo 
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de cinco anos de posse do bem, contando-se da data mencionada para trás. A 

concessão de uso especial para fins de moradia não abarca, pois, situações de 

posse de 30 de junho de 2001 em diante.    

c) Destinação à moradia do possuidor ou de sua família: como já disse em 

momento anterior, a finalidade da concessão de uso especial é a garantia do direito 

social à moradia para aqueles que ocupam áreas públicas urbanas. Para o 

preenchimento desse requisito, o possuidor precisará comprovar que durante todo o 

qüinqüênio ele ou sua família mantinha sua morada no local objeto da concessão.  

d) A área objeto da posse deve ser pública e urbana com até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados: a área deve pertencer a um dos entes federativos ou, 

ainda, às suas autarquias e fundações públicas, além do que são necessárias a sua 

localização em perímetro urbano definido em lei municipal e a observância da 

metragem prevista legalmente. Entretanto, nem todas as áreas públicas podem 

figurar como objeto da concessão de uso especial. Isso porque nas hipóteses 

previstas nos artigos 4º e 5º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001, o Poder Público 

tem, respectivamente, a obrigatoriedade e a faculdade de assegurar um outro local – 

em meu entendimento, deve ser outra área pública – para o exercício do direito de 

concessão de uso especial seja individual, seja coletiva.       

e) O possuidor não pode ser proprietário ou concessionário a qualquer título 

de outro bem imóvel urbano ou rural: o possuidor, quando requerer a concessão, 

deve declarar, sob as penas da lei, que não possui outro bem imóvel. Registre-se 

que tanto o Poder Público, como o juiz – se a concessão for pleiteada judicialmente 

– poderão suscitar a apuração do declarado, indeferindo ou anulando a concessão 

caso se constate que o requerente é proprietário ou concessionário de outro imóvel 

urbano ou rural. 
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f) O possuidor deve ser pessoa de baixa renda: embora a Medida Provisória 

n. 2.220, de 2001, não estabeleça a baixa renda do possuidor como um dos 

requisitos necessários ao reconhecimento da concessão individual de uso especial 

para fins de moradia, depreende-se, do próprio escopo desse instituto, que o mesmo 

se dirige àquele que não possui renda suficiente para obter moradia no mercado 

formal. Entendimento diverso fulminaria a própria necessidade de sua previsão no 

ordenamento jurídico.  

Com relação à concessão coletiva de uso especial, notam-se os mesmos 

requisitos exigidos para o reconhecimento da concessão individual, com a 

peculiaridade de que, ao invés de apenas um possuidor ou de sua família, a área 

deve ser possuída por população de baixa renda.  

Sobre isso, cabe o seguinte questionamento: qual seria o número de pessoas 

necessário para comprovar que a área pública urbana foi ocupada coletivamente?  

Como já destaquei noutro estudo, ao analisar a usucapião especial coletiva 

de imóvel urbano:  

 

[...] Observando-se o emprego do termo ‘população’, clara está a exigência 
de um número considerável de pessoas se servindo da área ocupada para 
ali morar. População é mera expressão numérica relacionada a questões 
demográficas ou econômicas, nada significando do ponto de vista jurídico, 
e, juntamente com a expressão ‘baixa renda’, acreditamos, poderão ser 
definidas pelo juiz, quando da análise do caso concreto [...]. (SILVA, 2002, 
p.64). 
 

Esse entendimento também se mostra adequado para esclarecer a população 

de baixa renda referenciada na Medida Provisória n. 2.220, de 2001, para o caso de 

concessão coletiva de uso especial para fins de moradia, com a ressalva de que se 

estende ao Poder Público a possibilidade de definir tal expressão.  

Acrescento outras duas especificidades da concessão coletiva no que toca à 

área pública ocupada. Uma, refere-se à metragem superior a duzentos e cinqüenta 
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metros quadrados. A segunda especificidade é que seja impossível a identificação 

dos terrenos ocupados por possuidor, justificando-se a concessão à coletividade na 

forma de frações ideais, que não precisam corresponder, em regra, ao que 

exatamente é ocupado por família, mas respeitar o limite de duzentos e cinqüenta 

metros quadrados (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Medida Provisória n. 2.220, de 2001). 

Para finalizar a análise da novel, resta-me esclarecer que, apesar do caráter 

perene da concessão de uso especial, ou seja, da ausência de um prazo 

determinado para sua duração, a Medida Provisória n. 2.220, de 2001, estabelece, 

em seu artigo 8º, as razões que justificariam a extinção desse direito – destinação 

diversa da moradia e aquisição ou concessão de outro imóvel urbano ou rural –, o 

que, aliás, coaduna com a própria existência e respeito ao seu fim último de 

concretização do princípio constitucional da função social da propriedade e de 

resguardo ao direito à moradia.  

 

 

5.5 EFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO 

 

 

Mesmo que eu tenha constatado a grande importância do instrumento, devo, 

também, chamar a atenção para a sua aplicabilidade. Isso porque, sem uma cautela, 

um cuidado, por parte do operador do Direito, o emprego da concessão de uso 

especial para fins de moradia, irrestritamente, pode gerar distorções, na prática, que 

a afastará da finalidade a que se propôs. 

Tomando o contexto belo-horizontino, vemos que ainda não se tem notícia de 

sua aplicação seja administrativa, seja judicialmente. 
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Somente no ano de 2003, presenciou-se um embate envolvendo a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte e os moradores dos Viadutos Silva Lobo, Delta, João 

Pinheiro e Passarela Vila Oeste. De um lado, o Poder Público Municipal iniciou uma 

operação de retirada dos ocupantes dessas áreas. Do outro, a resistência dos 

moradores que, apoiados pela Pastoral de Rua, pelo Programa Pólos e pelo 

Escritório de Integração, e amparados juridicamente pelos pareceres de Liana 

Portilho Mattos (MATTOS, 2004) e de José Luiz Quadros de Magalhães 

(MAGALHÃES, 2002), pretendiam permanecer nos locais ocupados com o 

reconhecimento do direito à concessão de uso especial para fins de moradia. 

Mesmo que a solução tenha sido um acordo firmado entre as partes, com a 

adesão das famílias ao Programa Bolsa-Moradia, não se concretizando o instituto 

destacado, merece o caso algumas reflexões, como as que me propus a responder 

nesse trabalho81. Isso porque, entendo – e isso já foi por mim esclarecido na 

Introdução – que essa situação fática é paradigmática: auxilia na compreensão das 

possibilidades de utilização do instrumento, representando não só um anti-exemplo 

de aplicação deste, como, também, um referencial para a construção de um 

conteúdo mínimo do direito fundamental à moradia.  

Reportando-me às indagações feitas no capítulo inicial e valendo-me de tudo 

que fora dito até agora, tenho que a concessão de uso especial para fins de 

moradia, da forma como foi prevista constitucional e legalmente, favorece, num 

contexto abstrato, teórico, a efetividade dos direitos fundamentais sociais à moradia 

e à cidade sustentável, viabilizando a função social da propriedade, a inclusão social 

e o resgate da dignidade e cidadania daqueles que dela se valham.  

                                                   
81 Essas reflexões foram feitas no capítulo 2, às f.58-59. 
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Aliás, no plano concreto, existem casos bem sucedidos de utilização desse 

instrumento que demonstram sua importância prática e sua viabilidade social. Os 

títulos de concessão de uso para fins de moradia concedidos pelo Município de 

Gravataí, Rio Grande do Sul82, e pelo Município de São Paulo83, ambos, em 2004, 

são exemplos disso.  

Contudo, há situações, como as ocupações do Viaduto Silva Lobo, na cidade 

de Belo Horizonte, Minas Gerais – tomadas, neste trabalho, como um anti-exemplo, 

algo que não deve ser seguido para a resolução do problema da exclusão social 

urbana –, nas quais o emprego desse instrumento é de todo inviável e mesmo 

colidiria, inviabilizaria o exercício daqueles direitos e o implemento dos princípios 

constitucionais citados na presente pesquisa.  

Aliás, ao tomar a realidade dessa urbe, no capítulo 2, enfatizei que há outros 

locais, outros imóveis vagos (83.148 domicílios vagos), que poderiam ser ocupados 

não só por famílias que vivam sob viadutos, mas por todas aquelas pessoas que 

integram o lamentável número do déficit da habitação em Belo Horizonte. Tem-se 

uma cidade avançada, com certa estabilidade econômica, de modo que àquelas 

                                                   
82 “[Em 16 de julho de 2004, o Ministro das Cidades, Olívio Dutra,] participou da entrega de 551 

Contratos de Concessão Especial de Uso para Fins de Moradia aos moradores do loteamento 
Parque da Lagoa, no Ginásio de Esportes da Comunidade Cristã, no município de Gravataí.     
Estes títulos são resultado de um Convênio de Cooperação assinado em 2003, entre o Ofício de 
Registro de Imóveis de Gravataí e a Prefeitura, com interveniência direta do Ministério das 
Cidades. O objetivo da cooperação é simplificar os processos de registros e a gratuidade para o 
registro da escritura de áreas de baixa renda.” (MINISTRO..., 2004). 

 
83  Mais de dois mil grupos familiares que vivem nos bairros Jardim Comercial e Jardim São Bento, na 

zona sul da cidade de São Paulo, receberam do Secretário Municipal de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano de São Paulo (SEHAB), Marcos Barreto, no dia 14 de agosto de 2004, os 
títulos de concessão de uso especial para fins de moradia. “Os títulos fazem parte do Programa de 
Regularização Fundiária em Favelas de São Paulo, que beneficia, no total, 40 mil famílias 
moradoras de 160 áreas públicas municipais regularizadas pela Prefeitura. A regularização faz 
parte do programa Bairro Legal, desenvolvido pela Sehab. Com [essa entrega], já são mais de 36 
mil famílias com os títulos de moradia em mãos. O documento dá ao morador a garantia da posse 
e o direito ao registro em cartório. A lei 13.514, de janeiro de 2003, permitiu a regularização das 
160 áreas públicas do município e autorizou a Prefeitura a conceder o título de concessão especial 
para moradia.” (SECRETARIA..., 2004). 
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pode ser propiciada uma vida realmente digna, a inclusão social, noutro lugar 

apropriado.  

Se nós, belo-horizontinos, estivéssemos num local onde falta toda sorte de 

condições físicas, econômicas, sociais, talvez permitir e regularizar moradias sob 

viadutos seria elevar a condição subumana de vida em que se encontram várias 

pessoas. Mas não é o que encontramos aqui. O Município de Belo Horizonte é visto, 

inclusive, no cenário internacional como um dos mais avançados em tratamento 

legislativo de questões habitacionais. O que falta, entendo, é a interligação das 

várias políticas públicas implantadas pela Municipalidade, dos vários instrumentos 

de política urbana, com questões outras, como a manutenção econômica dos 

reassentados, dos “regularizados”, economicamente, a inclusão social com os 

demais cidadãos belo-horizontinos. Falta uma atuação urbanística sustentavelmente 

planejada.   

Um segundo ponto que também me leva à conclusão de que a concessão de 

uso especial para fins de moradia não seria viável ao caso dos viadutos de Belo 

Horizonte reside na própria finalidade desse tipo de obra de arte.  

Viadutos, todos sabem, são bens de uso comum do povo que foram 

construídos com o fito único e exclusivo de facilitar o tráfego viário e, normalmente, 

são colocados em pontos estratégicos, com maior fluxo de veículos terrestres, para 

permitir a desobstrução do trânsito. Devem, por conta disso, ser protegidos, já que 

integram o patrimônio público, não se podendo deixar de consignar que essas obras 

de arte demandam constantes manutenções, o que só pode ser feito se os espaços 

próximos às suas estruturas estiverem vagos, livres. Como se não bastasse, a 

proteção do ambiente urbano e do próprio direito à qualidade de vida urbana, 

justificariam a modificação daquela situação fática que, como disse, já persistia há 
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quase vários anos. Isso porque a própria luta, a própria mobilização social, até a 

promulgação do Estatuto da Cidade, já demonstra que é, também, de longa data a 

insatisfação com as ocupações irregulares do solo urbano. 

Se, do ponto de vista arquitetônico, chegou-se a cogitar a possibilidade de 

manter as famílias sob o Viaduto Silva Lobo, temos que essa manutenção 

inviabilizaria toda a ordem viária daquele local. Não há, a nosso sentir, como 

conviver tão próximo a uma avenida de intensa circulação veicular; não há como 

manter as famílias e, ao mesmo tempo, manter a possibilidade de o Poder local 

realizar obras, reparos, no viaduto, por exemplo.  Aliás, em se tratando de bem de 

uso comum, como é o viaduto, a Medida Provisória faculta ao poder público 

remanejar os ocupantes para outro local, o que, naquele caso específico, seria, a 

meu ver, o mais acertado, se, dentro de tudo que já disse, houvesse uma retirada 

planejada e duradoura das famílias.  

Há, ainda, outra consideração final sobre a não aplicação da concessão de 

uso especial no caso em apreço. A conciliação do direito à moradia com o também 

resguardado direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, à cidade 

sustentável, resta perdida, o que não posso, juridicamente, aceitar.  

Faz-se necessária a conciliação entre as especificidades do caso concreto, 

qualquer que seja ele, e a interpretação constitucional da concessão de uso especial 

para fins de moradia, na linha do que destaquei em momento anterior. E mais. Que 

essa forma de concessão de uso de bem público seja um instrumento de política 

pública inserido num planejamento urbano sustentável, por parte do Poder Público 

Municipal, no qual se considere, de modo conjunto, os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais que envolvem a sua aplicação, a fim de que se tenha uma ação 

duradoura para a situação fática.  
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Consiste em dizer. Não basta o preenchimento dos requisitos estampados 

nos artigos 1º e 2º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001, para que se aplique a 

concessão individual e a concessão coletiva de uso para fins de moradia, 

respectivamente, se a localização não favorece a moradia e a cidade sustentável 

(direitos fundamentais lastreados na dignidade humana, princípio estruturantes do 

Estado democrático de direito brasileiro), como ocorre nas ocupações em viadutos. 

Não basta que a Administração Pública ou o Judiciário outorguem o direito de uso 

do bem público ao particular, para fins de moradia, ou o remaneje para local mais 

apropriado, se não coloca à sua disposição os equipamentos públicos necessários 

para uma vida digna (água, luz, esgoto, trabalho e educação), nem acompanhe esse 

pós-morar.     

A eficiência desse instrumento depende, pois, de um contexto muito mais 

amplo: depende do preenchimento dos requisitos pelo interessado em dela se valer; 

de um procedimento regular para sua outorga de acordo com a legislação que a 

disciplina; da atuação do operador do Direito em consonância com os ditames 

constitucionais e legais diante do problema; e, ainda, da atuação do Poder Público 

Municipal, para que haja um enfrentamento do caso sem perder de vista a finalidade 

do instituto, qual seja, a concretização do princípio da função social da propriedade 

pública urbana, bem como a eficácia e efetividade dos direitos fundamentais sociais 

à moradia e à cidade sustentável.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

As conseqüências advindas do caos urbano são sentidas nas cidades de todo 

o mundo, a tal ponto que se tornaram preocupação governamental. Isso é refletido 

em diversos documentos internacionais e também na ordem interna de vários 

Estados, a exemplo do amparo dado à moradia e à cidade sustentável como direitos 

humanos fundamentais, do compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a 

função social ambiental da propriedade, e com a instituição de políticas públicas 

voltadas ao trato dos problemas enfrentados nas cidades.  

No Brasil, não é diversa a postura adotada frente ao problema urbano, tendo 

este recebido tratamento legislativo, como mostram a Constituição da República de 

1988 e o recente Estatuto da Cidade – Lei nacional n. 10.257, de 10 de julho de 

2001.  

A propósito, ressalto que esse arcabouço jurídico-legal guarda estreita 

relação com a forma de Estado e de governo pátrias, e, em conseqüência, com os 

fundamentos, objetivos e princípios que estruturam o Estado democrático de direito 

brasileiro, de maneira especial, a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da 

Constituição de 1988), a erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as 

desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, III, do texto constitucional vigente), e a 

prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, II).  

Todavia, num contexto como o que se apresenta – Direito dependente da 

Economia; crescimento urbano desenfreado, sem qualquer planejamento 

sustentável; desrespeito a princípios, a direitos humanos fundamentais; 

desigualdade social e ausência de condições mínimas de vida e de participação 
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efetiva a uma parcela da população –, mostram-se insuficientes as regulamentações 

legislativas, e, até, as ações de política pública voltadas à questão urbano-

ambiental. Sofrem os cidadãos que, crentes numa mudança democrática, são 

obrigados a conviver em meio a um quadro de injustiça, desigualdade, descrédito 

das instituições, e desrespeito à Constituição. O próprio sentimento de Nação foi 

olvidado. 

Diante disso, uma das constatações a que cheguei é a de que, formalmente, 

o Brasil é um Estado democrático de direito, mas em descompasso com o real, que 

mostra um desrespeito a um mínimo existencial, à efetivação de direitos humanos 

fundamentais e à participação cidadã efetiva. É preciso, então, como resposta – e 

aqui confirmo uma das hipóteses por mim levantadas neste trabalho –, estabelecer 

limites ao cenário de conflito e de segregação sócio-econômica exacerbados, 

resgatar a aproximação entre governantes e cidadãos, assim como o interesse pelo 

bem comum.  Só assim, acredito que poderão ser materializados princípios e direitos 

humanos fundamentais, e, em conseqüência, alcançado o Estado democrático de 

direito brasileiro, em sua dupla concepção: formal e material.  

Nessa empreitada, propus, ao longo do estudo, a necessidade de se corrigir 

falhas interpretativas, a partir do olhar do operador do Direito sobre o real, tendo em 

vista que nem sempre uma iniciativa legislativa, ou mesmo, um programa de política 

pública se mostrará eficiente na prática. Além do mais, certos princípios, norteadores 

desse processo interpretativo – como o da função social ambiental da propriedade –, 

e certas definições – como melhor qualidade de vida, justa medida –, decorrem da 

realidade, têm uma carga valorativa cambiante, carga essa que não pode ser 

desconsiderada pelo intérprete. Significa dizer: Um operador do Direito atento se 

ocupa da situação concreta. É esta que clama por solução justa e adequada. 
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A par dessas constatações, é que resgatei, de modo específico, o papel da 

cidade na realização dos direitos humanos fundamentais, da própria cidadania 

efetiva, pois, como local primeiro de contato social de ordem pública entre as 

pessoas, possibilita, no meu entendimento, a alteridade, favorece a colaboração, a 

interação, dos que nela convivem, estreitando laços sociais.   

Ocorre que, como procurei pontuar, existe uma cidade ilegal que, se ainda 

não é, seguramente será a regra da urbanização brasileira. Nela, não é permitido 

dizer que as pessoas de baixa renda, em especial, são responsáveis por suas 

próprias escolhas, ante a ausência de um Estado que atuasse e oportunizasse 

opções. 

Assim, juntamente com a interpretação voltada ao caso concreto – que falei 

linhas atrás – clamo por um planejamento urbano sustentável, que se dedique aos 

diversos aspectos informadores do que seja uma cidade (aspectos sociais, 

econômicos, ambientais), ultrapassando o mero entendimento jurídico de que cidade 

é a sede do Município. 

A concessão de uso especial para fins de moradia, com previsão na 

Constituição da República de 1988 e na Lei nacional n. 10.257, de 10 de julho de 

2001, e regulamentação pela Medida Provisória n. 2.220, de 4 de setembro de 2001, 

é importante nesse planejar urbano, um avanço até, já que seu principal objetivo é 

possibilitar às pessoas – que ocuparam áreas públicas e lhes deram destinação 

social – que ali permaneçam, por meio da segurança do direito de uso, e, em certa 

medida, materializar o direito social à moradia e à cidade sustentável. A própria luta 

pela dignidade humana é por ela reafirmada. 

Contudo, há de se ter cautela na sua aplicação e isso também foi minha 

preocupação durante a pesquisa, quando pretendi depreender o papel 
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desempenhado por esse instrumento na regularização da cidade ilegal, e, de modo 

ainda mais estrito, das ocupações de viadutos belo-horizontinos, a partir da 

apresentação descritiva e crítica de caso ocorrido em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

tendo como envolvidos a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e os ocupantes do 

Viaduto Silva Lobo.   

Não me esqueci, e desde a Introdução busquei esclarecer, que o instrumento 

não chegou a ser aplicado à situação concreta da qual parti, como estratégia 

metodológica – e não como estudo de caso propriamente dito – para enfrentamento 

do problema proposto no estudo. Todavia, o simples cogitar da sua aplicabilidade ao 

caso, já me permitiu refletir a esse respeito, até porque podem surgir situações 

semelhantes a ele.  

Alcancei, a partir daí, outra conclusão, reforçando as hipóteses antes 

levantadas: a oficialização desse tipo de ocupação seria uma “indignidade humana”, 

uma resposta paliativa que não resolveria o problema habitacional dessas pessoas. 

Ao contrário. Comprometeria a efetividade o direito social, delas, à moradia, e o 

direito social à cidade sustentável de todos os habitantes da cidade, sem falar na 

violação a outros princípios, direitos humanos fundamentais, como o direito ao 

ambiente ecologicamente equilibrado. Nem se alegue a liberdade daquelas pessoas 

de escolher onde querem viver, pois a vida sob viaduto é forte demonstração, a meu 

ver, de que elas não tiverem opções; viveram ali, por vários anos, ante a falta de um 

lugar mais adequado que lhes fosse oportunizado pelo poder público local. E mesmo 

se pudessem optar naquela situação, mantê-las no viaduto significaria uma 

prevalência de interesse particular num contexto que envolve o interesse público, o 

interesse dos munícipes a um espaço urbano qualitativamente adequado. 
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Vale dizer, é necessário um conteúdo mínimo sobre moradia. Fracionar o 

referido direito em níveis, através da análise da condição econômica do cidadão 

(“para quem não tem nada, é melhor viver sob o concreto”), no intuito de manter as 

pessoas num estado em que se encontram, não resolveria o problema habitacional 

daquelas, nem de todos os demais habitantes de Belo Horizonte. E mais. Traria 

riscos, talvez, muito maiores do que se tentar o remanejamento dos ocupantes para 

locais apropriados, sustentavelmente planejados. Por conta disso, tentei responder, 

no estudo, ao seguinte problema:  

Em que medida a concessão de uso especial para fins de moradia favorece a 

efetividade dos direitos fundamentais sociais à moradia e à cidade sustentável, 

viabilizando a função social ambiental da propriedade urbana, a inclusão social e o 

resgate da dignidade e cidadania efetiva daqueles que dela se valham, nas 

ocupações de viadutos belo-horizontinos? 

Frente a essa indagação, e considerando todos os elementos utilizados por 

mim como pano de fundo, notadamente a teoria concretista da norma jurídica e a 

visão interdisciplinar do problema urbano brasileiro, chego à seguinte conclusão: há 

situações, como as ocupações de viadutos – belo-horizontinos, especificamente, 

mas, porque não, todos os viadutos localizados no país –, nas quais a aplicação da 

concessão de uso especial para fins de moradia é inviável e mesmo contraria o 

exercício dos princípios e direitos humanos fundamentais que focalizei ao longo do 

estudo.  

Explico essa afirmação, com três ponderações principais. 

Em primeiro, ao tomar a realidade da cidade belo-horizontina, cidade 

economicamente sustentada, avançada em termos de legislação da matéria, vi que 

há outros locais que podem ser ocupados por famílias que vivam sob viadutos. Nós, 
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belo-horizontinos, não vivemos numa cidade onde faltam condições físicas, 

econômicas, sociais, situação essa que justificaria permitir e regularizar moradias 

nesse tipo de obra de arte, até como uma elevação da condição de vida em que se 

encontram várias pessoas.  

Um segundo ponto que também me leva à conclusão de que a concessão de 

uso especial para fins de moradia não seria viável ao caso dos viadutos de Belo 

Horizonte reside na própria classificação desse local como bem de uso comum do 

povo voltado à facilitação do tráfego viário, a uma finalidade distinta da moradia. 

Aliás, a Medida Provisória n. 2.220, de 2001, é clara em permitir ao Poder Público 

transferir ocupantes de bens de tal natureza, o que, acredito, seria o mais 

aconselhável, não como se procedeu, por meio do Bolsa-Moradia, mas por uma 

ação pública sustentavelmente planejada. 

Não fosse o bastante, há, ainda, uma terceira colocação. A conciliação do 

direito à moradia com outros direitos humanos fundamentais, em especial, à cidade 

sustentável e ao ambiente equilibrado, fica comprometida, o que não posso, do 

ponto de vista jurídico, admitir no Estado que se denomina democrático de direito, 

como é o Brasil.  

Na prática, não basta, puro e simplesmente, o preenchimento dos requisitos 

estampados nos artigos 1º e 2º da Medida Provisória n. 2.220, de 2001, para que se 

aplique a concessão individual e a concessão coletiva de uso para fins de moradia, 

respectivamente, se a localização não favorece a moradia e a cidade sustentável 

(direitos fundamentais lastreados na dignidade humana – princípio estruturante do 

Estado democrático de direito brasileiro). O contexto é muito maior que o mero 

interesse particular; atinge o ordenamento do espaço urbano. Não é suficiente, 

portanto, que a Administração Pública ou o Judiciário outorguem o direito de uso de 
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área pública urbana ao particular, para fins de moradia, ou mesmo que o remaneje 

para local mais apropriado – naqueles casos, nos quais a Medida Provisória n. 

2.220, de 2001, admite essa faculdade ao poder público –, se não há a 

disponibilidade dos equipamentos públicos necessários para uma vida digna (água, 

luz, esgoto, trabalho e educação), nem um acompanhamento nessa pós-

regularização. Se não há, por fim, uma inserção desse instrumento de política 

pública num planejamento urbano sustentável. 

Nesse cenário, ao operador do Direito cabe o importante papel da aplicação 

da concessão de uso especial para fins de moradia, com observância a tudo que ele 

proporcionará no cenário urbano, na situação concreta, sempre é claro, com mira no 

estatuído constitucional e legalmente sobre o instrumento, e mais, sobre a própria 

política urbana.  

Enfim. É o que tenho a dizer sobre o novo instrumento de política urbana cuja 

análise tende a tomar maiores proporções em breve, quando do seu emprego 

prático noutras situações, e não apenas no caso dos viadutos, quando, também, a 

desinformação a seu respeito for superada. Aliás, acredito que, através desta 

pesquisa, tenha contribuído para a discussão. 
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