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RESUMO 
 

 

 

 

Esta dissertação tem por objetivo avaliar o desempenho transformador do Poder 

Judiciário em questões relacionada ao direito à moradia. O estudo tem como 

referência teórica o constitucionalismo transformador, razão pela qual apresenta-se 

suas as principais teses, aponta-se as características transformadoras da 

Constituição brasileira de 1988, e propõe-se uma distinção entre constitucionalismo 

transformador e constitucionalismo dirigente. Faz-se apresentação e crítica do 

problema habitacional brasileiro e da doutrina jurídica brasileira sobre direito à 

moradia. Propõe-se uma metodologia multidisciplinar desenvolvida para aferir o 

desempenho transformador do Judiciário em questões sobre o direito à moradia. 

Feito isso, apresenta-se um estudo empírico que faz a sistematização e análise de 

50 ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

em face da Prefeitura de São Paulo, em que se pretende modificar as políticas 

habitacionais municipais para contemplar os interesses de grupos marginalizados. 

Conclui-se que, nessas questões, o Judiciário tem um desempenho transformador 

limitado, uma vez que a transformação social pleiteada ao Judiciário só ocorre se 

forças econômicas, sociais e políticas estiverem mobilizadas “extra-judicialmente” 

para tanto e se houver vontade política do Administrador. 

 

Palavras-chave: constitucionalismo transformador; judicialização de direitos sociais; 

judicialização de políticas públicas; direito à moradia; ação civil pública; Defensoria 

Pública. 



 

ABSTRACT 
 

 

 

 

In this dissertation, I aim to assess Courts’ transformation performance on housing 

rights issues. I begin making reference to transformative constitutionalism theory, 

presenting its main thesis, and then I point out the transformative features of 1988’s 

Brazilian Constitution and make the distinction between dirigiste constitutionalism 

and transformative constitutionalism. Then I present and comment both the housing 

problem in Brazil and the Brazilian legal doctrine on housing rights. After that, I 

propose a multidisciplinary methodology developed to assess Courts’ transformation 

performance on housing rights issues. Finally, I present an empirical study that 

makes a systematic content analysis of 50 “class action” filled by the “Defensoria 

Pública do Estado de Sao Paulo against the Municipality of São Paulo, which aims to 

modify the municipal housing policies to accommodate the interests of marginalized 

groups. I conclude that in these issues, Courts has a limited transformation capacity, 

since social change occurs only when political, social and economic agents are also 

engaged "out of court" and when there is political will of the government. 

 

Keywords: transformative constitutionalism; social rights litigation; judicialization of 

politcs; right to housing; ação civil pública; class action; Defensoria Pública. 



 

 
SUMÁRIO 

 
Introdução ................................................................................................................ 12 

1 Constitucionalismo transformador e a Constituição brasileira de 1988 ......... 15 

1.1 Constitucionalismo transformador e constituição transformadora ...................... 15 

1.2 Constituição transformadora da República Federativa do Brasil? ....................... 25 

1.3 Constitucionalismo transformador e constitucionalismo dirigente ...................... 26 

2 Direito à moradia: o problema habitacional urbano brasileiro e a doutrina 

brasileira sobre direito à moradia .......................................................................... 31 

2.1 Direito à moradia e a vida nas cidades ..................................................................... 33 

2.2 A doutrina brasileira sobre direito à moradia .......................................................... 40 

3 Metodologia de análise da judicialização do direito à moradia ....................... 51 

3.1 Estágio de formação das demandas ........................................................................ 57 

3.2 Estágio de adjudicação .............................................................................................. 60 

3.3 Estágio de implementação ........................................................................................ 64 

3.4 Estágio dos efeitos sociais ........................................................................................ 66 

3.5 Consideração final ...................................................................................................... 69 

4 Sistematização e análise das decisões judiciais ............................................... 70 

4.1 Seleção dos casos ...................................................................................................... 75 

4.2 Codificação, quantificação e análise dos estágios da judicialização ................... 76 

4.2.1 Litigante ................................................................................................................. 77 

4.2.2 Demanda ............................................................................................................... 80 

4.2.3 Tribunal .................................................................................................................. 88 

4.2.4 Decisões judiciais .................................................................................................. 89 

4.2.5 Implementação .................................................................................................... 114 

4.2.6 Efeitos sociais ...................................................................................................... 114 

4.3 Considerações gerais: ............................................................................................. 116 

Conclusão .............................................................................................................. 121 

Referências ............................................................................................................ 125 

APÊNDICE A – Lista da população estudada ..................................................... 130 

APENDICE B – Lista dos casos por ordem alfabética ....................................... 133 

 



12 
 

 

Introdução 

 

A pergunta feita por Mangabeira Unger (2004) no final da epígrafe deste 

volume permeou toda pesquisa que se apresenta como dissertação de mestrado do 

Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento da Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas. Indicar possibilidades transformadoras do direito 

e do discurso jurídico são uns dos propósitos deste trabalho. 

Observar e analisar a utilização do Poder Judiciário por grupos 

marginalizados, como arena de reivindicação de prestações positivas do Estado se 

mostra um objeto de pesquisa capaz de oferecer alguns indícios sobre a relação 

entre direito e desenvolvimento social e político.  

Eis que se coloca o objetivo principal deste trabalho: avaliar o desempenho 

transformador do Judiciário. Por desempenho transformador entende-se a 

capacidade institucional de modificar tanto as estruturas sociais e econômicas 

quanto as políticas públicas do Executivo voltadas para esse fim, inserindo nessas 

políticas os interesses de grupos marginalizados e excluídos (GLOPPEN, 2006, p. 

38). 

Tenho por hipótese que o Judiciário não é nem capaz de transformar a 

estrutura social e econômica, nem de alterar substancialmente as escolhas políticas 

feitas pela Administração Pública. Seu desempenho transformador é bastante 

limitado. Quando muito, o Judiciário funciona como um espaço institucional 

alternativo de vocalização das demandas de grupos cujos interesses não se 

encontram contemplados nas políticas públicas do Executivo. Nesse quadro, a 

transformação social pleiteada ao Judiciário só ocorre na medida em que as forças 

econômicas, sociais e políticas estiverem mobilizadas “extra-judicialmente” para 

tanto e se houver vontade política do Administrador. 

Um trabalho com essas pretensões enfrenta alguns desafios. 

Um desafio teórico, que exige do pesquisador uma construção teórica com a 

qual o seu trabalho dialoga. No caso, a teoria requer correspondência conceitual e 

contextual com a realidade observada. Precisa-se, assim, de um arcabouço teórico 
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em que o desenvolvimento seja uma questão relevante, assim como o papel 

reservado ao Judiciário dentre as demais instituições. 

Um desafio de foco, uma vez que o problema desta dissertação é amplo o 

suficiente para uma vida inteira de pesquisa. Logo, é necessário delimitar a pesquisa 

a uma questão que seja ao mesmo tempo relevante, mas possível de ser enfrentada 

no âmbito de uma dissertação de mestrado de 18 meses de duração. Para tanto, 

restringe-se o estudo à litigância por direitos sociais, e dentro desse tema, à 

judicialização do direito à moradia. 

Um desafio metodológico, que aparece diante da necessidade de um 

método que consiga explicar a interface entre direito e transformação social e aqui 

surge o problema epistemológico de demonstrar a transformação social. Buscou-se 

apontar que tipo de questões são capazes de o determinar desempenho 

transformador do judiciário. Quando se reconhece a multidisciplinaridade do 

problema, assume-se que o jurista não é capaz de responder essa pergunta 

sozinho, mas que existem perguntas “menores” que compõem essa metodologia 

que só podem ser respondidas pelo especialista em direito, como por exemplo, as 

relacionadas a argumentação jurídica e interpretação empregada em juízo sobre os 

textos legais. 

E o desafio da pesquisa empírica, que engloba as dificuldades de acesso às 

informações necessárias para responder as perguntas colocadas, mas também a 

dificuldade de sistematização e análise dos dados. Esse trabalho de sistematização 

do conteúdo dos documentos jurídicos deve deixar que os “dados falem por si”, 

evitando a tentação de forçá-los a dizer o que queremos deles ouvir. A expectativa 

de confirmação da hipótese deve ceder lugar a um olhar não enviesado, que permita 

ao acadêmico notar nuances do objeto de pesquisa que antes passavam 

desapercebidas. 

Esta dissertação está estruturada de acordo com os quatro desafios 

referidos acima. No primeiro capítulo, discorre-se sobre a teoria do 

constitucionalismo transformador, apontando a características transformadoras da 

Constituição de 1988 e propondo uma distinção entre o constitucionalismo 

transformador e o constitucionalismo dirigente. No segundo capítulo, justifica-se a 

escolha do direito à moradia como objeto deste estudo, apresentando breves dados 
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a respeito da problemática habitacional urbana no Brasil; faz-se ainda uma revisão 

da literatura jurídica brasileira dedicada ao estudo deste tema. No terceiro capítulo, 

apresenta-se uma metodologia desenvolvida para oferecer algumas respostas 

acerca do desempenho transformador do Judiciário em questões relacionadas ao 

direito à moradia no contexto brasileiro. O quarto capítulo traz um estudo empírico 

em que se faz a sistematização e análise de 50 ações civis públicas proposta pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face da Prefeitura de São Paulo que 

buscam dar efetividade ao direito constitucional à moradia. 
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1 Constitucionalismo transformador e a Constituição brasileira de 1988 

 

Constitucionalismo transformador é uma locução cunhada por Karl Klare 

para designar um complexo de promulgação, interpretação e implementação 

constitucional executado a fim de transformar as relações sociais e as instituições 

políticas de um país, no sentido de uma sociedade igualitária, democrática e 

participativa. Em outras palavras, denota um processo de emancipação social 

conduzido pelo direito (KLARE, 1998, p. 150). 

O artigo de Klare, que dedicava-se originalmente à constitucionalização 

sulafricana ocorrida entre 1993 e 1997, desencadeou uma série de estudos1 sobre a 

utilização do Poder Judiciário e do discurso jurídico no jogo democrático, não 

apenas na África do Sul, mas também nas “novas democracias”, (re)estabelecidas 

no pós-guerra ou após declínio do bloco socialista, como a Constituição indiana de 

1946 e a Constituição brasileira de 1988. 

Este capítulo possui três propósitos. Um, fazer apresentação e crítica do 

constitucionalismo transformador a partir do trabalho de quatro autores: Karl Klare 

(1998), Pius Langa (2006), Theunis Roux (2009) e Upendra Baxi (2008); dois, 

apontar, na Constituição brasileira de 1988, características que justifiquem a 

abordagem a partir desses textos; e três, estabelecer diferenças conceituais entre 

constitucionalismo transformador e constitucionalismo dirigente. 

 

1.1 Constitucionalismo transformador e constituição transformadora 

 

Constitucionalismo transformador e constituição transformadora são ideias 

afins, mas que possuem significados diversos. O constitucionalismo transformador 

pressupõe uma constituição transformadora – um texto constitucional com 

determinadas características –, mas a promulgação de uma constituição 

transformadora não implica necessariamente no constitucionalismo transformador. 

                                            
1 Por exemplo, LANGA, P. (2006). Transformative constitutionalism. Stellenbosch Law Review (17), 
pp. 351-360; BAXI, U. (2008). Preliminary notes on transformative constitutionalism. BISA 
Conference: Courting Justice. Delhi; ROUX, T. (2009). Transformative Constitutionalism and the best 
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Esquematicamente, pode-se dizer que a constituição transformadora é condição 

necessária mas não suficiente para o constitucionalismo transformador.  

A despeito da aparente trivialidade dessas assertivas, Klare2 e Langa3 não 

estabelecem com clareza essa distinção, e chegam a tratá-las como locuções 

sinônimas. Baxi defende que é preciso distinguir “constitucionalismo” em três níveis, 

a que se refere como os 3 C’s, sem contudo precisar a qual deles se refere quando 

falamos em constitucionalismo transformador. C1 seria o texto constitucional 

propriamente dito; C2 seria a interpretação que se faz desse texto, subdividindo-se 

em C2-1, que seria a interpretação “oficial” de C1 feita pelos agentes estatais, e C2-

11, que seria interpretação “não-oficial” de C1 feita por membros da sociedade civil; 

e C3, que seria a ideologia subjacente a C1 e C2 (BAXI, 2008, p. 10). 

Sobre esse ponto, Roux argumenta que não é a interpretação que confere o 

caráter transformador a uma constituição como a sulafricana, em cujo texto se pode 

identificar objetivamente um determinado número de características tidas como 

determinantes ao caráter transformador do documento. Dito de outro modo, quando 

o texto é transformador – porque dotado de características que veremos adiante – 

qualquer intérprete competente seria capaz de promover a transformação social 

determinada pela constituição, a despeito do método interpretativo utilizado (ROUX, 

2009, pp. 262, 273). 

Os 3C’s de Baxi oferecem uma ferramenta analítica útil para essa distinção. 

Para os fins deste trabalho, quando falar-se em “constituição transformadora”, esta 

referindo-se ao que Baxi chama de C1, o texto constitucional propriamente dito – no 

caso brasileiro, ao texto promulgado no dia 05 de outubro de 1988, bem como suas 

emendas. Quando falar-se em “constitucionalismo transformador”, refere-se à 

função desempenhada pela constituição na organização da vida social, a ser notada 

pelo que Baxi chama de C2, ou seja, à interpretação que se faz da Constituição, 

contemplando tanto a interpretação “oficial” feita, por exemplo, pelo Supremo 

Tribunal Federal, como a interpretação “não oficial” da Constituição, feita pelos 
                                            
2 Klare, por exemplo, na seção I de Legal culture and transformative constitutionalism, quando 
pretende falar sobre as características de uma interpretação “pós-liberal” da constituição sulafricana, 
elenca seis características do texto constitucional, características essas identificáveis por qualquer 
método interpretativo admitido, por mais liberal que seja, em KLARE, K. (1998). Legal culture and 
transformative constitutionalism. South African Journal on Human Rights , p.153.  
3 Tampouco Langa enfrenta a questão, não há qualquer tentativa de distiguir os termos, sugerindo 
uma semelhança conceitual entre os dois, ver LANGA, P. (2006). Transformative constitutionalism. 
Stellenbosch Law Review (17), p. 352. 
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demais participantes da atividade interpretativa, como advogados, doutrinadores e 

cidadãos. 

Como dito no início deste capítulo, o constitucionalismo transformador (C2) 

pressupõe um tipo de constituição específico (C1). Veremos, primeiramente, as 

características de uma constituição transformadora, para depois falar do que 

caracteriza o constitucionalismo transformador. Farei, nas linhas seguintes, uma 

síntese dos elementos apontados pela doutrina como essenciais para identificar uma 

constituição deste tipo. 

A constituição transformadora é uma espécie de constituição diretiva ou 

programática – pois estabelece objetivos a serem atingidos pelo Estado e pela 

Sociedade, bem como diretrizes e programas pelos quais tais objetivos serão 

perseguidos (GRAU, 2002, p. 67). O âmbito de abrangência da constituição 

transformadora vai além do Estado, para abarcar também a Sociedade. Trata-se de 

um texto de conteúdo econômico, historicamente situado, reflexo da realidade social 

em que está inserido e permeado de pretensões de transformação do status quo. 

Em seu texto (C1), estão presentes quatro elementos: (a) presença de direitos 

sociais; (b) um mandado de transformação fundado numa concepção substantiva de 

igualdade; (c) obrigações estatais positivas; (d) democracia. Vejamos cada um 

desses elementos. 

Direitos sociais. Além de conferir direitos civis e políticos, como fazem a 

constituições liberais clássicas, a constituição transformadora assegura direitos 

socioeconômicos a todos, como saúde, educação, moradia, eletricidade, luz, 

alimentação, etc. Nessa constituição, a liberdade e a capacidade de auto-

determinação individual e coletiva pressupõe que as pessoas tenham os recursos 

sociais necessários para o exercício de seus demais direitos (KLARE, 1998, p. 153). 

Não há uma lista fechada de direitos sociais “mínimos” de uma constituição 

transformadora. Essas são necessidades contextuais, e por isso, a 

constitucionalização de um direito, como o direito à água, pode fazer sentido na 

África do Sul, e não se mostrar necessária/conveniente no Brasil, ou na Colômbia. A 

definição de quais direitos sociais são escritos em C1 depende em grande medida 

do estado da arte da teoria de direitos humanos no momento constituinte, e da 

natureza dos conflitos políticos postos naquele momento histórico e das 
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composições de interesses que se afiguram possíveis na constituinte (BAXI, 2008, p. 

15). 

Concepção substantiva de igualdade. Quando se refere à igualdade, a 

constituição transformadora não se restringe ao aspecto formal desse valor. Ao 

contrário, adota-se de uma concepção substantiva de igualdade, o que importa no 

compromisso de redistribuição dos recursos políticos e sociais (KLARE, 1998, p. 

154). A constitucionalização dos direitos sociais (a que referiu-se acima) é vista 

como um dos instrumentos a serviço da redistribuição de ativos exigida por essa 

concepção substantiva de igualdade (LANGA, 2006, p. 352; BAXI, 2008, p. 14). 

Essa redistribuição de poder na sociedade almeja erradicar todas as formas 

estruturais de dominação baseadas em raça, gênero, credo, ideologia, classe social 

ou outros motivos de desigualdade (ALBERTYN & GOLDBLATT, 1998, p. 249), de 

modo a nivelar as condições de concorrência entre os agentes econômicos (LANGA, 

2006, p. 352). 

Obrigações estatais positivas. A constituição transformadora não se 

restringe a impor limites à ação estatal sobre as liberdades individuais. Além desse 

caráter negativo, próprio de constituições liberais, impõe ao Estado um série de 

obrigações constitucionais positivas, pela atribuição do papel de promotor/indutor do 

desenvolvimento nacional, no combate à pobreza e promoção de bem estar 

socioeconômico, através de reforma agrária, promoção de saúde e educação 

pública gratuita, proteção do meio ambiente, dentre outras (KLARE, 1998, p. 154; 

BAXI, 2008, p. 14). 

Democracia. A constituição transformadora é democrática não apenas 

porque é resultado de uma assembleia constituinte legitimamente eleita pelo povo, e 

não outorgada por um poder central. Há um outro aspecto nesta característica. A 

democracia na constituição transformadora alberga mecanismos de democracia 

representativa, como eleições periódicas para os cargos do Executivo e o 

Legislativo, e também modalidades democráticas participativas ou diretas, como por 

referendo e plebiscitos, projetos de lei de iniciativa popular, pela possibilidade de 

apresentação de emendas populares à constituição (KLARE, 1998, p. 155). 

Outra faceta democrática da constituição está na irradiação dos valores 

democráticos para as relações privadas, como nas relações de trabalho e na família  



19 
 

 

(KLARE, 1998, p. 155). Exemplos disso são: a possibilidade dos trabalhadores 

participarem nos resultados e na gestão da empresa; e na partilha do poder familiar 

entre os cônjuges. 

Identificar esses quatro elementos em C1 é tarefa indispensável para que se 

classifique uma constituição como transformadora. E, ainda que essa identificação 

passe por uma atividade necessariamente interpretativa, mostrar-se-á a seguir que é 

possível localizar objetivamente traços desses elementos essenciais nas 

proposições normativas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Se, ao localizar esses elementos no texto da constituição (C1) podemos dizer que 

temos uma constituição transformadora, isso, todavia, não traz como consequência 

necessária a existência de um constitucionalismo transformador (C2). 

Isso porque o constitucionalismo transformador não se resume à 

promulgação de uma constituição transformadora. Para que possamos falar em 

constitucionalismo transformador é que preciso que se adicione à constituição 

transformadora um elemento conceitual que não se encontra no texto constitucional 

(C1), mas nas práticas interpretativas (C2-1 e C2-11) que feitas sobre o texto. Esse 

elemento extra-textual a que me refiro é o papel desempenhado pelo Judiciário na 

democracia constitucional. No constitucionalismo transformador, o papel 

desempenhado pelo Poder Judiciário não é uma determinado tão-somente por C1, 

mas fruto de uma construção interpretativa de ordem teórica e prática; teórica, 

porque definida pelo que chamo de Teoria do Constitucionalismo Transformador; 

prática, porque definida pelo modo como os membros do Judiciário interpretam a 

constituição no exercício da judicatura. 

Segundo a Teoria do Constitucionalismo Transformador, a judicialização 

transformadora (transformative adjudication) é o principal instrumento de 

implementação do projeto político de transformação social pretendida pelo 

constituinte (KLARE, 1998, p. 157). Dito de outra maneira, no constitucionalismo 

transformador, o processo de mudança da realidade social não só é conduzido por 

meio do direito, mas também desencadeado pelo Judiciário. 

Um constitucionalista transformador imaginário rebateria o parágrafo anterior 

alegando que Klare, Langa, Baxi ou Roux nunca fizeram uma assertiva desse tipo; 

que jamais afirmaram que o Judiciário estaria encarregado pela vanguarda da 
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transformação do status quo e pela implementação dos direitos sociais 

constitucionais; que reconhecem a diferença entre judicialização e legislação; que 

reconhecem que o juiz está restrito em sua atividade pelo direito positivo... 

Não se encontra, de fato – ao menos na literatura consultada – afirmação 

categórica sobre o “Judiciário-centrismo” referido acima. Esse argumento, 

entretanto, aparece constantemente nos pressupostos dos trabalhos produzidos 

sobre esse campo do constitucionalismo. Subjacente ao argumento sobre a 

necessidade e importância da adjudicação transformadora, nota-se uma certa 

desconfiança da política e uma crença no potencial terapêutico do Poder Judiciário, 

como veremos a seguir.   

Karl Klare começa seu artigo afirmando que o Judiciário é inevitavelmente 

um espaço de criação do Direito nas sociedades democráticas (KLARE, 1998, p. 

146) e defende que o sucesso do constitucionalismo transformador depende da 

atenuação da rígida separação entre direito e política (KLARE, 1998, p. 159), 

separação essa determinada por uma concepção liberal de rule of law, que se 

mostra incompatível com os desígnios transformadores da constituição. Segundo 

Klare, as características ínsitas à constituição transformadora exigem um “método 

de judicialização [adjudication] que seja política e moralmente engajado que não 

chegue a ser ‘legislação judicial’ ilícita” (KLARE, 1998, pp. 150, tradução). 

O método exigido pela constituição, prossegue Klare, decorre de uma 

concepção de judicialização afluente do critical legal studies. Trata-se de um método 

que reconheça francamente a politicidade da judicialização constitucional, em  que o 

juiz assuma suas convicções políticas abertamente e se esforce a justificar, através 

de argumentos jurídicos culturalmente aceitos, porque suas convicções são a melhor 

forma de implementar o projeto político adotado com a Constituição (KLARE, 1998, 

p. 159). 

Para Klare, o juiz é um agente criador do direito, cuja atividade criativa se 

mostra restringida [constrained] (a) pelas leis promulgadas pelo legislador, e (b) pela 

cultura jurídica, através das estratégias argumentativas/interpretativas 

convencionalmente aceitas (KLARE, 1998, p. 161). Isso não quer dizer que o direito 

teria qualquer significado a ser determinado pelo juiz. Essa limitações mínimas, 

todavia, não são capazes de determinar o resultado da decisão judicial, restando 
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espaço para “diversas respostas certas”, já que não há critério objetivo de correção 

do julgamento.  

Nas incontáveis zonas de penumbra, segundo Klare, os valores políticos e 

morais do juiz desempenham função decisiva na escolha da decisão judicial 

(KLARE, 1998, p. 181). Como seria impossível excluir esses valores políticos e 

morais do processo interpretativo do decisor e existe um imperativo de transparência 

indiscutível na constituição transformadora, o juiz e a adjudicação constitucional, 

auto-conscientes de sua politicidade, fazem mais justiça ao ethos democrático da 

constituição (KLARE, 1998, p. 187).  

A questão da relação entre direito e política é tratada de forma semelhante 

por Pius Langa. Langa, que foi Chief Justice da Corte Constitucional da África do Sul 

de 2005 a 2009, defende que o sentido da constituição é determinado pelo Judiciário 

e que não “há mais espaço para afirmações de que o direito pode ser isolado da 

política” (LANGA, 2006, p. 351, tradução). Para que a judicialização atinja seu 

potencial transformador, prossegue Langa, os juízes precisam se afirmar como 

atores políticos, reconhecendo o efeito de pré-concepções pessoais, intelectuais e 

morais no seu processo de tomada de decisão (LANGA, 2006, p. 353). 

Nessa linha, mostra-se fundamental à transformação social “judiciário-

cêntrica” que os juristas abandonem a abordagem formalista do direito em favor uma 

abordagem mais consequencialista. Segundo Langa e Klare, juízes formalistas 

apresentam forte crença na precisão, determinação e auto-revelação das palavras e 

dos textos jurídicos, e interpretam o direito de forma demasiadamente rígida, 

tecnicista e literal (KLARE, 1998, p. 168; LANGA, 2006, p. 357). Para os autores, os 

princípios jurídicos constantes na constituição transformadora exigem uma 

abordagem consequencialista, que se valha de uma argumentação jurídica 

substantiva, orientada por políticas, que leve em conta os resultados e os efeitos 

sociais da judicialização (KLARE, 1998, p. 169; LANGA, 2006, p. 357). 

Pode-se dizer que o argumento sobre a exigência de uma abordagem 

interpretativa consequencialista no constitucionalismo transformador resume-se ao 

seguinte: os juízes formalistas são “oprimidos” pelo direito e subestimam a 

plasticidade das fontes do direito. Por isso, se preocupam exageradamente em dar 

uma aparência de conformidade com os cânones de fidelidade interpretativa do 
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direito, de modo a se purificar e “objetivar” suas posições políticas. O juiz formalista 

sente necessidade retórica de convencer que há uma restrição que lhe é imposta 

pelo texto legal. Decorre disso que os formalistas negam a todo custo sua 

responsabilidade e suas escolhas. Os materiais jurídicos, contudo, não exigem 

determinados resultados. Esses resultados são escolhidos e determinados por essa 

cultura jurídica que impede que os juízes cheguem a respostas “criativas” (KLARE, 

1998, pp. 175,177-178,187; LANGA, 2006, p. 357). 

Essa posição recebe de Theunis Roux crítica de duas naturezas. 

Juridicamente, Roux defende que não há necessidade de um “novo” método de 

interpretação para que o Judiciário cumpra sua função na transformação social 

determinada pela constituição (ROUX, 2009, p. 262). Politicamente, a solução 

oferecida por Langa e Klare – do reconhecimento explicito do caráter político do 

judicialização – seria estrategicamente inconveniente (ROUX, 2009, p. 284). 

O Judiciário prescindiria de um método próprio para realizar o potencial 

transformador da constituição porque, segundo Roux, o “interpretativismo 

dworkiniano” cumpriria essa função a contento (ROUX, 2009, p. 259). Isso porque 

não seria a interpretação que conferiria esse caráter transformador à constituição; 

essa seria uma característica já contida no texto constitucional. Roux afirma que 

diante de um texto com uma orientação política clara, como a constituição 

transformadora, conseguimos identificar com maior facilidade os parâmetros 

objetivos necessários para indicar qual seria a melhor interpretação deste texto ou, 

para usar o termo preferido por Dworkin, para oferecer a resposta jurídica que 

melhor atende o propósito político do direito (DWORKIN, 1985, p. 160). Dito de outra 

forma, “quanto mais clara a Constituição for a respeito dos seus compromissos 

políticos, mais é possível que um interpretação política dessa Constituição seja 

justificada objetivamente” (ROUX, 2009, p. 280, tradução). 

Em termos políticos, continua Roux, não seria estrategicamente interessante 

abolir a fronteira entre direito e política. Não é positivo para o projeto transformador 

que o Judiciário se assuma como mais um ator político, pois isso deixaria os juízes 

mais exposto à critica do déficit de legitimidade para o exercício de atividade política. 

A saída seria defender que os juízes têm a tarefa de apresentar a visão da 

Constituição sobre uma sociedade justa a partir dos casos concretos que lhes são 
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apresentados, valendo-se, para tanto, de métodos manifestamente jurídicos (ROUX, 

2009, p. 284). 

Upendra Baxi, por sua vez, ressalta que a implementação de direitos 

econômicos e sociais acontece, em regra, por meio das instituições e procedimentos 

governamentais. Apesar de ser mais contido em relação às expectativas que se 

deve ter do Judiciário, Baxi alega que a efetivação de direitos sociais importa numa 

espécie de “governança judicial”, se os juízes quiserem manter-se fiéis aos seus 

mandados constitucionais (BAXI, 2008, p. 19). 

Da mesma forma que admite que a sociedade faz a sua interpretação da 

constituição (C2-11), Baxi defende que, paralelamente aos meios institucionalizados, 

existem formas “diretas” de implementação dos direitos sociais, por exemplo, 

através de ocupações de imóveis urbanos e rurais promovidos pelos movimentos 

sociais, que visam dar efetividade ao direito à moradia e à reforma agrária (BAXI, 

2008, p. 19). 

Sobre o Judiciário, Baxi afirma haver um amplo consenso no 

constitucionalismo transformador que os tribunais, em especial os tribunais 

constitucionais, desempenham um relevante papel no desenvolvimento de uma 

cultura constitucional através da promoção e proteção dos direitos humanos (BAXI, 

2008, p. 26). E aqui aparece mais uma vez a distinção entre direito e política. Baxi 

se junta a Klare e Langa para defender que, na adjudicação de direitos sociais, as 

fronteiras entre esses dois campos da interação humana se esfumam (BAXI, 2008, 

p. 27). 

Baxi ressalta que um dos fatores relevantes nessa conjuntura são as 

pessoas – e toda bagagem intelectual, moral e política que carregam. No jogo 

político da adjudicação constitucional interessa ao observador saber quem são os 

escolhidos a ocupar as cadeiras dos altos tribunais do país. É sensato esperar que 

essas pessoas se ponham na vanguarda da implementação direitos 

socioeconômicos? Outra variável nessa análise são os advogados que acessam 

essas cortes. Na medida em que a atividade judicial é condicionada à provocação 

dos litigantes (em regra, representados em juízo por advogados), o tipo de advogado 

e de serviços jurídicos à disposição dos grupos vulneráveis podem ser um 
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catalisador ou um gargalo à transformação social “judiciário-centrada” (BAXI, 2008, 

p. 28). 

É ingenuidade pensar, segundo Baxi, que na judicialização de direitos 

sociais os juízes se restringem à análise dos fatos e dos argumentos jurídicos 

trazidos nos autos. O exercício da atividade jurisdicional, nesses casos, implica no 

desenvolvimento de uma política judiciária, que evolui com o passar do tempo. Em 

determinadas circunstâncias, prossegue o argumento, uma tutela judicial pode ser 

julgada improcedente porque os juízes percebem não ser o momento oportuno para 

o provimento da medida (BAXI, 2008, pp. 28-29). Baxi adverte, todavia, que as 

experiências da Corte Constitucional Sulafricana e da Suprema Corte Indiana 

indicam que quanto mais os tribunais são deferentes à escolhas (e omissões) do 

Executivo, menos os governos se esmeram para implementar voluntariamente os 

direitos sociais garantidos constitucionalmente (BAXI, 2008, p. 29). No limite, uma 

política judicial de autocontenção pode reduzir os direitos sociais a simples 

declarações políticas, ou no linguajar mais comum na doutrina constitucional 

brasileira, a meras regras programáticas. 

 A essa altura, a crítica daquele constitucionalista transformador imaginário, 

a que me referi acima, já parece sem fundamento. Demonstrou-se que a Teoria do 

Constitucionalismo Transformador enxerga o Poder Judiciário como: (a) mais um 

ator político do jogo democrático, (b) responsável pela determinação do sentido da 

constituição, (c) espaço essencial de transformação social e de conformação das 

políticas do Executivo aos mandados constitucionais de transformação do status 

quo, (d) através de um método de judicialização que relativize a distinção entre 

direito e política. 

Na seção seguinte, indica-se em que dispositivos da Constituição Federal de 

1988 se encontram os quatro elementos que nos permitem classificá-la como uma 

constituição transformadora. 
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1.2 Constituição transformadora da República Federativa do Brasil? 

 

Na sistematização dos teóricos do constitucionalismo transformador 

intentada acima, mostrou-se que quatro elementos são tidos como essenciais a uma 

constituição transformadora. São eles: (a) presença de direitos sociais; (b) um 

mandado de transformação fundado numa concepção substantiva de igualdade; (c) 

obrigações estatais positivas; (d) elemento democrático. Vejamos em que 

dispositivos da Carta de 1988 estão presentes cada uma dessas características. 

Não pretende-se enumerar todos os dispositivos em que essas características se 

manifestam, mas apenas exemplificá-las. 

Os direitos sociais (a) aparecem no texto constitucional já no preâmbulo, 

quando se fala na instituição de um “Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais”, e no art. 6º, que após a redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 64/2010, enuncia: 

art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 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.  

 

Boa parte dos direitos sociais enunciados no art. 6º está detalhada no Título 

VIII – Da Ordem Social, da Constituição, que dá maior densidade ao enunciado no 

caput do art. 6º. Temos, por exemplo, o direito à saúde nos art. 196 ao art. 200, 

direito à educação nos art. 205 ao art. 214. 

O mandado de transformação fundado numa concepção substantiva de 

igualdade (b) encontra-se constitucionalizado no artigo 3º, que dispõe sobre os 

objetivos fundamentais da República. Segundo o texto constitucional, a República 

objetiva (I) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; (II) a garantia do 

desenvolvimento nacional; e especialmente (III) a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; e (IV) a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

O texto constitucional está permeado de obrigações estatais positivas (c). 

Exemplificaremos a partir das que aparecem dispersas no Título VIII (Da Ordem 
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Social) da Constituição. Impõe-se ao Estado a obrigação de prover saúde e 

educação, por meio de prestações positivas do Estado, como se nota nos artigos 

196 e 205 da Constituição. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifos 
apostos) 

 

A constituição transformadora é democrática (d) numa concepção ampla, 

que não se restringe ao aspecto representativo, manifestado em eleições periódicas 

para os cargos do Executivo (art. 77) e do Legislativo (art. 44 e 45), mas que 

também abarca mecanismos de manifestação direta da soberania popular, como o 

plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, nos termos do art. 14 da Constituição. 

Além disso, a Constituição institui mecanismos de participação popular nas 

instituições, como na participação da comunidade nos conselhos de saúde (art. 198, 

III); ou na gestão quadripartite da seguridade social, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados, juntamente com o Governo 

nos órgãos colegiados (art. 194, VII). 

Exemplificadas algumas das características inerentes à constituição 

transformadora presentes na Carta de 1988, passo à comparação e distinção entre o 

constitucionalismo transformador e o constitucionalismo dirigente, vertente teórica 

que influenciou e ainda influencia o debate constitucional brasileiro. 

 

1.3 Constitucionalismo transformador e constitucionalismo dirigente 

 

Para um observador leigo, diferenciar cães de gatos é tarefa mais fácil do 

que distinguir um pastor alemão de um pastor belga. Constitucionalistas 

transformadores e constitucionalistas dirigentes dedicam-se ao estudo de uma 

mesma classe de constituição: as programáticas. Classifica-se uma constituição 
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como programática em oposição às estatutárias. Numa simplificação útil para os fins 

aqui pretendidos, as estatutárias (ou constituições-garantia) limitam-se a dividir 

poderes, enunciar competências e regular procedimentos, tal como faz uma 

convenção de condomínio edilício. Já as programáticas (ou diretivas) enunciam 

objetivos a serem atingidos pelo Estado e pela sociedade, além de diretrizes e 

programas pelos quais tais objetivos serão perseguidos (GRAU, 2002, pp. 66-67). 

Com essa classificação, entretanto, não se propõe que as constituições sejam ou 

estatutárias ou  programáticas. Não se trata de características mutuamente 

excludentes; as programáticas, além de definir os objetivos a serem alcançados, 

servem também como estatuto do Estado, cumprindo as funções atribuídas acima à 

constituição estatutária. 

Os constitucionalistas brasileiros4 muito discutiram (e ainda discutem) a 

Constituição de 1988 baseados nos estudos sobre a Constituição portuguesa de 

1976, notadamente a partir da Teoria do Constitucionalismo Dirigente, de que o 

jurista português J.J. Gomes Canotilho é a mais frequente referência.5 É de se 

estabelecer, portanto, rápidas diferenças entre o constitucionalismo transformador e 

constitucionalismo dirigente. 

O cerne do constitucionalismo dirigente está na previsão no texto 

constitucional de objetivos, fins e tarefas a serem realizados pelo Estado, e na 

vinculação do legislador a estes objetivos, dos quais não pode dispor por meio de 

sua atividade legislativa infraconstitucional. Canotilho argumenta que uma das 

funções da constituição dirigente é traçar linhas de direção à política, de modo a 

esclarecer aos “poderes políticos” quais os fins que se deve alcançar, sem 

entretanto, definir a priori o modo como tais objetivos serão atingidos. Nas palavras 

de Canotilho:  

uma constituição programática torna mais transparente a vinculação 
teleológica dos órgãos de direcção política. Não obstante faltar aqui 

                                            
4 Por exemplo, BERCOVICI, G. (1999). A problemática da constituição dirigente. Revista de 
informação legislativa (142), 35-51; COUTINHO, J. N. (2003). Canotilho e a constituição dirigente. Rio 
de Janeiro: Renovar; BERCOVICI, G. (2004). Constituição e Política: uma relação difícil. Lua Nova 
(61), 5-24; BERCOVICI, G. (2006). Constituição econômica e constituição dirigente. In P. 
BONAVIDES, F. M. LIMA, & F. S. BEDÊ, Constiuição e democracia (pp. 219-251). São Paulo: 
Malheiros; BERCOVICI, G., & MASSONETTO, L. F. (2007). A Constituição Dirigente Invertida: A 
Blindagem da Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica. Revista de Direito 
Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro (45), 79-89. 
5 Ver CANOTILHO, J. J. (2001). Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra. 
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‘garantia de execução’, líquido nos parece que a lei fundamental 
fornece linhas de direcção à política, embora não a possa nem a 
deva impedir ou substituir (CANOTILHO, 2001, p. 152). 

 

Sobre a vinculação do legislador, aduz Canotilho que 

o problema da vinculação do legislador não é um problema de 
autovinculação, mas de heterovinculação; a legislação não conforma 
a constituição, é conformada por ela. [...] O direito constitucional é 
um direito não dispositivo, pelo que não há âmbito ou liberdade de 
conformação do legislador contra as normas constitucionais nem 
discricionariedade na não actuação da lei fundamental (CANOTILHO, 
2001, p. 63). 

 

O núcleo essencial do trabalho de Canotilho é a vinculação do legislador 

pela constituição. Enquanto os constitucionalistas transformadores estão 

preocupados com os efeitos da constitucionalização dos objetivos políticos da 

República sobre a atividade reservada ao Judiciário, a teoria da constituição 

dirigente está com a atenção voltada para outro poder da República: o Legislativo.  

Na constituição dirigente, para Gilberto Bercovici, a legitimidade do Estado 

constitucional democrático supera os aspectos formais do Estado de Direito, 

passando a fundamentar-se também “na transformação social, na distribuição de 

renda e na direção pública do processo econômico” (BERCOVICI, 1999, p. 28). Ao 

mesmo tempo que esse caráter programático da constituição é prospectivo – no 

sentido de olhar para o futuro da sociedade – ele configura uma relativização do 

ideal de efetividade imediata das regras constitucionais. Isso porque a constituição 

dirigente atribui às instâncias políticas a função de implementação, promoção e 

condução do desenvolvimento e das transformações sociais. Esse desenho coloca, 

de forma explícita, as vontades dos detentores do poder político como o principal 

vetor da transformação social imposta constitucionalmente (BERCOVICI, 1999, p. 

39). Não se pode dizer, prossegue o argumento, que a constituição dirigente 

substitui ou acaba com a política (BERCOVICI, 1999, p. 40). Ela apenas define os 

fins do Estado; aos governos, cabe definir, conjunturalmente, os meios adequados e 

possíveis – as políticas públicas – pelos quais serão perseguidos tais objetivos. 

 Diferindo das constituições-garantia, ao invés de apenas receber a estrutura 

econômica existente, com a constituição dirigente pretende-se alterar a estrutura 

econômico-social vigente (BERCOVICI, 2006, p. 241). O objetivo da constituição 
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dirigente é dar força e substrato jurídico para a mudança social (BERCOVICI, 2006, 

p. 243). A constituição dirigente garante um programa para o futuro e assume a ideia 

que a mudança da realidade pode se dar pelo Direito (BERCOVICI, 2004, pp. 12-

13). Segundo Bercovici, a necessidade de transformação social fica evidente no art. 

3º da Constituição de 1988 ao explicitar o “contraste entre a realidade social injusta e 

a necessidade de eliminá-la” (BERCOVICI, 2006, p. 244). 

Essas características não são, à primeira vista, contraditórias com as quatro 

características da constituição transformadora. A idéia nuclear de ambos os tipos de 

constituição é a mesma: a necessidade de mudança social. Não acredito, entretanto, 

que isso nos permita dizer que há uma identidade entre constituição transformadora 

e constituição dirigente. Apesar das semelhanças, constitucionalistas 

transformadores e dirigentes atribuem a diferentes atores a incumbência de conduzir 

a transformação social. 

A teoria da constituição dirigente confia às instâncias políticas a 

responsabilidade de concretizar os objetivos da constituição (BERCOVICI, 1999, p. 

40; 2006, p. 249). Canotilho, que foi muito criticado por ter excluído a política da 

primeira versão de sua teoria, reconhece – no prefácio à segunda edição do seu 

Constituição dirigente e vinculação do legislador – ter depositado no Estado todas as 

expectativas acerca da condução do progresso social e econômico, como se fosse 

possível “a conformação do mundo político-económico através do direito estatal 

estruturado em forma de pirâmide” (CANOTILHO, 2001, p. X). Sobre esse ponto, 

Bercovici aduz que sem a política, as transformações não serão concretizadas. E 

que na falha dos políticos na consecução do seu mandado, sua responsabilização 

deve se dar também na esfera política (BERCOVICI, 1999, p. 45). Quando se fala 

em instâncias políticas, refere-se aos poderes Executivo e Legislativo. Do Judiciário, 

não se espera contribuição significativa na definição dos meios 

adequados/necessários à emancipação social. Não se ignora o papel do controle de 

constitucionalidade, inclusive por omissão, na Teoria da Constituição Dirigente. O 

papel saliente dos órgãos judiciais é inclusive motivo de crítica de Bercovici, por 

redundar numa “despolitização da Constituição” (BERCOVICI, 2004, p. 12). E aí 

reside a diferença. O deslocamento da discussão sobre implementação 

constitucional para o Judiciário, segundo o constitucionalismo dirigente, significa a 

exclusão da política da constituição. 



30 
 

 

Já os constitucionalistas transformadores entendem que o Judiciário é, 

também, uma arena de discussão política, e por isso não vêem a judicialização da 

constituição como uma tarefa problemática ou usurpadora das atribuições das 

“instâncias políticas”. Nesse caminho, os constitucionalistas transformadores 

enxergam no Judiciário uma capacidade transformadora de duas ordens: acreditam 

que os tribunais são capazes de transformar tanto a realidade social quantos os 

agentes e instituições políticos. Aqui, quando as instâncias políticas se mostrarem 

incapazes de liderar o processo de transformação das estruturas socioeconômicas, 

o Judiciário tem o dever e a capacidade de promover essas transformações 

(LANGA, 2006, p. 353; KLARE, 1998, p. 187; BAXI, 2008, pp. 26,29). 

Feita essa breve comparação, retorna-se ao constitucionalismo 

transformador. Dos tópicos apresentados, o estudo se aprofundará no papel 

exercido pelo Judiciário na transformação social. Em síntese, três teses do 

constitucionalismo transformador interessam aos fins desta dissertação: (a) a 

presença dos elementos apontados na seção 1.2 nos permite classificar a 

Constituição da República Federativa do Brasil como uma constituição 

transformadora; (b) no desenho institucional definido pela Constituição de 1988, ao 

Judiciário compete o juízo de constitucionalidade das atividades legislativas e 

executivas do Estado, fundado no controle de constitucionalidade difuso e 

concentrado e no princípio de inafastabilidade da jurisdição; (c) a partir desta 

atividade interpretativa, o Judiciário é capaz de atuar como modificador das práticas 

da Administração Pública para alcançar determinados objetivos, especificamente: 

erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades regionais 

e sociais. 

O objetivo desta dissertação é verificar a aplicabilidade da última tese 

enunciada no parágrafo anterior: que a interpretação da Constituição feita pelo 

Judiciário é capaz de modificar as práticas do poder Executivo relacionadas a 

direitos sociais. A pesquisa, entretanto, reduz-se a um direito social específico: o 

direito à moradia. 

Em razão desse recorte, o próximo capítulo é dedicado a uma breve reflexão 

sobre o direito à moradia no Brasil, que faço trazendo indicadores estatísticos sobre 

a matéria, além do regime jurídico aplicável e algumas considerações da produção 

doutrinária sobre a questão. 
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2 Direito à moradia: o problema habitacional urbano brasileiro e a doutrina 

brasileira sobre direito à moradia 

 

Variados são os caminhos possíveis para responder à pergunta sobre o 

desempenho do Judiciário em modificar as práticas do Executivo sobre direitos 

sociais. As limitações desta pesquisa me obrigam a fazer alguns recortes. Um 

temático, restringindo a pesquisa ao direito à moradia; e um territorial, limitando-a 

aos problemas sobre o direito à moradia no Município de São Paulo. 

Isso implica numa delimitação do problema de pesquisa. Ao invés de se 

perguntar “em que medida o Judiciário modifica as políticas públicas  do Poder 

Executivo sobre direitos sociais”, o problema que esta dissertação enfrenta é 

identificar “se o Judiciário modifica as políticas públicas da Municipalidade de São 

Paulo sobre direito à moradia”. 

A escolha de São Paulo se justifica em razão da gravidade do problema 

habitacional na capital paulista. Segundo a Secretaria Nacional de Habitação, do 

Ministério das Cidades, o déficit habitacional na Região Metropolitana de São Paulo, 

em 2008, era de 511.313 domicílios (BRASIL, 2010). Há ainda uma razão prática 

para esse recorte. A pesquisa empírica feita para responder esse problema 

demanda a presença física continuada do pesquisador no arquivo judicial, o que 

exclui a possibilidade de pesquisa em outros acervos, já que este Programa de 

Mestrado funciona nesta cidade. 

Essas razões, entretanto, não servem a justificar o recorte temático. A 

escolha do direito à moradia dentre os direitos sociais deve-se a quatro razões: (a) a 

quantidade de pessoas cuja moradia encontra-se em condições inadequadas; (b) a 

baixa quantidade de estudos jurídicos sobre esse direito social específico; (c) o fato 

da moradia ser um direito relevante em si, mas também ser condição de outros 

direitos sociais; (d) a relação do direito à moradia com um direito difuso por 

excelência: o direito à cidade. 

Vamos a cada uma dessas razões.  

a) Os dados da Secretaria Nacional de Habitação, do Ministério das 

Cidades, mostram que o Déficit Habitacional no Brasil estimado em 2008 era de 
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5,572 milhões de domicílios, dos quais 83% estão localizados nas áreas urbanas. 

Em termos relativos, o déficit representa 9,7% do estoque de domicílios do país. Se 

levarmos em consideração a renda dos afetados pelo déficit, veremos que 89,6% 

dos afetados tem renda familiar mensal de até três salários mínimos, e 7% entre três 

e cinco salários mínimos, faixas que juntas compõem 96,6% do déficit (BRASIL, 

2010). 

O déficit habitacional é calculado com base nos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), feita pelo IBGE. São componentes do déficit: 

coabitação familiar; habitações precárias; ônus excessivo com aluguel; e 

adensamento excessivo nos domicílios alugados. 

A metodologia de cálculo do déficit baseia-se em um  

conceito amplo de necessidades habitacionais que engloba tanto o 
déficit habitacional (que se refere à necessidade de construção de 
novas moradias para a solução de problemas sociais de habitação 
detectados em certo momento), como a inadequação de domicílios 
(que por sua vez se refere às especificidades internas do estoque 
urbano de habitações, de modo que seu dimensionamento visa 
colaborar ao desenho de políticas públicas voltadas para a melhoria 
dos domicílios existentes) (BRASIL, 2010, p. 7). 

 

Esses números referem-se à quantidade de domicílios faltantes ou 

inadequados, e não ao número de pessoas atingidas pelo déficit. A título de 

exemplo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 20086, do IBGE, 

a população brasileira em 2008 era estimada em 189.953.000, enquanto o número 

de domicílios era de 56.093.610, o que dá uma média aproximada de 3,38 

habitantes por domicílio. 

b) Dentre os direitos sociais elencados no art. 6º da Constituição, o direito a 

moradia é um dos menos estudados nos trabalhos jurídicos brasileiros. Numa 

análise sobre a produção doutrinária brasileira sobre três direitos sociais de 1964 a 

2003, Acca (2009, p. 55) demonstra que dentre os trabalhos feitos sobre direitos 

sociais específicos (saúde, educação e moradia), apenas 20% é sobre moradia. 

c) Além da importância intrínseca do direito à moradia, este direito é 

requisito de uma série de outros direitos sociais, como o direito à saúde e educação 
                                            
6 Dados disponíveis em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/tabbrasil.shtm. 
Acesso em 06 de maio de 2011. 
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(LUNARDI, 2011, p. 178). Um domicílio localizado nas imediações, ou mesmo 

construído sobre um aterro sanitário, por exemplo, pode trazer diversas 

consequências negativas à saúde dos seus moradores. Da mesma forma, morar em 

um local distante de instituições de ensino implica numa limitação ou mesmo 

inviabilização da educação dos moradores. 

d) Os conflitos relacionados a direitos sociais são geralmente problemas 

distributivos, na medida em que tratam da apropriação individual (ou por um grupo) 

de um bem comum (indivisível) (LOPES, 2006a, pp. 142-144, 150-152). Esse bem 

comum pode ser o tesouro, ou, como acontece geralmente com o direito à moradia, 

um dos bens comuns a ser distribuído é a cidade (LOPES, 2006b, p. 72). 

A concretização do direito à moradia para boa parte da população brasileira 

passa pela partilha de um bem comum: a cidade, bem indivisível, cujos espaços são 

apropriados por particulares por meio de distribuição. Para ficar no aspecto mais 

simples, pense nas restrições impostas ao direito à moradia pela delimitação 

territorial das cidades. Em razão da finitude do espaço territorial das cidades, a 

ocupação gradativa das áreas urbanas “vacantes” implica na redução do estoque de 

terras disponíveis para novas habitações. Dessa feita, a saída que resta àqueles que 

não podem pagar o preço de morar na cidade “legal” é morar em cidades menores 

nos arredores e trabalhar nas grandes cidades, ou mesmo ocupar áreas urbanas de 

particulares ou do Estado, ou ainda vagar pelas ruas da cidade sem moradia fixa. 

Na próxima seção, busca-se esclarecer alguns pontos dessa relação entre o 

direito à moradia e as cidades. 

 

2.1 Direito à moradia e a vida nas cidades 

 

Estudar os problemas contemporâneos da moradia passa necessariamente 

pela questão da vida nas cidades. Os fluxos migratórios, movidos pelas expectativas 

de ganho de riqueza e de liberdade (LOPES, 2006b, pp. 61-62), moveram milhões 

de brasileiros do campo para a cidade. Migração aliada a explosão demográfica teve 

o condão de transformar o Brasil, passando de um país predominantemente agrário 
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a um país urbano em menos de três décadas. Como mostra o gráfico a seguir, a 

virada ocorreu na década de 1970. 

 

Gráfico 1 – População residente, por situação do domicílio - Brasil 1940/2000.  

Fonte: IBGE, 2004. 

 

Alguns acontecimentos da década de 1970 são emblemáticos para a 

questão habitacional. 

O crescimento da população urbana não foi acompanhado por um 

planejamento urbano adequado, o que resultou na ocupação desordenada do solo 

urbano. Já em meados da década de 1970, a situação dos loteamentos clandestinos 

passa a ocupar um lugar central na pauta dos movimentos de bairro na cidade de 

São Paulo (SINGER, 1980, p. 93). Singer reconhece a estreita ligação entre o 

problema habitacional e o problema urbano. Segundo o autor, o problema dos 

loteamentos clandestinos está ligado, no fundo, ao da apropriação e uso do solo 

urbano pela maioria pobre, que remete à necessidade de formulação de políticas 

públicas que assegurem a essa parcela da população condições dignas de moradia 

(SINGER, 1980, p. 96). 

Nesse período, as organizações de direitos humanos começam a expandir 

suas áreas de atuação para as periferias das cidades. Em 1978, teria sido fundado o 

primeiro Centro de Defesa dos Direito Humanos na periferia de São Paulo, no bairro 
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de São Miguel, que tinha dentre os seus objetivos: divulgar informações a respeito 

da situação dos direitos humanos na região, denunciar violações a esses direitos, 

dar orientação e assistência jurídica nos casos de problemas coletivos e individuais, 

e estimular lutas e mobilizações em torno da defesa dos direitos do povo (SINGER, 

1980, p. 101). 

Conforme avalia Singer (1980, p. 103), a associação dos movimentos de 

bairro – mobilizados em torno de reivindicações sobre saúde e em defesa dos 

favelados – aos movimentos de direitos humanos configura uma novidade no 

cenário brasileiro. Essa associação marcaria o surgimento, em São Paulo, de um 

movimento de defesa política dos direitos humanos das populações pobres. 

Segundo o Senador Otto Lehmann, da ARENA/SP,  

em razão do recrudescimento do problema urbano, a partir da 
década de 60, começou-se a clamar por uma nova lei federal do 
loteamento, que viesse a substituir o Decreto-Lei nº 58, [de 1937], 
uma vez que tal legislação, por contemplar realidade bem diversa 
daquele tempo, já se encontrava totalmente defasada”7.  

 

Em março de 1977, Lehmann, apresentava o Projeto de Lei do Senado nº 

18, posteriormente transformado no Projeto de Lei nº 1.687, de 1979. Após os 

trâmites nas casas legislativas, o projeto foi aprovado e promulgado como Lei nº 

6.766, em 19 de dezembro de 1979, pelo então Presidente Figueiredo.  

Essa lei dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e continua em vigor, 

com algumas alterações8, de modo que os conflitos relacionados aos loteamentos 

irregulares e clandestinos regem-se por dispositivos dessa lei. 

Na Assembleia Nacional Constituinte (ANC), que funcionou de 1º de 

fevereiro de 1987 a 05 de outubro de 1988, as discussões sobre o direito à moradia 

foram desenvolvidos no âmbito da Subcomissão da Questão Urbana e Transportes, 

situada, na estrutura da ANC, dentro da Comissão da Ordem Econômica.  

Note-se que, além da contribuição dos constituintes, foram apresentadas 

duas emendas populares sobre o tema, registradas sob os números 063 e 115. Em 

ambas emendas há intenção de (a) incluir o direito à moradia explicitamente no rol 
                                            
7 Justificativa ao Projeto de Lei no Senado nº 18, de 1977, publicado no Diário do Congresso 
Nacional, seção II, p. 255, de 12 de março de 1977. 
8 Promovidas pelas Leis nº 9.785/99, nº 10.932/04, nº 11.445/07 e pela Medida Provisória nº 
514/2010. 
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de garantias e direitos fundamentais e (b) instituir o usucapião urbano para fins de 

moradia como instrumento de efetivação do direito à moradia nas cidades. 

A Emenda nº 063 foi apresentada conjuntamente pela Federação Nacional 

dos Engenheiros (FNE), pela Federação Nacional dos Arquitetos (FNA) e pelo 

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), com a subscrição de 133.068 eleitores 

brasileiros. Por essa emenda, propôs-se incluir artigo dispondo sobre o direito a 

condições de vida urbana digna entre os “Direitos e Liberdades Fundamentais”, que 

veio a ser o Titulo II, da Constituição de 1988: 

Art. Todo cidadão tem direito a condições de vida urbana digna e 
justiça social, obrigando-se o Estado a assegurar. 

I – Acesso à moradia, transporte público, saneamento, energia 
elétrica, iluminação pública, comunicações, educação, saúde, lazer e 
segurança, assim como a preservação do patrimônio ambiental e 
cultural. 

Art. O direito a condições de vida urbana digna condiciona o 
exercício de propriedade ao interesse social no uso dos imóveis 
urbanos e o subordina ao princípio do estado de necessidade.” 
(grifei) 

 

O instrumento jurídico pensado para dar efetividade ao direito à vida urbana 

digna, segundo a Emenda nº 063, era o usucapião urbano para fins de moradia, 

podendo ser concedido de forma individual ou coletiva. Propôs-se a inclusão no 

título sobre a Ordem Econômica e Financeira, atual Título VII, do seguinte 

dispositivo: 

Art. Ao exercício dos direitos urbanos consagrados no primeiro 
artigo, todo cidadão que, não sendo proprietário urbano, detiver a 
posse não contestada, por três anos, de terras públicas ou privadas, 
cuja metragem será definida pelo Poder Municipal até o limite de 
300m2, utilizando-a para sua moradia e de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, independente de justo titulo e boa fé. 

§ 1º - O direito de usucapião urbano não será reconhecido ao mesmo 
possuidor. 

§ 2º - os terrenos contínuos ocupados por dois ou mais possuidores 
são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente através de 
entidade comunitária e obedecerá procedimento sumaríssimo. 

 

Note que a proposta acima não fala explicitamente em um direito à moradia, 

mas o apresenta como elemento constitutivo do direito a condições de vida urbana 

digna. O texto propõe ainda uma hierarquização entre o direito de propriedade e o 
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direito à vida urbana digna, como colocando este em posição de superioridade em 

relação àquele. 

A Emenda nº 115, por sua vez, foi proposta conjuntamente por 

Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), Federação 

Matogrossense de Associações de Moradores de Bairro (FEMAB), Federação das 

Associações de Moradores do Estado de Santa Catarina, Federação das 

Associações de Moradores de Belo Horizonte (FAMO BH), Federação Rondoniense 

de Associações de Bairros (FRAB) e Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza 

(FBFF), e contou a assinatura de 30.398 eleitores brasileiros. 

Dentre os dispositivos apresentados pela emenda, destaca-se a proposta de 

inclusão expressa do direito à moradia no rol de direitos e garantias fundamentais da 

Constituição, como vemos no excerto transcrito abaixo: 

Art. O direito à moradia precede e predomina sobre o direito de 
propriedade. 

Art. O acesso à moradia digna e adequada é garantido a todos pelo 
Poder Público e, prioritariamente, aos trabalhadores assalariados de 
baixo rendimento. 

§1º - A dimensão da unidade habitacional deverá corresponder à 
necessidades básicas da família, garantindo-se um mínimo de 10 m2 
de área construída por pessoa. 

§ 2º - entende-se como moradia digna e adequada não apenas a 
casa, mas também o acesso aos serviços públicos essenciais, como 
saneamento básico, educação, saúde, transporte coletivo e lazer. 
(grifei) 

 

Nota-se novamente, dessa vez de forma mais incisiva, a proposta de 

hierarquização entre o direito de propriedade e o direito à moradia, preterindo o 

primeiro face ao último. Há ainda, nessa emenda, uma tentativa de detalhamento do 

conteúdo do direito à moradia, como na garantia de um mínimo de 10m2 de área 

construída por pessoa na unidade habitacional; e na definição de moradia digna e 

adequada, que abarcaria o acesso a saneamento básico, educação, saúde, 

transporte coletivo e lazer. 

Dessa mesma emenda, destaca-se ainda a proposta de destinação de, no 

mínimo, 15% das receitas da União para implementação de programas de habitação 

popular, e 25% das receitas dos Estados, Municípios e do Distrito Federal; da 
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construção de moradias pelo poder público para serem alugadas, como forma de 

regular o mercado imobiliário de locação; e a instituição da usucapião urbana. 

O Anteprojeto aprovado pela Subcomissão temática da Questão Urbana e 

Transporte incorporou em grande medida as propostas contidas nessas emendas 

populares, especialmente com (a) a garantia expressa do direito à moradia; e (b) 

pela instituição do usucapião urbano para fins de moradia, como se vê nos artigos 1º 

e 4º transcritos abaixo. 

Art. 1º É garantido a todos, para si e para sua família, o acesso a 
moradia digna, com infra-estrutura urbana adequada, que lhe 
preserve a segurança e a intimidade. 

Art. 4º Aquele que, não sendo proprietário de imóvel urbano ou rural, 
possuir como se, por cinco anos ininterruptos, de boa fé, sem 
oposição e com justo título, imóvel urbano de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados de área, adquirir-lhe-á o domínio, 
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 
servirá de titulo para matrícula no registro de imóveis. 

 

Esses dispositivos permaneceram no texto do Anteprojeto da Comissão da 

Ordem Econômica, com redação idêntica, nos artigos 17 e 21, respectivamente. Na 

Comissão de Sistematização, foi suprimido do texto a garantia expressa de moradia 

e a Constituição de 1988 foi promulgada sem dispositivo semelhante. Já o 

usucapião urbano, ou concessão especial de uso para fins de moradia, foi mantido, 

aprovado, e segue em vigor nos termos do art. 183 da CF/88. Esse artigo, ao lado 

do art. 182, compõe o capítulo da Constituição que trata da Política Urbana 

brasileira. 

Apesar da supressão operada na Comissão de Sistematização, o direito à 

moradia veio a ser expressamente incluído no rol de direitos e garantias 

fundamentais da Constituição, como um direito social, pela Emenda Constitucional 

de nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, que inseriu o termo “moradia” no art. 6º da 

Carta. 

Em comentário sobre a missão política do desenvolvimento urbano 

proclamado no art. 182 da Constituição, José Afonso da Silva aduz que esse 

desenvolvimento consiste no desempenho harmônico e progressivo das funções 

sociais da cidade, “que se efetivam no condicionamento adequado do direito à 
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moradia, ao trabalho, à recreação do corpo e do espírito, à circulação” (SILVA, 2005, 

p. 737). 

O capítulo da Política Urbana – art. 182 e 183, da CF/88 – foi regulamentado 

pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade. Além 

de instituir as diretrizes gerais da matéria, o Estatuto apresenta uma série de 

instrumentos da política urbana. Dentre os instrumentos jurídicos, interessa para os 

fins desta dissertação, o plano diretor9 – considerado instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana –, a instituição de Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS)10 e a concessão de uso especial para fins de moradia11. 

Treze anos passaram-se desde a promulgação da Constituição até a 

regulamentação dos artigos que tratam da Política Urbana. Dentre eles, o dispositivo 

que versa sobre a concessão especial de uso para fins de moradia, disposto no art. 

183, e concebido pelo constituinte como o principal instrumento de efetivação do 

direito à moradia, finalidade que se pôde notar desde as duas emendas populares 

apresentadas a Assembleia Nacional Constituinte. A despeito da demora na 

regulamentação pelo legislador infraconstitucional, toda a seção da Lei nº 

10.257/2001 que tratava sobre a concessão especial de uso para fins de moradia 

recebeu veto presidencial em razão de alegadas imprecisões do projeto de lei que, 

supostamente, contrariariam o interesse público. Na mensagem de veto, a 

Presidência da República defende que a falta de uma data-limite para a aquisição do 

direito à concessão de uso especial para fins de moradia traria sérios riscos à 

aplicação desse instrumento jurídico, porque  tornaria permanente algo concebido 

para ser provisório, só justificável para solucionar o passivo de ocupações 

irregulares gerado por décadas de urbanização desordenada.12 Ainda no veto, o 

Chefe do Poder Executivo Federal se compromete em submeter ao Congresso 

Nacional um texto normativo para preencher a lacuna causada pelo veto, o que se 

deu pela Medida Provisória nº 2.220, de 04 de setembro de 2001. 

Na esfera municipal, o plano diretor do Município de São Paulo foi instituído 

pela Lei Municipal nº13.430, de 2002, e é denominado Plano Diretor Estratégico 

(PDE). Em seu art. 81, VII, relaciona as ZEIS como parte das ações estratégicas da 
                                            
9 Art. 4º, inciso III, alínea a, da Lei nº 10.257/01. 
10 Art. 4º, inciso V, alínea f, da Lei nº 10.257/01. 
11 Art. 4º, inciso V, alínea h, da Lei nº 10.257/01. 
12 Ver Mensagem nº 730, de 10 de julho de 2001, da Presidência da República. 
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Política Habitacional municipal, determinando que a Municipalidade aplique nessas 

zonas os instrumentos relativos à regularização fundiária e, quando couber, a 

concessão especial para fim de moradia. 

As ZEIS são áreas da cidade em que se autoriza o parcelamento do solo e 

edificação segundo índices urbanísticos diferentes do resto da cidade. Esse 

tratamento diferenciado é mais simples, e tende a ser menos oneroso, de modo 

viabilizar o direito à moradia das parcelas mais pobres da sociedade (DALLARI, 

2002, p. 81). É também uma tentativa de excluir certas áreas da cidade da 

especulação  imobiliária.  

Já concessão especial para fins de moradia, regulamentada pela Medida 

Provisória nº 2.220, de 2001, é um instrumento que possibilita ao possuidor de 

imóvel público, de até 250m2, situado em área urbana, ter a concessão gratuita do 

imóvel para usá-lo como moradia, desde que não seja proprietário de outro imóvel, 

rural ou urbano, e que não tenha se beneficiado desse tipo de concessão em outra 

ocasião. 

A esta altura, espera-se ter demonstrado que: (a) São Paulo tem um 

problema de moradia relevante, expresso pelos números do déficit habitacional do 

Ministério das Cidades; (b) que há um quadro normativo desenhado para lidar com 

esse tipo de problema. 

No restante do capítulo, observar-se-á o que diz a doutrina sobre os direitos 

positivados nas normas elencadas acima. 

 

2.2 A doutrina brasileira sobre direito à moradia 

 

Apesar da demonstrada relevância, são poucos os trabalhos específicos 

sobre o direito à moradia, e a maioria deles é composta por trabalhos de baixa 

qualidade em termos dogmáticos. Qualifico-os como pobres porque são trabalhos 

que não cumprem uma finalidade essencial da dogmática jurídica, qual seja, 

oferecer ao julgador condições de decidibilidade sobre os conflitos jurídicos 

(FERRAZ JR, 2005, pp. 77-78; COURTIS, 2006, p. 109). 
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Tércio Sampaio Ferraz Jr. ensina que a dogmática jurídica constitui-se do 

esforço persuasivo dos doutrinadores voltado a influir no comportamento dos 

destinatários das normas – o que inclui os responsáveis pela sua aplicação, como 

juízes, a polícia. O trabalho do doutrinador tem a finalidade de propor como se deve 

agir de acordo com o direito vigente. Dessa forma, as proposições doutrinárias, 

tomam 

(1) ou a forma de orientações, ou seja, proposições que pretendem 
iluminar aquele que deve tomar uma decisão, dando-lhe elementos 
cognitivos suficientes, como esquemas, sistematizações; (2) ou a 
forma de recomendações, isto é, proposições persuasivas que 
pretendem acautelar aquele que vai decidir, fornecendo-lhe fatos, 
atuais ou históricos, experiências comprovadas, tudo transformado 
em regras técnicas do tipo ‘se queres x, deves z’ ou regras 
pragmáticas do tipo ‘visto que deves x, então deves z’; ou ainda, (3) 
a forma de exortações, que persuadem, apelando a sentimentos 
sociais, valores, em termos de princípios, máximas em que se 
exigem o respeito à justiça, ao bem comum, a preponderância do 
interesse público etc. (FERRAZ JR, 2011, pp. 59-60). 

 

O doutrinador deve cumprir um papel de facilitador o trabalho do juiz, do 

advogado, do promotor, apresentando uma série de interpretações possíveis sobre a 

aplicação da Lei. Espera-se que a doutrina seja resultado de um trabalho de reflexão 

mais profundo e detalhado por parte do doutrinador, especialista na matéria, ao 

contrário do juiz, se tem que decidir questões sobre diferentes assuntos em um 

mesmo dia de trabalho. Segundo Thiago Acca, a doutrina tem melhores condições 

de cumprir esse papel  

(a) por não ter que resolver o caso concreto não é constrangido pelo 
fator tempo (o juiz não pode ficar maturando qual é sua interpretação 
do direito à saúde anos a fio para decidir se alguém terá direito a um 
remédio ou não); (b) não está limitado por regras processuais que 
determinam as formas pelas quais o juiz pode conhecer os fatos; (c) 
pode debruçar-se sobre a mesma questão durante o tempo que 
desejar enquanto um mesmo juiz terá de solucionar vários casos 
abordando assuntos jurídicos diferentes. (ACCA, 2009, p. 37, grifos 
no original) 

 

Não se nega que a jurisprudência pode cumprir esse papel criativo na 

interpretação do direito. O que não se admite é que a doutrina abdique essa função. 

Se a renuncia e se converte em simples repetidora do que dizem os legisladores e 
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os tribunais, a doutrina perde a sua razão de ser e passa a ser um elemento 

prescindível no jogo dos juristas. 

Um dos problemas da doutrina sobre o direito à moradia, como se verá a 

seguir, está no considerável afastamento entre teoria e prática. Os doutrinadores 

que escrevem sobre o tema parecem desconhecer os problemas reais que 

envolvem o direito à moradia dos brasileiros e que desencadeiam os problemas 

jurídicos relacionadas à implementação desse direito. Em razão disso, a teoria 

produzida se converte em um exercício vão de conceitos etéreos tais como a 

dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e igualdade. Já a prática, “por não 

encontrar respostas na teoria, volta-se para si mesma, em um processo de contínua 

auto-referência” (RODRIGUEZ JR, 2010, p. 97). 

Quando a doutrina do direito à moradia se limita a reproduzir o texto legal, 

ela deixa de ter utilidade ao aplicador do direito – o juiz, por exemplo – na medida 

em que se espera que ele já tenha conhecimento sobre o direito aplicável ao caso. A 

doutrina que se contenta em indicar a lei vigente tem utilidade bastante limitada, e 

acaba por entregar aos juízes toda a atividade interpretativa de que deveriam 

participar. Veremos abaixo um caso emblemático desse tipo de produção, em que o 

doutrinador indica a norma aplicável ao caso, e diz que o juiz deve decidir cada caso 

de acordo com a situação concreta que se lhe apresenta. 

São frequentemente encontrados nessa doutrina os seguintes argumentos: 

(a) que o direito à moradia é um direito fundamental; (b) que é corolário da dignidade 

da pessoa humana; (c) e que por isso, gera obrigações prestativas ao Estado; (d) 

que a programaticidade das normas constitucionais não podem ser invocadas como 

justificativa para sua ineficácia imediata. Em alguns casos, os textos se resumem a 

esses argumentos, como veremos a seguir. 

A implementação do direito à moradia passa pela resposta a uma série de 

perguntas referentes a: natureza desse direito; seu conteúdo mínimo; quais as 

prestações devidas pelo Estado; quem são seus titulares; de que ente estatal ele 

deve ser exigido; se oponível aos particulares. A doutrina estudada, entretanto, não 

oferece resposta a essas questões. 

Quando chega a abordar qual seria o conteúdo dessas obrigações 

prestativas, Ingo Sarlet defende que sua implementação admite “um leque amplo de 
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possibilidades” (SARLET, 2003, p. 457), e que no caso concreto apresentado ao 

Judiciário, a “solução deverá passar necessariamente pela ponderação dos 

princípios incidentes [sobre o caso]” (SARLET, 2003, p. 459). 

Não se quer dizer que essas teses (sobre o caráter fundamental do direito à 

moradia, sobre sua relação de inerência com a dignidade da pessoa humana, e 

sobre a eficácia imediata das normas programáticas) são irrelevantes. Digo que 

restringir-se a isso é insuficiente, se considerarmos a finalidade precípua da 

dogmática jurídica. Esse tipo de trabalho não se propõe a melhorar as condições de 

decidibilidade do julgador. Dizer que em cada caso os juízes devem ponderar 

princípios, não ajuda a atividade decisória. Se não é possível estabelecer critérios 

generalizantes, já ajudariam se mostrassem como deve ser feita a ponderação que 

sugerem em casos concretos específicos. Esses trabalhos cuidam de problemas de 

alta e média abstração, mas negligenciam as questões menos abstratas, e portanto, 

mais próximas à implementação dos direitos sociais. 

Dentre os textos estudados, o de Gilson Luiz Inácio é o que mais destoa do 

conjunto, no que se refere à definição da obrigação estatal decorrente do direito à 

moradia. Segundo Inácio, esse direito não torna o Estado responsável pela 

distribuição gratuita de casa a todos os indivíduos, em razão da programaticidade 

das normas que veiculam direitos fundamentais. Vejamos: 

Ainda que dotada da qualidade de direito social, os indivíduos não 
poderão pretender derivar da norma uma moradia, ou seja, o Estado 
não se encontra obrigado a fornecer moradias para as pessoas, em 
face do conteúdo programático dessas normas (INÁCIO, 2002, p. 47, 
grifos apostos). 

 

Sobre a eficácia das normas sobre direitos fundamentais, Nelson Saule Jr. 

defende a tese de que elas teriam aplicação imediata e eficácia plena, impondo a 

obrigação ao Estado de elaborar políticas públicas para efetivar o direito à moradia. 

Quando se propõe a definir o conteúdo da obrigação imposta ao Estado pelo direito 

à moradia, Saule Jr. se junta a uma corrente da doutrina que defende o que 

chamarei de “direito à moradia como direito à legislação”. Essa corrente 

argumentativa aduz que não se pode exigir do Estado, no que diz respeito ao direito 

à moradia, nada mais do que a elaboração de atos normativos que se prestem a 
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instituição e regulamentação de políticas públicas habitacionais. Adiante, se vê um 

exemplo dessa corrente. 

De imediato o Estado brasileiro tem a obrigação de adotar as 
políticas, ações e demais medidas compreendidas e extraídas do 
texto constitucional para assegurar e tornar efetivo esse direito, em 
especial aos que se encontram no estado de pobreza e miséria. Essa 
obrigação não significa de forma alguma prover e dar habitação para 
todos os cidadãos, mas sim de construir políticas públicas que 
garantam o acesso de todos ao mercado habitacional, constituindo 
planos e programas habitacionais com recursos públicos e privados 
para os segmentos sociais que não tem acesso ao mercado e vivem 
em condições precárias de habitabilidade e de vida (SAULE JR, 
1997, p. 71, grifos apostos). 

 

Posição semelhante é defendida por Richard Kim, em sua tese de 

doutorado, em que argumenta não haver um direito subjetivo à moradia, restando 

apenas a obrigação do Estado em criar uma política habitacional. Após um longo 

relato da discussão teórica, a partir da obra de Canotilho (2001), a respeito da 

aplicabilidade imediata da norma que institui direito à moradia, o autor conclui que o 

caráter programático dessa norma  

não implica que o Estado tenha a obrigação de prover moradia, ou 
seja, uma casa para cada pessoa da sociedade. Em verdade, o 
Estado deve criar um sistema e uma política habitacional que 
possibilite ao setor privado e público cumprir a política habitacional 
estabelecida na lei e que possa minorar ou pelo menos eliminar 
quaisquer medidas discriminatórias que venham a impedir o acesso 
da população a uma moradia digna (KIM, 2002, p. 106, grifos 
apostos). 

 

Outro partidário dessa corrente da doutrina é Sérgio Iglesias Nunes de 

Souza. Segundo o doutrinador, em virtude do art. 6º da Constituição Federal, "o 

Estado tem por obrigação e dever promulgar e criar legislação que beneficie, proteja 

e facilite o direito à moradia” (SOUZA, 2004, pp. 253-254). Em Souza, esse tipo de 

proposição vem acompanhado de uma advertência explícita sobre os limites da 

obrigação estatal imposta pelo direito à moradia. Segundo o autor, a Constituição 

não confere ao indivíduo o direito a uma casa. Vejamos. 

Não significa que esse dever obrigacional do Estado se traduza em 
doar uma casa para o indivíduo, pois os aspectos que envolvem o 
direito à moradia devem ser quanto às normas legislativas, que 
devem permitir o exercício do direito à moradia (SOUZA, 2004, p. 
260, grifos apostos). 
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O exame da obra de Patrícia Gazola permite colocá-la entre os autores 

defensores da tese do “direito à moradia como direito à legislação”, exigindo do 

Estado a implantação de programas habitacionais voltados para a população de 

baixa renda, de modo a assegurar a dignidade da pessoa humana (GAZOLA, 2008, 

p. 52). Além disso, a autora argumenta ser possível exigir do Estado mais do que a 

elaboração de políticas habitacionais. Segundo a autora,  

a moradia digna é muito mais que uma construção de um espaço 
físico de abrigo. A moradia digna implica na construção de um 
espaço psicológico e humana. O direito à moradia [...] significa o 
direito de obter uma [habitação], o que exige medidas e prestações 
estatais adequadas à sua efetivação (GAZOLA, 2008, p. 113, grifos 
apostos). 

 

Gazola, entretanto, se limita a essa assertiva, sem explicar no que consiste essas 

medidas e prestações estatais. 

José Afonso da Silva, por seu turno, não limita conteúdo do direito à moradia 

ao “direito à legislação”, mas reconhece que essa é uma das obrigações exigíveis do 

Estado no que tange esse direito social, porque a norma específica do art. 23, IX, da 

Constituição determina essa ação positiva do Estado. Além disso, para o autor, o 

pleno exercício do direito à moradia exige que a habitação tenha dimensões 

adequadas, condições de higiene e conforto, e que assegure a intimidade pessoal e 

privacidade familiar dos moradores. Segundo Silva, 

o direito à moradia não é necessariamente direito à casa própria. 
Quer-se que garanta a todos um teto onde se abrigue com a família 
de modo permanente. [...] O conteúdo do direito à moradia não 
envolve só a faculdade de ocupar uma habitação. Exige-se que seja 
uma habitação de dimensões adequadas, em condições de higiene e 
conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar 
(SILVA, 2010, p. 314, grifos apostos). 

 

Ao definir as obrigações impostas ao Estado pelo direito à moradia, Ingo 

Sarlet se junta à corrente que chamo de “direito à moradia como direito à legislação”, 

defendendo que “a principal manifestação do dever de proteção do Estado para com 

o direito à moradia consiste na edição de medidas legislativas com o objetivo de 

viabilizar, de forma efetiva, sua implementação” (SARLET, 2003, p. 457). 
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Sarlet argumenta que a forma de implementação do direito à moradia pode 

se dar em um “leque amplo de possibilidades”, dando como exemplo o 

estabelecimento de um sistema de mutirão, a criação de linhas de financiamento 

específicas para esse fim, dentre outros (SARLET, 2003, p. 457). Esse tipo de 

argumento tem uma função meramente exemplificativa, mas não melhora as 

condições de decidibilidade do juiz a que se apresente um conflito por moradia. É 

pouco provável que alguém discorde que a criação de uma linha de crédito para 

moradia popular é uma forma de implementar o direito à moradia. Um ponto que não 

é explorado pela doutrina analisada é saber se é possível exigir judicialmente do 

Estado esse tipo de medida. 

Quando esse tipo de questão é enfrentada, a doutrina se vale de um 

argumento fugidio, se remetendo a princípios e valores do direito – como a 

igualdade, a dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial – ou ainda a uma 

espécie de “Emplasto Brás Cubas jurídico”, capaz de solucionar todos os conflitos 

jurídicos deste mundo: a ponderação de princípios. Sarlet, por exemplo, vale-se 

dessa estratégia argumentativa na conclusão do seu citado artigo sobre o conteúdo 

e a eficácia do direito à moradia na Constituição de 88. Vale a transcrição. 

Entendemos que a proposta de solução deverá passar 
necessariamente (também aqui) pela ponderação dos princípios 
incidentes na espécie, no âmbito de uma interpretação sistemático-
hierarquizadora (SARLET, 2003, p. 459). 

 

As questões que a doutrina tem enfrentado referem-se, em grande medida, 

à natureza desses direitos e a possibilidade de exigi-los contra o Estado. As outras 

questões, entretanto, permanecem abertas.  

Sobre o conteúdo do direito à moradia, importa saber no que ele consiste. 

Qual o seu significado? Seria o direito a uma casa? Própria ou alugada? Ou cedida 

gratuitamente pelo Estado? A ocupação deve ser unifamiliar ou compartilhada? 

Podemos dizer que um cidadão que tem simplesmente um teto sobre quatro 

paredes teve o seu direito à moradia efetivado?  

Quanto aos titulares do direito interessa saber: trata-se de um direito 

subjetivo? Quem são seus titulares? Todas as pessoas? Ou só os mais pobres? As 

causas da pobreza devem ser levadas em conta? Trata-se de um direito exclusivo 

do nacional ou também o é garantido ao estrangeiro? Aquele que foi contemplado 
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em um programa habitacional, ou que comprou “via mercado” a sua casa, e a vende, 

tem direito a uma outra casa? 

No que o direito à moradia obriga o Estado ao que se refere às prestações 

devidas? Há adimplemento das obrigação estatais com a instituição de um programa 

de financiamento público de moradia como o Sistema Financeiro Habitacional13, ou 

como o Programa Minha Casa, Minha Vida14? 

Em razão do silêncio constitucional acerca do conteúdo mínimo do direito à 

moradia digna15, pode-se valer a título de orientação, como sugere Sarlet (2003, p. 

435), dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário em 

busca de alguns parâmetros para avaliar as nossas condições de moradia. Tome-se 

como exemplo o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

adotado na XXI Sessão da Assembleia-Geral da ONU, em 19 de dezembro de 1966, 

que entrou em vigor para o Brasil em 24 de abril de 1992, internalizado pelo Decreto 

nº 591/1992. O artigo 11 (1) do pacto dispõe que 

Os Estados Partes do [...] Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim 
como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os 
Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a 
consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a 
importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 
consentimento. (grifos apostos). 
 

É certo que o texto desse artigo é de um grau de abstração semelhante ao 

caput do artigo 6º da Constituição de 1988. Trouxe-o aqui, todavia, porque gostaria 

de aproveitar os comentários feitos ao artigo pela Comissão da Nações Unidas para 

Direitos Humanos16, em sua Sexta Sessão, reunida em 13 de dezembro de 1992, 

por entender que eles nos indicam alguns parâmetros a cerca do conteúdo do direito 

à moradia. 

Em síntese, a Comissão entende que o direito à moradia adequada não 

pode ser interpretado de forma restritiva, equiparando o direito à moradia a ter um 
                                            
13 Lei nº 4.380, de 21 de agosto de1964. 
14 Lei nº 11.977, de  07 de julho de 2009. 
15 A expressão direito à moradia digna, mais utilizada no Brasil, corresponde à expressão corrente no 
linguajar da ONU, right to adequate housing. 
16 Trata-se do CESCR General comment 4, disponível em 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/469f4d91a9378221c12563ed0053547e , acesso em 05 de 
maio de 2011.  
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abrigo ou a ter um teto sobre a cabeça. Na visão da Comissão, ter direito à moradia 

implica em ter direito à segurança, paz, dignidade, privacidade, ventilação e 

iluminação adequada, infraestrutura básica e adequada localização no que diz 

respeito ao trabalho e comodidades básicas, tudo a um custo razoável. A Comissão 

elenca ainda sete elementos que se podem dizer essenciais ao direito à moradia 

adequada: 

a. Segurança jurídica da posse. A segurança da posse deve garantir às 

pessoas proteção jurídica contra despejos forçados e outros tipos de turbação da 

posse. 

b. Disponibilidade de serviços, materiais, equipamentos e infraestrutura 

essenciais à saúde, segurança, conforto e nutrição, como, por exemplo, acesso à 

água potável, energia elétrica, saneamento básico, coleta de lixo e serviços de 

emergência. 

c. Acessibilidade econômica. Os custos associados à moradia, não podem 

ser tamanhos, a ponto de prejudicar outras necessidades básicas humanas. Para 

isso, os Estados devem estabelecer políticas de subsídio habitacional para aqueles 

que não conseguem, por si, bancar esses custos. 

d. Habitabilidade. Afere-se em termos do espaço disponível aos habitantes e 

da proteção contra frio, calor, chuva, ventos e outras intempéries. 

e. Acessibilidade social. A moradia deve estar disponível a grupos 

vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com dificuldades físicas e/ou doenças 

mentais, doentes terminais, soropositivos. Pessoas vivendo em áreas de risco 

devem ter algum grau de prioridade nas políticas habitacionais. Os Estados devem 

promover acesso à terra aos sem-terra e aos segmentos mais pobres da sociedade. 

f. Localização. A moradia deve estar próxima de trabalho, de postos de 

saúde, escolas e creches. 

g. Adequação cultural. A forma de construir e os materiais utilizados devem 

respeitar as características culturais, a identidade e a diversidade dos seus 

habitantes. 

Feita essa nota, voltemos para o caso brasileiro. Em recente artigo 

analisando um relatório do Ministério das Cidades sobre a situação das cidades 
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brasileiras de 2000 a 200817, Rolnik e Klink (2011, p. 96) apresentam alguns critérios 

para considerar uma moradia adequada18. Segundo eles, uma moradia localizada 

em área urbana deve contar com: abastecimento de água por rede geral canalizada, 

em pelo menos um cômodo; iluminação elétrica; instalação sanitária por rede geral; 

lixo coletado por serviço de limpeza diretamente; número de banheiros maior que 0 

(zero); o domicílio deve ser particular e permanente; localizado fora de aglomerado 

subnormal; densidade de moradores por cômodo menor ou igual a 2 (dois). 

Ressalte-se que esse tipo não conta com informações referentes à situação jurídica 

da posse19.  

Segundo essa pesquisa, em 2008, de um total de 56.093.610 de domicílios, 

apenas 25.601.027 atendiam a todas essas características, o que corresponde a 

45,63% do total de domicílios brasileiros (ROLNIK & KLINK, 2011, p. 97). 

O silêncio da doutrina não corresponde à falta de problemas jurídicos neste 

campo, ou mesmo a um amplo consenso acerca da interpretação da Constituição e 

da legislação sobre moradia. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) ajuizou, de 2005 a 

2010, 50 ações civis públicas contra o Município de São Paulo, questionando sua 

política habitacional, objetivando modificar as práticas da Municipalidade, para 

passar a contemplar os interesses dos moradores de favelas e cortiços em suas 

políticas habitacionais. 

O pedido dessas ações tem caráter transformador20 uma vez que objetivam 

alterar as desigualdades estruturais da sociedade de modo a reduzir o peso de 

circunstâncias moralmente irrelevantes, como a classe socioeconômica daqueles 

que não têm moradia adequada. 

                                            
17 Este relatório está disponível em www.relatoriodascidades.org.br. Acesso em 04 de maio de 2011. 
18 Os autores usam o termo domicílio adequado. 
19 No seminário de apresentação do artigo, no CEBRAP, em 06 de maio de 2011, perguntei aos 
autores se essa não seria uma variável relevante para a definição da adequação da moradia. Ao que 
eles me responderam, sem hesitar, que esse é um ponto de grande importância, mas que não foi 
considerado na pesquisa porque a base de dados do Censos Demográficos e do PNAD do IBGE não 
traziam informações suficiente para tanto. 
20 Faz-se referência ao conceito de transformação social elaborado por Roberto Gargarella, que 
significa “a alteração de desigualdades estruturais e das relações de poder na sociedade que venham 
a reduzir o peso de circunstâncias moralmente irrelevantes, como status/classe socioeconômico, 
gênero, raça, religião ou orientação sexual”, ver GARGARELLA, R. (2006). Courts and social 
transformation in new democracies: an institutional voice for the poor? Aldershot, UK: Ashgate, p. 2. 
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No próximo capítulo, apresentar-se-á um trabalho de sistematização, análise 

e crítica das decisões judiciais proferidas nessas 50 ações, para testar a hipótese de 

que o Judiciário é capaz de transformar as práticas da Municipalidade de São Paulo 

em matéria de direito à moradia. 
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3 Metodologia de análise da judicialização do direito à moradia 

 

A litigância por direitos sociais não é um fenômeno exclusivamente jurídico. 

A diversidade de matizes nele presentes não nos permite compreendê-lo 

completamente se levarmos em conta apenas nas variáveis jurídicas. Há uma gama 

de fatores de ordem sociológica, econômica e/ou política que necessitam ser 

abordados para compreensão mais densa desse objeto de estudo.  

Nesta seção, apresenta-se um quadro de análise formado por conjunto 

multidisciplinar de perguntas elaboradas para compreender a capacidade de 

transformação social do Judiciário quando está a julgar ações sobre o direito à 

moradia. Como se verá adiante, apenas parte das perguntas podem ser respondidas 

por uma pesquisa estritamente jurídica. Esse quadro de análise é mais útil a uma 

pesquisa que conte com uma equipe formada, por exemplo, por juristas, sociólogos, 

cientistas políticos, urbanistas e economistas. A multidisciplinaridade das questões é 

decorrência do reconhecimento da insuficiência/incompletude do conhecimento 

jurídico para explicar por inteiro o problema desta pesquisa, ou seja, oferecer uma 

resposta à questão: É o Judiciário capaz de transformar as escolhas e práticas do 

Executivo relacionadas ao direito à moradia para contemplar a demanda de grupos 

marginalizados? Que fatores determinam o sentido da resposta a esse problema? 

O referencial de análise que apresentarei se baseia em um artigo de Siri 

Gloppen que tem por objetivo a elaboração de um quadro de análise para 

compreender a utilização do Judiciário como espaço estratégico para garantia e 

implementação do direito à saúde (GLOPPEN, 2008). Cuidou-se de refinar o quadro 

elaborado por Gloppen e adaptar suas perguntas ao caso brasileiro e ao direito à 

moradia. 

Por sua lógica, esse quadro de análise serve ao estudo da litigância por 

outros direitos sociais21. A adaptação para o direito à moradia se justifica em razão 

de algumas peculiaridades desse direito. Nos litígios por moradia temos uma disputa 

                                            
21 Para uma metodologia mais ampla, voltada à judicialização de direitos sociais em geral, veja da 
mesma autora GLOPPEN, S. (2006). Courts and Social Transformation: an analytical framework. In 
R. GARGARELLA, P. DOMINGO, & T. ROUX, Courts and social transformation in new democracies: 
an institutional voice for the poor? (pp. 35-59). Aldershot, Inglaterra: Ashgate. 
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de classes mais evidente do que nos demais direitos sociais, ou pelo menos entre 

classes mais desiguais. Os grupos mais vulneráveis em matéria de moradia no 

Brasil são aqueles cuja renda familiar não chega a três salários mínimos. Para se ter 

ideia, pesquisas sobre a litigância por medicamentos, indicam que os principais 

beneficiados por essas ações judiciais são pessoas de maior renda (VIEIRA & 

ZUCCHI, 2007; SILVA V. , 2010). Ao mesmo tempo, há uma associação corrente 

das políticas habitacionais ao setor financeiro, desde a criação do Banco Nacional 

de Habitação, em 1964, posteriormente incorporado pela Caixa Econômica Federal, 

até o recente programa Minha Casa, Minha Vida. Essa associação traz a reboque, 

para o momento de implementação deste direito, interesses desse setor econômico, 

que notadamente não estão presentes da mesma forma nas políticas educacionais 

ou de saúde. E além disso, o litígio envolvendo o direito à moradia, em alguns 

casos, traz subjacente uma tensão com um dos pilares do pensamento liberal: o 

direito de propriedade.22 

A execução de políticas habitacionais tem um traço distintivo das demais 

políticas voltadas à implementação de direitos sociais. Além de recursos 

orçamentários, as políticas habitacionais pressupõem a distribuição de um outro 

bem: o espaço físico onde são construídas as habitações. E esse espaço, diferente 

do Tesouro, não é algo renovável, ou é renovável em menor grau. Por exemplo, uma 

vez ocupado todo o espaço disponível no centro da cidade (e nas áreas mais 

servidas de equipamentos públicos), por exemplo, aquele espaço deixa de estar 

disponível para novas habitações. Dessa feita, as necessidades habitacionais das 

outras pessoas terão de ser satisfeitas em outros espaços da cidade, sejam essas 

pessoas carentes ou mesmo aquelas que podem adquirir imóveis para fins de 

moradia por seus próprios meios. 

Como dito no capítulo 2, para esta dissertação interessa saber se o 

Judiciário exerce um poder transformador sobre as práticas e escolhas da 

Administração Pública em questões habitacionais. Não interessa, contudo, a simples 

habilidade de modificar as escolhas do administrador. Isso claramente ocorre, por 

exemplo, quando um juiz invalida uma licitação para a construção de um conjunto 

habitacional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). A 

                                            
22 Sobre a importância da propriedade no pensamento liberal, ver por exemplo HAYEK, F. (1960). 
The constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press, p. 140. 
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metodologia que proponho considera como decisões efetivamente transformadoras 

aquelas em que o Administrador incorpora às suas práticas os interesses de grupos 

até então excluídos, cujo direito à moradia encontra-se em condição mais 

vulnerável, passando a contemplá-los em suas decisões futuras23. 

Vamos a um exemplo. 

Imagine que o Estado de São Paulo tem por política não conceder o 

benefício Bolsa-Aluguel a famílias de baixa renda removidas de áreas de 

preservação ambiental. Em razão dessa política, suponha que a OGN Um teto para 

meu país ajuíza uma ação civil pública em face do Estado de São Paulo para obrigá-

lo a incluir no Programa Bolsa Aluguel um determinado grupo de famílias que foi 

removido de uma área de proteção ambiental, alegando conflito dos critérios de 

concessão dessa política estadual com o direito constitucional à moradia. Ao final do 

processo, cogite que a política de concessão do benefício do Bolsa-Aluguel é 

considerada inválida, pois marcada de inconstitucionalidade, pelo que todas as 

famílias naquela situação passam a ser contempladas pelo programa. Este caso 

hipotético ilustra o que chamo de desempenho transformador do Judiciário. 

Teríamos outro caso de decisão transformadora se juiz apenas determinasse a 

inclusão daquelas famílias representadas na ação no programa Bolsa-Aluguel, e 

então o Governo do Estado decidisse, na esfera de sua discricionariedade, modificar 

seus critérios de concessão de benefício para incluir famílias em situação 

semelhante àquelas referidas na ACP proposta pela ONG. 

Quando falo em desempenho transformador do Judiciário não estou dizendo 

que o Judiciário é o espaço ideal para erradicação da pobreza e superação das 

desigualdades socioeconômicas que permeiam a sociedade brasileira. A falta de 

preparo técnico dos magistrados para lidar com político-distributivas, o déficit de 

legitimidade democrática de juízes não eleitos, e as desigualdades distributivas 

causadas pelas decisões judiciais são críticas comumente feitas à judicialização dos 

direitos sociais (WANG, 2009, pp. 10-21; DIMOULIS & LUNARDI, 2011, p. 465) e 

devem ser levadas a sério. Apesar de tê-las em consideração, essas censuras não 

servem a inviabilizar estudos como o aqui intentado. Ao contrário, servem como 

                                            
23 Conceito semelhante a esse aparece como success in social sense em GLOPPEN, S. (2008, p.25). 
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justificativa para esta pesquisa, vez que evidenciam a necessidade de descobrir que 

efeitos práticos pode ter a atuação do Judiciário nas políticas públicas habitacionais. 

Observar apenas as variáveis jurídicas oferece uma visão míope do 

fenômeno. Escapam a esse tipo de análise fatores como a capacidade de 

mobilização dos litigantes envolvidos no processo judicial, a saliência das políticas 

em jogo, os custos de implementação das políticas reclamadas, etc. Partindo dessas 

premissas, o quadro de análise é composto por perguntas a serem respondidas por 

diferentes especialistas. Algumas respostas – como as fundamentações jurídicas do 

pedido e da decisão – podem ser encontradas nas petições das partes do processo 

ou nas decisões judiciais, outras se acham fora do ambiente judicial, como nos 

espaços de mobilização dos grupos interessados e nas agências responsáveis pela 

implementação do direito à moradia. 

Para fins explicativos, o quadro de análise divide o processo de litigância em 

quatro estágios distintos e postos em cadeia, como se vê no Esquema 1, ao final 

desta seção. Vejamos o objetivo particular de cada um desses estágios. O estágio 

de formação das demandas busca compreender o que leva uma demanda por 

moradia ao Judiciário, identificando que fatores direcionam os litigantes a recorrer a 

essa arena. O estágio de adjudicação objetiva explicar porque os tribunais diferem 

em seus resultados, traçando um perfil do tribunal onde as demandas são 

processadas e identificando o que dizem, como dizem e sob qual fundamento dizem 

os juízes sobre o direito à moradia. O estágio de implementação se volta para o 

cumprimento da decisão judicial e analisa as respostas da agência responsável pelo 

implementação das políticas de moradia, com o fim de definir que fatores 

determinam o grau de cumprimento dado à decisão judicial pelas autoridades 

competentes. E o estágio dos efeitos sociais tem como objetivo responder se a 

judicialização em questão afetou de forma geral as políticas públicas de moradia 

disponíveis à sociedade, transbordando os limites subjetivos da lide (GLOPPEN, 

2008, p. 25). 

No Esquema 1, as caixas brancas contêm perguntas sobre os principais 

atores responsáveis pelo resultado de cada estágio: os litigantes, o tribunal onde 

corre a ação e a autoridade responsável pela formulação e implementação das 

políticas habitacionais. As caixas cinzas contêm perguntas sobre os resultados de 

cada estágio. As setas cinzas indicam a dependência que cada estágio tem do 
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estágio anterior. Por consequência, a forma como se desenvolvem os primeiros 

estágios do quadro é determinante para o resultado final do processo, representado 

pelo quadro verde. Embora não esteja demonstrado graficamente, esse processo se 

retroalimenta em vários pontos. As demandas podem ser provocadas tanto por 

debilidades no estágio dos efeitos sociais, por problemas de implementação ou 

mesmo por adjudicações anteriores. Em certos casos, algumas estágios podem ser 

suprimidos, por exemplo, quando uma ação é julgada improcedente mas ainda 

assim influencia as decisões da agência posteriores ao litígio judicial (GLOPPEN, 

2008, p. 25). 

Dentro das caixas, em negrito, aparecem perguntas sobre as variáveis 

capazes determinar o desempenho transformador do Judiciário. Abaixo das 

perguntas, figuram possíveis respostas a cada questão. Essas respostas são 

apenas exemplificativas e são prejudicadas em grande medida pelo contato que já 

tive com os casos pesquisados nesta dissertação. Outros materiais podem sugerir 

respostas diferentes a essas mesmas questões. 

Deve-se dizer que a medida do sucesso da litigância para esta análise se dá 

a partir da perspectiva dos litigantes. Essas variáveis buscam explicar em que 

situações as demandas dos litigantes atravessam o quadro de análise, fazendo com 

que as políticas habitacionais passem a atender interesses não contemplados 

ordinariamente. Esse viés, entretanto, só de justifica se estivermos analisando 

demandas de litigantes efetivamente excluídos pela política habitacional.  

No restante deste capítulo apresento cada um dos estágios do quadro. 
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Esquema 1 – Quadro analítico do desempenho transformador do Judiciário.  
Elaboração própria, adaptado de (GLOPPEN, 2008, p. 26)  
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3.1 Estágio de formação das demandas 

 

O objetivo desse estágio é identificar sob que circunstâncias surge a 

demanda por moradia e por que ela é direcionada ao Judiciário. 

Os litigantes podem ir ao Judiciário reclamando, abstratamente, que o 

Estado não respeita o seu direito social à moradia, por exemplo, por meio de uma 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental ou de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão. Mais comuns, entretanto, são as ações pedindo 

algum tipo de benefício imediato a pessoas determinadas ou grupos. Neste estágio, 

busca-se identificar quem recorre ao Judiciário com questões de moradia e o que se 

pede ao Judiciário. As perguntas da caixa branca na qual se lê “litigante” na vertical 

querem identificar quem vai ao Judiciário; as da caixa cinza cuja inscrição na vertical 

é “demanda” tem como finalidade identificar o que os litigante pleiteiam ao Judiciário. 

Para a caixa “litigante”, importa saber quem é o autor da ação, o que motiva 

o litígio, quais as alternativas ao Judiciário disponíveis ao litigante e de que recursos 

dispõe o litigante para embate judicial.  

A identificação do autor da ação é obtida sem maior dificuldade nos autos do 

processo. Podemos ter ações individuais ou coletivas. Dentre os autores coletivos, 

podemos encontrar o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações civis de 

diversas espécies, como associações de moradores, centros de defesa de direitos 

humanos, institutos de pesquisa, associações vinculadas a igreja, etc. 

A motivação do litígio deve ser extraída do relato fático feito pelo litigante na 

petição inicial. É possível que haja motivações não declaradas pelo litigante, como 

por exemplo, o uso da litigância para desvalorizar o imóvel de um concorrente 

comercial, por meio de uma associação “de fachada”, mas para os fins deste 

quadro, toma-se como motivação a causa de pedir declarada pelo litigante, ou seja, 

o suporte fático que determina os termos do provimento jurisdicional que se reclama. 

A demanda pode ter origem, por exemplo, em ameaças feitas pelo proprietário de 

um terreno ocupado por famílias de baixa renda, no recebimento de uma ordem 

judicial de reintegração de posse, no despejo forçado das famílias ocupantes de um 

imóvel, no cancelamento de benefício habitacional percebido pelas famílias 
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vulneráveis, pelo não atendimento de certos padrões urbanísticos exigidos pelo 

Plano Diretor Municipal, ou por desastres naturais, como deslizamentos de casas 

localizadas nas encostas de morros nas estações chuvosas. 

Quando se pergunta quais as alternativas disponíveis ao litigante, se quer 

saber quais os outros meios/espaços de solução daquela demanda além do 

Judiciário. Esses meios podem ser em pedidos administrativos feitos à autoridade 

habitacional, negociações com o proprietário do imóvel, mobilizações políticas, 

pressões feita pela imprensa, ocupação de prédios públicos vacantes, resistência às 

ordens judiciais de reintegração, dentre outros. A escolha do meio utilizado depende 

de sua disponibilidade, custo, acessibilidade e da percepção que o litigante tem de 

sua efetividade (GLOPPEN, 2008, p. 27). 

Na última pergunta desta caixa, se quer saber que recursos dispõe o 

litigante para acessar o Judiciário. Para que as demandas cheguem aos tribunais é 

preciso que os grupos vulneráveis tenham consciência de que seus direitos estão 

sendo violados, alguma capacidade de mobilização, capacidade de suportar os 

eventuais custos da litigância e assistência jurídica. Quanto à assistência jurídica, 

interessa saber a que tipo de advogados os litigantes têm acesso, se defensores 

públicos, advogados da associação de moradores, se advocacia pro-bono, ou 

mesmo advogados privados. 

Dentre as perguntas desta caixa, pode-se responder às duas primeiras pelos 

métodos de pesquisa mais comuns à pesquisa jurídica, como a análise de 

documentos judiciais. Já as duas últimas parecem mais afeitas a abordagens de 

outra ordem. Não parece ser possível descobrir as alternativas de solução ou os 

recursos que dispunha o litigante a partir da leitura da petição inicial do processo, 

pelo que pode ser útil a esse fim, a utilização de entrevistas ou aplicação de 

questionários do tipo survey24. 

Superadas as perguntas sobre quem pede, vai-se a analisar o que se pede.  

Um dos objetivos dessa análise é compreender o que distingue as 
ações procedentes das improcedentes, e essa distinção deve ser 
vista em razão dos recursos – jurídicos e não-jurídicos – que 
viabilizam que os litigantes defendam com efetividade seus casos. 
Acesso a serviços jurídicos de alta qualidade [...] é importante para a 

                                            
24 Sobre questionários do tipo survey, ver BABBIE, E. (2005). Métodos de pesquisa survey. Belo 
Horizonte: UFMG. 
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potência da voz dos litigantes. Onde o Judiciário admite a 
intervenção de terceiros especialistas (como amicus curiae), pode 
servir à mesma finalidade. A análise também deve levar em 
consideração os recursos extrajurídicos dos litigantes, especialmente 
em termos de sua capacidade de mobilização extrajudicial, já que 
“vencer nas ruas” pode ser importante tanto para vencer nos 
tribunais, quanto para influenciar a implementação das políticas. 
(GLOPPEN, 2008, p. 28, tradução). 

 

A caixa cinza denominada “demanda” contém três perguntas sobre pedido 

feito ao juiz. Nesse momento, cabe perguntar qual foi o pedido feito pelo litigante, 

seu fundamento jurídico e os argumentos fáticos trazidos a juízo. 

Saber o que se pede sob o argumento do direito à moradia é um dos pontos 

mais relevantes da agenda de pesquisa sobre a judicialização de direitos sociais. 

Para compará-lo com o direito à saúde e à educação, sabemos que são recorrentes 

os pedidos de medicamentos no primeiro caso, e de vagas em escolas/creches 

públicas, no segundo. Pouco se sabe sobre as prestações exigidas pelos litigantes 

ao Estado quando o direito social judicializado é o direito à moradia. Embora não 

seja possível antecipar com segurança as possíveis respostas a essa pergunta – 

justamente em razão da debilidade de produção nesse sentido – imagina-se que 

apareçam pedidos de fornecimento de uma casa, moradia provisória para atingidos 

por acidentes naturais, inscrição em programas habitacionais, prioridade de 

atendimento em programas habitacionais, alugueres subsidiados, linhas de 

financiamento diferenciadas, pedidos de natureza possessória, como reintegração 

de posse e interdito proibitório e/ou indenização pela remoção sem ordem judicial. 

Identificado o pedido, passa-se à busca dos fundamentos jurídicos 

invocados pelo litigante. Não interessa saber apenas qual a fonte do direito utilizada 

na justificativa do pedido, mas conhecer a tese defendida na inicial. O fundamento 

jurídico da demanda nada mais é do que o nexo de causalidade entre os fatos 

expostos e o pedido. Saber essas informações permite conhecer como os litigantes 

apresentam suas demandas ao Judiciário, além de conhecer quais estratégias 

argumentativas são mais eficientes no convencimento do julgador. Nessa etapa 

podemos distinguir as fontes citadas em diferentes níveis de abstração, 

classificando-as de acordo com o seu nível de abstração/generalidade. De onde a 

parte extrai a obrigação estatal que fundamenta o pedido? Podem surgir como 

resposta: dispositivos da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, de 
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tratados internacionais, de precedentes judiciais, e/ou de regulamentos e resoluções 

emitidas pelas autoridades habitacionais. 

A última pergunta sobre a “demanda” serve para informar os elementos 

fáticos aduzidos na inicial, os fatos dos quais o litigante deduz o direito alegado, que 

compõe, junto com os fundamentos jurídicos do pedido, o que a doutrina processual 

nacional chama de causa de pedir da ação25. Pode figurar como resposta, a saber, a 

superlotação de um albergue e a decorrente falta de vagas, o deslizamento da 

encosta de um morro provocado pelas chuvas, alagamentos, ameaça ou turbação 

da posse dos ocupantes de um imóvel, falta de equipamentos públicos, rede de 

esgoto, coleta de lixo e/ou saneamento básico. 

 

3.2 Estágio de adjudicação 

 

O objetivo deste estágio é compreender como se dá o processamento da 

ação judicial no ambiente judicial, identificando os fatores que influenciam o modo 

como os juízes lidam com demandas sobre moradia que lhes são distribuídas. As 

perguntas aqui feitas se referem, portanto, às características do principal ator desse 

momento (o juiz) e do resultado dessa etapa (a decisão judicial). No Esquema 1, as 

perguntas sobre o ator aparecem listadas na caixa branca com a inscrição “tribunal” 

na vertical, e as perguntas sobre a decisão podem ser encontradas na caixa cinza 

com a inscrição “decisão judicial”. 

Note-se que a importância conferida ao que ocorre dentro do Judiciário 

nesse quadro de análise é relativamente diminuída. Esses acontecimentos são 

apenas um de quatro estágios dos quais é preciso observar. Não se quer dizer com 

isso que os tribunais e as decisões judiciais são irrelevantes, mas deve-se ter em 

conta a importância dos demais estágios da análise. 

Apesar desse estágio estar representado por apenas um par de caixas, é 

possível que seja necessário repetir essas perguntas diversas vezes, em razão da 

pluralidade de momentos decisórios por que passa uma ação judicial. É normal que 

                                            
25 Sobre causa de pedir ver WAMBIER, L. R. (2007). Curso avançado de processo civil (Vol. 3). São 
Paulo: RT, p. 287. 
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tenhamos em um única ação diversas decisões proferidas por diferentes julgadores, 

uma decisão sobre a concessão de tutela antecipada, uma sentença, uma decisão 

em agravo de instrumento questionando a antecipação de tutela, um acórdão sobre 

a apelação, além de outras decisões proferidas pelas demais instâncias recursais. É 

necessário, então, que essas perguntas sejam repetidas tantas vezes quantas forem 

as decisões do caso. 

Nesse estágio, não interessa apenas saber se a ação foi julgada procedente 

ou improcedente. É necessário conhecer as razões usadas pelo julgador e a linha 

argumentativa desenvolvida na decisão. Além da busca por essas razões, importa 

identificar qual a visão que os juízes têm sobre o seu próprio papel na resolução 

desse tipo de litígio, o que pode ser determinante para o provimento judicial dessas 

demandas. 

Na caixa “tribunal” estão perguntas elaboradas para descobrir que 

características institucionais podem ser determinantes para o resultado da litigância. 

Quer-se saber em que tipo de órgão judicial a ação foi proposta, como o órgão é 

composto e quais as condições de acesso a esse órgão. 

Sobre o tipo de órgão judicial, a demanda pode ser proposta na justiça 

comum, em alguma justiça especializada, como a Justiça Federal, na justiça 

constitucional, como o Supremo Tribunal Federal, ou ainda em alguma corte 

internacional de justiça. Pode fazer diferença no resultado da demanda o fato desse 

tipo de ação ser distribuído a algum “departamento” específico da organização 

interna do tribunal, por exemplo, para uma Vara da Fazenda Pública ou para uma 

Seção de Direito Público.  

A composição do tribunal é outro fator capaz de influenciar o resultado do 

litígio. É preciso conhecer o perfil do juiz desse tribunal, como ele é escolhido para o 

cargo, se por indicação do Executivo ou por concurso público, que tipo de educação 

jurídica recebeu, suas preferências político-ideológicas, sua visão sobre a relação 

entre Direito e Política. Pode-se notar traços indicativos de algumas dessas 

respostas nas próprias decisões judiciais, mas é preciso ir além desse material. 

Nesse momento, a pesquisa pode se valer de um sociólogo das profissões, para 

identificar, por exemplo, no caso do ingresso na carreira por concurso público, que 

tipo de formação política, social e profissional é privilegiada no certame; se existem 
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nas Escolas da Magistratura cursos ou treinamentos específicos sobre direitos 

sociais, dentre outras questões. 

Para que a demanda seja processada no tribunal é preciso ainda que o 

mesmo seja acessível aos litigantes. Cabe saber se os arranjos institucionais 

presentes viabilizam a judicialização da demanda pelo direito à moradia. Certos 

institutos podem facilitar o ingresso de demandas, como a dispensa de advogado 

para postular, a exemplo do que ocorre na Justiça do Trabalho; a isenção de custas 

judiciais, honorários advocatícios e periciais, como faz a Lei nº 1.060/50. Deve-se 

ainda ter em mente, a despeito de sua trivialidade, que a localização física do 

tribunal também importa para sua acessibilidade, na medida que a distância entre o 

entre o Fórum e os jurisdicionados podem implicar em custos excessivamente altos 

e intransponíveis para os litigantes. 

Vencida a leitura das características do “tribunal”, passa-se à análise do 

resultado deste estágio, representado no Esquema 1 pela caixa cinza “decisão 

judicial”. Neste ponto, interessa saber se a ação foi admitida, se foi julgada 

procedente ou improcedente, que tipo de tutela foi concedida, qual o fundamento 

jurídico da decisão judicial, além de identificar como o julgador utiliza argumentos 

técnicos não-jurídicos na decisão. Como dito acima, é preciso fazer essas perguntas 

para cada decisão judicial proferida na ação, incluindo os recursos delas 

decorrentes. 

Quando se pergunta sobre a admissão da ação quer-se saber se o juiz 

considera a ação apta a receber um julgamento de mérito, precisando para isso que 

estejam presentes as condições da ação: legitimidade ad causam, possibilidade 

jurídica do pedido e interesse de agir. Interessantes indícios sobre o desempenho 

transformador do Judiciário podem ser obtidos a partir da resposta a essa pergunta, 

especialmente nas decisões judiciais que consideram a ação carente por 

impossibilidade jurídica do pedido ou falta de interesse de agir. A despeito da 

confusão com o mérito da ação, quando um juiz decide que uma demanda por 

moradia feita ao Judiciário é juridicamente impossível, temos um indício da 

percepção do juiz sobre o seu papel no controle das políticas públicas. Inferência 

semelhante pode-se fazer nos casos em que o julgador entende que falta interesse 

de agir ao autor, em razão de falta de adequação ou necessidade do provimento 

judicial para o reparo do mal que aflige o litigante. 
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A reposta negativa a esse último quesito não resulta necessariamente em 

um judiciário não transformador. Podemos ter, por exemplo, uma conciliação 

extrajudicial em que o poder público, receoso de uma condenação judicial, atenda à 

demanda dos litigantes. Nessa hipótese, desaparece o interesse de agir em razão 

da desnecessidade do provimento jurisdicional, restando carente a ação. 

É preciso saber se a ação foi julgada procedente ou improcedente, sendo 

relevante saber, ainda, se a decisão transitou em julgado ou se ainda é possível 

reformá-lo em grau de recurso. No caso de procedência do pedido, pergunta-se que 

tipo de tutela foi concedida pelo juízo. Podemos ter tutelas declaratórias, 

condenatória ou estruturais. São declaratórias as que apenas declaram a existência 

de uma relação jurídica, sem determinar atos executórios, como uma sentença em 

uma ação de usucapião, que reconhece o direito de propriedade de um ocupante. 

Condenatórias são aquelas que condenam o poder público a uma prestação de dar, 

fazer ou não-fazer, como entregar uma casa, inscrever os litigantes em programas 

habitacionais, ou abster-se de desocupar área ocupada pelos litigantes, 

respectivamente. Já as estruturais são aquelas em que o juiz determina a 

modificação da estrutura de uma agência do poder público ou de seus modos de 

atuação. Nesses casos, o juiz não determina qual a prestação devida pelo réu; 

limita-se a declarar que o status quo é ilegal e determina que o réu modifique suas 

práticas, de acordo com parâmetros oferecidos pelo juízo. A tutela judicial estrutural 

não é fixa, mas apresenta um aspecto fluído. Como é prospectiva, pode ser 

modificada no futuro, se adaptando às contingências, aproveitando outras 

experiências e aprendendo com seus erros (SABEL & SIMON, 2004, p. 1022; 

GLOPPEN, 2008, p. 29).  

Embora pouco usual no Brasil, temos como exemplo de tutela estrutural em 

demandas pelo direito à moradia o caso Grootboom, julgado na Suprema Corte da 

África do Sul. Ao invés de determinar como o governo sulafricano deveria 

implementar o direito à moradia dos mais de 900 ex-moradores de Wallacedene, a 

Corte entendeu que Constituição garantia aos sulafricanos o direito à políticas 

habitacionais, que o Estado estava obrigado a adequar suas políticas públicas à 

Constituição, mas que, como havia diversas formas de cumprir a decisão judicial, “os 

contornos precisos e o conteúdo das medidas a serem tomadas” eram matérias 
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afeitas aos poderes executivo e legislativo (SUNSTEIN, 2001, p. 236; BAXI, 2008, p. 

22).  

Quanto à fundamentação jurídica da decisão, interessa saber qual a tese 

acatada pelo julgador, quais dispositivos normativos são usados como fundamento 

para decidir (se a demanda se pauta sobre dispositivos constitucionais, 

infraconstitucionais, normas de direito internacional, e/ou precedentes 

jurisprudenciais), e que tipo de interpretação fez do texto invocado como 

fundamento.  

Ainda quanto aos fundamentos da decisão, é necessário identificar como o 

julgador utiliza argumentos econômicos ou urbanísticos trazidos pelos litigantes, qual 

o peso atribuído pelo julgador a esse tipo de argumento, se sua decisão sobre esses 

argumentos técnicos é intermediada por algum perito no assunto. 

 

3.3 Estágio de implementação 

 

Superada a fase prioritariamente judicial, chegamos ao estágio de 

implementação, em que é preciso saber como a autoridade responsável pelo 

cumprimento da decisão se comporta diante da ordem judicial. Neste estágio, 

responde-se algumas perguntas sobre o agente estatal obrigado judicialmente a 

alguma conduta, identificado na caixa branca “autoridade habitacional”, bem como 

algumas questões sobre as medidas tomadas pela autoridade para a implementação 

do direito à moradia dos litigantes, contidas na caixa cinza “cumprimento”. 

As perguntas listadas na caixa “autoridade habitacional” fazem referência 

aos fatores que podem influenciar as medidas tomadas pelo agente público. Nos 

interessa saber quem está sendo compelido pela decisão judicial, quais as 

competências deste ente público, e quem suportará os benefícios/prejuízos com a 

implementação da decisão. 

Na identificação da autoridade, além de saber quem era a parte contrária na 

ação judicial, nos interessa conhecer que órgão da estrutura organizacional do 

Estado será encarregado pelas medidas que o Executivo for obrigado. Por exemplo, 

nos casos que o Município de São Paulo for condenado a uma obrigação de dar ou 
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fazer, caberá à Secretaria Municipal de Habitação a execução da decisão judicial 

que, dependendo do caso, poderá ser executada através da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), ou pela Superintendência de 

Habitação Popular (HABISP); nos casos de decisões judiciais que condenam a uma 

prestação de não fazer esse tipo de detalhamento deixa de ter utilidade. Pode ser 

que a decisão judicial condene solidariamente Estado e Município a uma prestação 

habitacional, pelo que a execução da decisão pode ser compartilhada entre os dois 

entes, como por exemplo, através de um convênio entre a Secretaria Municipal de 

Habitação com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 

empresa estatal pública estadual que tem como finalidade a construção de 

habitação popular. 

Além de identificar o órgão estatal responsável pela execução da política 

habitacional determinada pelo juízo, é necessário que se saiba quais atribuições 

lhes são conferidas em lei, como o órgão se vale dessas atribuições, se cumpre 

suas atribuições legais, se vai além delas, como seus agentes usam seu poder 

discricionário na história do órgão. 

De igual relevância é a identificação dos interessados diretos e indiretos no 

cumprimento da decisão judicial e na modificação da política habitacional até então 

estabelecida. A alteração da política pública vigente pode trazer benefícios e 

prejuízos (econômicos, sociais políticos) a diversos atores. Ademais do interesse 

direto do litigante, podemos ter em jogo o interesse concorrente do ente público 

condenado, da oposição política, de ativistas pelo direito à moradia, de grupos em 

situação semelhante, da industria imobiliária, etc. Deve se ter em mente que tanto os 

atores envolvidos nas agências governamentais quanto os demais referidos há 

pouco podem usar o julgamento como plataforma de promoção de seus interesses 

(GLOPPEN, 2008, p. 30). 

Chegando às questões da caixa “cumprimento”, deve-se observar o 

comportamento da autoridade habitacional para a execução da determinação 

judicial. Resta saber de que forma a decisão judicial é cumprida, identificando as 

medidas tomadas de imediato, de médio e longo prazo. Se possível, deve-se saber 

quais alternativas estavam disponíveis ao administrador e o motivo pelo qual aquela 

decisão foi tomada. 
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É necessário, ainda, saber se a execução da decisão judicial se deu 

voluntariamente ou se foi preciso recorrer a algum mecanismo para forçar a 

execução da decisão. Esses mecanismos podem ser tanto judiciais, como um 

pedido de cumprimento de sentença, ajuizamento de novas ações, aplicação de 

multa pelo inadimplemento da obrigação; como extrajudiciais, como, por exemplo, a 

instauração de inquérito civil pelo Ministério Público, ou pela constituição de uma 

comissão de fiscalização de direitos humanos. Tão importantes quanto esses 

mecanismos para forçar o cumprimento das decisões judiciais são as ações políticas 

de pressão junto à autoridade habitacional, como as exercidas pela oposição no 

Legislativo, pela impressa, ou diretamente pelo povo, em redes sociais na internet 

ou nas ruas, por meio de mobilizações mais correntes em outros tempos, como 

passeatas, piquetes, panelaços, etc. 

 

3.4 Estágio dos efeitos sociais 

 

No estágio anterior, analisamos o cumprimento da decisão judicial em favor 

dos litigantes pela autoridade habitacional. Naquele estágio queríamos entender os 

efeitos da decisão judicial sobre as condições de moradia dos litigantes – ou 

daqueles cujos interesses foram representados pelos litigantes. No estágio dos 

efeitos sociais, interessa saber se os direitos reconhecidos aos litigantes pela 

decisão judicial são de alguma forma internalizados pelo poder público. Cabe saber 

se a autoridade habitacional passa a contemplar interesses de grupos semelhantes 

àqueles representados na ação judicial nas políticas habitacionais posteriores ao 

litígio judicial, ou se esses grupos precisarão recorrer ao Judiciário para ver suas 

demandas contempladas nas políticas habitacionais. 

É importante saber: (a) se a ação serviu para modificar a forma como o 

administrador público elege suas prioridades, passando a desenvolver políticas 

voltadas a atender as situações de risco à moradia que a ação judicial combateu; (b) 

se outras pessoas, além das representadas pelo litigante, foram beneficiadas pela 

implementação da decisão judicial. 
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Tomar os beneficiários da implementação da decisão judicial como 

parâmetro para avaliação dos efeitos sociais da litigância é problemático em duas 

situações: (a) quando o direito em questão for difuso, uma vez que, por natureza, 

seus titulares são pessoas indeterminadas; (b) quando a ação tiver como pedido 

uma reforma estrutural, ou seja, naqueles casos em que a parte pede ao Juiz que 

reestruture uma instituição estatal para eliminar uma ameaça imposta ao direito à 

moradia pelos arranjos institucionais existentes, arranjos esses substancialmente 

insulados do processo normal de responsabilização política (SABEL & SIMON, 

2004, p. 1021; FISS, 2004, p. 27). 

Busca-se, neste estágio, identificar repercussões da decisão judicial nas 

políticas habitacionais que estão além do objeto da ação judicial. Queremos saber, 

portanto, se os efeitos da litigância transbordam os limites da ação. Imagine, por 

exemplo, que uma decisão judicial determinou que o Município de São Paulo 

construísse um edifício para moradias de interesse social e o entregasse para ex-

moradores da favela Jardim Edite, removidos em razão da Operação Urbana Água 

Espraiada. E que o juiz determinou, ainda, que tal prédio se localizasse no perímetro 

da Operação Urbana. Nesse exemplo, teríamos os referidos “efeitos sociais” se o 

Município, a partir de então, passasse a construir voluntariamente prédios para 

moradia popular e oferecê-los aos moradores de favelas situadas em perímetros de 

outras operações urbanas consorciadas.  

Uma importante ressalva precisa ser feita. No exemplo relatado no parágrafo 

anterior, o Município passou a incluir em suas políticas habitacionais os interesses 

de moradores de favelas localizadas em áreas de operações urbanas consorciadas, 

o que não acontecia antes da decisão judicial. Isso não significa, todavia, que a 

decisão judicial seja a causa dessa mudança na política habitacional municipal. Uma 

diversidade de fatores concorrem para esse tipo de mudança, como por exemplo, a 

substituição do secretário municipal de habitação, uma condicionante imposta pelo 

financiador do empreendimento, dentre outros. Diante da múltiplas dimensões 

envolvidas na política habitacional, é muito difícil estabelecer nexos de causalidade 

com rigor acadêmico. Apesar dessa dificuldade, podemos encontrar alguns indícios 

da influência da decisão nas políticas habitacionais, como por exemplo, através de 

referência à decisão judicial ou à sua linguagem em documentos da administração, 

nos regulamentos dos programas habitacionais, no Plano Municipal de Habitação, 
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etc. Um possível método de investigação capaz de fornecer indicativos da 

repercussão da decisão judicial é entrevista com as autoridades envolvidas e 

gestores dos programas habitacionais. 

Em resumo, neste estágio, representado pela caixa verde no Esquema 1, 

impende perguntar (a) quais mudanças podem ser percebidas a curto e longo prazo 

pelos litigantes e por pessoas em situação semelhante, (b) se há aumento de 

recursos para habitação, (c) quem são os beneficiários dessas mudanças, (d) se a 

decisão judicial afetou de alguma forma o direito à moradia da sociedade como um 

todo, e (e) se a decisão provocou reformas nas políticas habitacionais ou reformas 

institucionais. 

Deve-se inquirir que tipos de mudanças podem ser percebidas, em longo e 

curto prazo, pelas pessoas que vivem em condições subnormais de habitação. As 

respostas às seguintes perguntas podem nos indicar caminhos. A moradia dos 

litigantes e de pessoas em situações assemelhadas continuam sob risco? Como se 

comportou o déficit habitacional desde o início dos litígios? Que serviços relevantes 

foram reformados ou criados, como novas linhas de financiamento de financiamento 

de casa própria para população de baixa renda? Os critérios de admissão em 

programas habitacionais continuam os mesmos? 

Outro objeto de investigação nesse estágio pode ser o orçamento público 

para habitação, comparando a série histórica do volume de ações com a evolução 

do orçamento destinado à políticas habitacionais. Pesquisas sobre direito à saúde, 

em especial as de fornecimento de medicamentos, já fazem isso com rigor 

(FERRAZ, 2009, p. 36; FERRAZ, 2011). Pode-se procurar saber, por exemplo, se há 

alguma relação entre gastos com moradia e a judicialização promovida pelos 

litigantes. Esses estudos sobre direito à saúde advertem, entretanto, que o aumento 

de recursos em razão das decisões judiciais não implica necessariamente numa 

distribuição equânime, na medida em que esses valores podem ser aproveitados por 

aqueles que já se beneficiavam dessas políticas (SILVA V. , 2010). 
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3.5 Consideração final 

 

O quadro analítico apresentado neste capítulo buscou identificar os fatores 

capazes de avaliar o desempenho do Judiciário na transformação das práticas e 

escolhas da Administração em políticas públicas implementadoras do direito à 

moradia. Dividindo, por razões didáticas, o processo de litigância em quatro 

estágios, expus uma metodologia que acredito capaz de identificar sob quais 

circunstâncias jurídicas, sociais e políticas, o Judiciário pode ser utilizado para 

obrigar que o Estado cumpra com suas obrigações relacionadas ao direito à moradia 

para com a sociedade, e em especial com os mais vulneráveis. Conhecer essas 

condições é, certamente, uma pauta de pesquisa acadêmica, mas também um 

importante subsídio de mobilização para ativistas pelo direito à moradia adequada 

(GLOPPEN, 2008, p. 32). 

Reputa-se que esse quadro seja capaz de oferecer algumas respostas que 

não temos sobre o direito à moradia, como, por exemplo, saber o que é judicializado 

sob o fundamento do direito à moradia, quais as demandas formuladas, quem usa o 

Judiciário para esses fins, quais respostas o Judiciário oferece e quais os efeitos 

dessa litigância. 

Como salientou-se na abertura deste capítulo e como se pode notar na 

explicação de cada estágio, nem todas as perguntas do quadro são jurídicas, ou 

melhor, nem todas são perguntas que o conhecimento estritamente jurídico é capaz 

de responder satisfatoriamente. Essa característica do quadro analítico exige uma 

equipe de pesquisa multidisciplinar para responder a contento à pergunta subjacente 

a essa pesquisa, ou seja, como se avalia o desempenho transformador do Judiciário 

em matéria de direito à moradia. 

No próximo capítulo, faz-se a análise de 50 ações judiciais a partir do quadro 

aqui apresentado, dedicando maior profundidade às perguntas cuja expertise 

jurídica está mais apta a responder, especialmente aos estágios de formação da 

demanda e de adjudicação. 
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4 Sistematização e análise das decisões judiciais 

 

Neste capítulo, é apresentado um estudo empírico sobre ações judiciais com 

o intuito de testar minha hipótese para o problema de pesquisa. São 50 ações civis 

públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face do 

Município de São Paulo, em que se busca dar efetividade ao direito à moradia, 

exigindo prestações positivas do Município em razão do não atendimento 

habitacional de parte da população paulistana. 

Tem-se por hipótese que, em ações por moradia, o Judiciário tem um 

desempenho transformador fraco, ou seja, quando julgam ações judiciais que pedem 

que a Administração dê concretude ao direito à moradia, os juízes não modificam os 

critérios de distribuição do acesso à moradia elegidos pelo Executivo (em habitação 

de baixo custo, acesso à terra urbana regularizada, à rede de esgoto e outros 

equipamentos públicos); quando muito, o Judiciário serve apenas como uma 

plataforma de vocalização de demandas de grupo cujos interesses não são levados 

em conta nas políticas habitacionais, sem que esses interesses sejam internalizados 

pelo Administrador. 

Para testar a hipótese, far-se-á a descrição, análise e crítica do conteúdo 

dessas ações com base nas variáveis jurídicas do quadro apresentado no capítulo 

anterior. Se a hipótese estiver correta, o quadro analítico permitirá identificar quais 

fatores inviabilizam um desempenho transformador forte do Judiciário em ações pelo 

direito à moradia, ou quando menos, identificar em quais estágios se encontram as 

barreiras e os gargalos dessa transformação social. 

Apesar de basear a análise no quadro exposto no capítulo 3, o estudo 

quantitativo e qualitativo feito neste capítulo se debruça especificamente e em 

profundidade sobre as perguntas apontadas nas caixas “demanda” e “decisão 

judicial”, resultados dos estágios “formação de demandas” e “adjudicação”, 

respectivamente, fazendo apenas algumas considerações sobre o conjunto dos 

fatores apontados nas outras caixas. 

A quantidade de ações que estudo nessa dissertação não permite avaliar 

algo tão amplo como a capacidade de transformação social do Judiciário brasileiro. 
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Outra limitação imposta ao estudo deriva da escolha feita por ações em trâmite no 

Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo. Deste modo, não se pretende 

generalizar as conclusões desta pesquisa para todo o Poder Judiciário, tampouco 

para todo Tribunal de Justiça de São Paulo. Faz-se, portanto, um estudo 

“metonímico” do Judiciário, observando apenas parte da litigância pelo direito à 

moradia, para buscar compreender esse fenômeno em profundidade. Sequer é 

possível saber quanto essas 50 ações civis públicas representam no universo de 

todas as ações judiciais propostas em São Paulo buscando efetivar tal direito. Essas 

restrições, todavia, não retiram a utilidade deste estudo, na medida que ele nos 

permite explorar rigorosamente um tema dos direitos sociais pouco estudado pela 

doutrina jurídica. 

É preciso, ainda, reconhecer que analisar as ações propostas pela 

Defensoria confere um determinado viés à pesquisa, uma vez que teremos ações 

propostas por um número reduzido de advogados, com clientes com mesmo perfil 

socioeconômico (já que a renda familiar do assistido deve ser menor que três 

salários mínimos). Entretanto, a semelhança entre demandas apresentadas traz a 

vantagem de possibilitar comparações entre as respostas dadas pelos juízes, o que 

se inviabilizaria se as demandas fossem muito distintas. 

Por tratar-se de direito constitucional, o mais indicado seria recorrer ao 

banco de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para identificar como a Corte 

responsável por dar a última palavra sobre questões constitucionais interpreta tal 

dispositivo. Essa possibilidade, entretanto, não está disponível. Uma busca simples 

no sitio do STF26 pela palavra “moradia”, retorna ao pesquisador 78 acórdãos sobre 

os mais distintos assuntos, como por exemplo: a penhorabilidade de bem de família 

de fiador em contrato de locação, inviolabilidade do domicílio, auxílio-moradia de 

magistrados e composição do salário mínimo. Nenhuma das ocorrências se refere 

ao tipo de litígio que interessa à pergunta que esta pesquisa pretende responder. 

Em consulta semelhante feita junto ao banco de jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, usando a palavra “moradia” como parâmetro, tem-se como 

resposta 293 acórdãos27. Os temas que apareceram na pesquisa do STF se 

                                            
26 No endereço http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp, último acesso 
em 31/01/2011. 
27 No endereço http://www.stj.jus.br/SCON/, último acesso em 24/08/2011. 
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repetem e juntam-se a eles questões de direito de vizinhança, separação judicial e 

condomínio edilício. Não ocorreu, entretanto, nenhum acórdão que me permitisse 

responder à pergunta sobre o desempenho transformador do Judiciário. 

A inexistência de ações judiciais exigindo prestações habitacionais positivas 

do Estado nos tribunais superiores não significa que esse tipo de demanda não é 

judicializada. Percebeu-se que era necessário procurar por essas ações nos 

tribunais de justiça estaduais. Como não era possível buscar em todos os tribunais 

do território nacional, resolveu ater-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo pelo seguinte motivo: como o Estado de São Paulo possui o maior déficit 

habitacional do país, supôs-se que havia maior demanda por moradia neste Estado. 

A busca realizada no banco de jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo28 pelo termo “direito à moradia” retorna 2.383 ocorrências. Os 

temas que apareceram são os mesmos ocorridos na pesquisa do STJ. Numa 

pesquisa exploratória, surgiram algumas ações que parecem se encaixar no tipo 

procurado. Em razão do grande volume de documentos encontrados e da limitação 

de recursos desta pesquisa, a leitura de cada um desses documentos seria inviável. 

Nessa busca no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo pude notar que a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) figura como autora em 

diversas ações sobre moradia; e as decisões judiciais sugerem a Defensoria, com 

recorrência, exige que o Estado seja obrigado a algum tipo de prestação positiva 

para dar efetividade ao direito à moradia. Por essas razões, entrou-se em contato 

com o defensor público coordenador do Núcleo de Habitação e Urbanismo (NHU) da 

Defensoria Pública para entrevistá-lo, o que aconteceu no dia 04 de outubro de 

2010. 

O Núcleo de Habitação e Urbanismo é apresentado institucionalmente como  

um núcleo especializado da Defensoria que tem como missão “servir de instrumento 

de luta das comunidades carentes pela promoção do direito à moradia e do direito à 

cidade, de modo a garantir o bem de todos e a dignidade de cada um como pessoa 

humana.”29 De acordo com o art. 3º do Regimento Interno do Núcleo de Habitação e 

                                            
28 No endereço https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do, último acesso em 31/01/2011. 
29 Segundo a apresentação do NHU, em 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5334, acesso em 13/07/2010. 
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Urbanismo, instituído pela Deliberação nº 105 do Conselho Superior da Defensoria 

Pública, de 28/11/2008, o Núcleo é  

órgão de execução e de atuação da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo de caráter permanente e tem como missão primordial de 
prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos 
membros da instituição sempre que a demanda for coletiva ou em 
casos individuais de repercussão geral, referente direta ou 
indiretamente, ao direito à Moradia digna e o direito à Cidade. 

 

Segundo o defensor, o NHU foi criado em 2006, 

a fim de assumir uma postura de resistência, e de compromisso com 
a população carente do Estado de São Paulo, o Núcleo de Habitação 
e Urbanismo tem apostado em parcerias com Institutos de 
Assessoria Jurídica Popular e com os Movimentos de Moradia, para 
que se possa tentar dar eficácia aos ditames constitucionais da 
política urbana, conforme definidos no Estatuto da Cidade e nos 
Planos Diretores Participativos. 

 

Perguntado acerca do número de ações propostas pelo NHU nesse período, 

o defensor informou que seriam aproximadamente 80, mas que não sabia precisar a 

quantidade. 

Resolveu-se buscar essas ações no banco de jurisprudência do TJ/SP30. No 

dia 06 de novembro de 2010, pesquisou-se a partir dos seguintes parâmetros: na 

página inicial, “consultas processuais” > “consultas de processos de 1º grau”. No 

campo “seção”, selecionou-se “Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes”; no 

campo “pesquisar por” selecionou-se “Nome da parte”; e no campo “nome da parte” 

digitou-se “defensoria publica”. Foram encontradas 120 ocorrências.  

Leu-se o acompanhamento processual de cada um dos 120 processos e 

selecionou-se apenas as ações civis públicas (ACP), que somaram 66. Dessas 66, 

depois de excluir aquelas que tratavam de outras matérias, como fornecimento de 

medicamentos e tratamentos hospitalares, chegou-se a 42 ações civis públicas. 

Essa quantidade, entretanto, era muito inferior às aproximadamente 80 a que se 

referiu o Defensor Público na entrevista. 

Diante dessas tentativas, decidiu-se abandonar a busca pelo site do TJ/SP. 

Seu banco de dados revelou-se inconsistente e não pareceu conter todas as ações 

                                            
30 No endereço https://esaj.tjsp.jus.br/esaj.  
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tramitadas no TJ, porque o número de ACPs encontradas foi quase a metade do 

número indicado pelo Defensor Público.31 

Resolveu-se, então, ir ao arquivo do NHU da Defensoria e identificar cada 

uma das ações propostas. Esse arquivo é organizado em razão dos processos 

administrativos (PA) lá iniciados, pelo que fez-se o levantamento de todos os 

processos administrativos do Núcleo de Habitação e Urbanismo, desde 2006. No dia 

07 de dezembro de 2010, eram 285 processos administrativos, dos quais 68 

resultaram em ações civis públicas. A população estudada a seguir é proveniente 

desse universo, ponto que se detalha na seção seguinte. 

A utilização quadro de análise apresentado no capítulo anterior pressupõe 

não só uma equipe de trabalho multidisciplinar como também uma combinação de 

diversos métodos de pesquisa para responder a todas as questões do quadro. Não 

se restringiu a pesquisa a uma análise jurisprudencial “tradicional”. A sistematização 

das ações judiciais feita neste capítulo se vale principalmente de quatro métodos: (a) 

análise qualitativa de peças processuais, como petições iniciais, contestações, 

termos de audiência, decisões judiciais em geral, apelações e demais recursos, e 

documentos instrutórios; (b) uma análise quantitativa do conjunto das ações, análise 

essa, que apesar de suas pretensões quantitativas, é derivada de uma codificação 

da análise de conteúdo empreendida no primeiro momento; (c) apoiando esses 

estudos documentais, em entrevistas semi-estruturadas com defensores públicos e 

lideranças do movimento social de luta pela moradia; e (d) observação participante, 

na medida em que passei uma semana no gabinete da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e participei da III Jornada pela Moradia Digna, evento 

organizado pelo Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, em parceira com diversas organizações da sociedade civil que se 

mobilizam para da implementação do direito à moradia. Nessas ocasiões, pode-se 

partilhar o ambiente de trabalho daquela instituição, assistiu-se algumas reuniões do 

Núcleo de Habitação e Urbanismo, pode-se observar o cotidiano dos defensores 
                                            
31 No seminário “Jurimetria: a estatística aplicada ao Direito”, promovido pela Associação Brasileira de 
Jurimetria (ABJ), do dia 10 de junho de 2011, na Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP), tive 
a oportunidade de conversar com Gustavo Santini Teodoro, Juiz Assessor da Presidência TJ/SP para 
assuntos relacionados à tecnologia de informação do Tribunal. Na ocasião, perguntei-lhe qual o 
critério utilizado pelo tribunal para incluir uma decisão em seu banco de jurisprudência. Ao que o 
magistrado me respondeu que todas as decisões proferidas no tribunal constam no banco de 
jurisprudência do sitio eletrônico do TJ, e que a única parte que não está disponível ao público em 
geral são as ações que correm em segredo de justiça. 
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públicos, o que permitiu compreender um pouco sobre sua formação acadêmica, 

seus interesses pessoais, suas convicções políticas, e perceber como se dá a 

relação entre a Defensoria e seus assistidos. 

Na próxima seção, explica-se qual foi a população estudada e quais os 

critérios utilizados para seleção dos casos estudados; na seção 4.2, relata-se a 

análise empírica feita nos casos selecionados, valendo-se das perguntas e 

categorias do quadro de análise trazido no capítulo 3; e na última seção deste 

capítulo, apresenta-se algumas conclusões sobre todo o processo observado. 

 

4.1 Seleção dos casos 

 

Desde sua criação, em 2006, até o início do levantamento nos arquivos da 

Defensoria, em 07 de dezembro de 2010, o Núcleo Especializado em Habitação e 

Urbanismo (NHU) da Defensoria Pública do Estado de São Paulo propôs 68 ações 

civis públicas. Nem todas essas ações, entretanto, apresentavam características que 

permitissem estudá-las para os fins pretendidos por esta pesquisa. Precisou-se fazer 

uma triagem no material para definir a população objeto de análise. Finalizou-se a 

coleta das informações no arquivo da Defensoria em 15 de julho de 2011. 

Doravante, essa data será referida como “data de coleta”. 

Chama-se população o conjunto de elementos distintos que possuem um 

determinado número de características em comum. Esses elementos são chamados 

de unidades populacionais, sobre as quais serão colhidas informações. Aquelas 

características em comum delimitam de maneira inequívoca quais elementos 

pertencem à população alvo. Chama-se critério de unidade o conjunto de 

características que determinam a unidade populacional. Nesta dissertação, a 

unidade de análise é uma ação civil pública. O critério de unidade é o seguinte: ser 

uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

em face do Município de São Paulo, por meio de seus defensores públicos membros 

do Núcleo de Habitação e Urbanismo, que busque dar efetividade ao direito à 

moradia, e que tenha pelo menos uma decisão judicial proferida até a data de coleta.  
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Em razão desse critério, excluiu-se três grupos de ações da análise. Como 

Núcleo trata também de problemas de urbanismo, sob essa rubrica apareceram 

algumas ações sobre coleta seletiva de lixo e drenagem de canais pluviais. O 

segundo grupo de ações, essas sobre moradia, haviam sido propostas há pouco 

tempo, de modo que não tinham nenhuma decisão judicial nesse processos. Por fim, 

algumas outras foram propostas em comarca do interior do Estado, o que 

impossibilitou o acesso à informações processuais das mesmas. 

Atenderam ao critério de unidade 50 ações judiciais, que consequentemente 

compõem a população estudada nesta pesquisa e estão listadas no Apêndice A 

desta dissertação. 

Na seção seguinte, faz-se a sistematização, análise e crítica dessas 50 

ações civis públicas. 

 

4.2 Codificação, quantificação e análise dos estágios da judicialização 

Essa seção está dividida em seis sub-seções, cada uma correspondendo a 

uma caixa ou estágio do quadro analítico que exposto no capítulo passado. As 

perguntas apresentadas nas caixas não serão respondidas com a mesma 

profundidade, porque como dito acima, algumas respostas estão além do alcance do 

conhecimento jurídico. Da mesma feita, determinadas repostas variam dentro da 

população estudada, como por exemplo “o fundamento jurídico da decisão”, ao 

passo que outras não, como “o tipo de tribunal em que ação é apresentada”. Desse 

modo, deve-se esperar diferentes níveis de detalhamento dependendo do estágio 

em análise. 

Quando estiver falando de uma ação específica, far-se-á referência ao nome 

do “caso”. Para identificar o número do processo é preciso recorrer ao Apêndice B, 

onde se encontra a lista em ordem alfabética de todos os 50 casos e os números de 

processos correspondentes. Essa denominação se refere, em regra, à comunidade 

de moradores interessados na ação, ou, quando isso não for possível, ao dispositivo 

legal atacado pela ação. A referência ao “caso” foi a forma escolhida para tentar 

tornar a leitura deste texto mais agradável, sem muitas referências aos extensos 

números que os processos recebem nos tribunais.  
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4.2.1 Litigante 

 

Em todas as 50 ações, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo figura 

como autora, ou seja, litiga em nome próprio, como substituto processual dos 

titulares do direito à moradia, conforme legitimidade conferida pelo art. 5º, II, da Lei 

da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85). Em 11 casos, havia litisconsórcio ativo com 

associações de moradores e/ou organizações não governamentais, notadamente o 

Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos – em 4 ações – e o Instituto Polis – em 

3.  

A despeito dessa associação processual com organizações da sociedade 

civil organizada, não se pode perceber qualquer diferença entre as ações com 

litisconsorte e aquelas sem. As co-autoras assinam a mesma peça, e além disso, o 

conteúdo das petições e a estratégia argumentativa adotada são os mesmos das 

ações que a Defensoria promove como única autora, pelo que pode-se inferir que 

essas organizações não desempenham um papel muito relevante na litigância. Nos 

casos em que há uma associação de moradores como co-autora, o defensor público 

que assina a peça pela defensoria também figura como advogado da associação. 

A ressalva a ser feita é no caso Ed. São Vito, em que pedia-se que o juízo 

anulasse a licitação promovida pela Prefeitura para escolher uma empresa para 

demolir este prédio localizado no centro de São Paulo. A petição encaminhada a 

juízo nesse caso é substancialmente diferente das demais. Como esse é o único 

caso que ocorre na população estudada com esse tipo de pedido, não é possível 

saber o quanto essas associações influenciaram a demanda judicializada pela 

Defensoria. 

Outra característica recorrente na população, está no motivo imediato do 

litígio. Em todos os 50 casos há uma ameaça eminente à posse dos moradores, que 

pode ser em razão da citação de ação judicial de reintegração de posse, ou de um 

mandado de reintegração de posse, ou ainda de uma tentativa de remoção da 

comunidade pelo proprietário do imóvel sem ordem judicial. Essas ações civis 

públicas, portanto, tem um nítido caráter reativo, o que é evidenciado pelo pedido de 
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concessão de liminar, feito em todas as petições iniciais, para determinar a 

manutenção de posse dos ocupantes na posse do imóvel objeto do litígio. 

Apesar de ter legitimidade para atuar extrajudicialmente na defesa dos 

interesses dos assistidos, o Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria 

concentra toda sua atividade em litígios judiciais, quando já não resta outra saída a 

não ser a judicialização da demanda. Questionado sobre o motivo dessa postura 

prioritariamente reativa da Defensoria, o coordenador do Núcleo respondeu que, na 

maioria das vezes, a Defensoria 

atua como “pronto-socorro”. O que acontece é que em 90% dos 
casos, as comunidades vem aqui diante de uma situação urgente e 
de ameaça eminente. A Prefeitura vai lá, vai despejar as pessoas, 
etc. Então não existe muito tempo, ou você reage imediatamente, ou 
o prejuízo se consolida.  

 

A Defensoria Pública de São Paulo conta formalmente com um 

planejamento de suas ações institucionais, inclusive com um plano bianual de 

atuação elaborado em conjunto com representantes dos assistidos, em que se 

busca reverter esse padrão de atuação. O item 1 da seção dedicada ao Núcleo de 

Habitação e Urbanismo do plano de atuação para 2009-2011, por exemplo, 

estabelece como meta “atuar, preferencialmente por via extrajudicial, na solução de 

conflitos decorrentes de violação ao direito à moradia, cidade e meio ambiente.”32 A 

despeito disso, sua atuação é limitada pelas da solicitação de assistência pelo 

necessitados, o que, segundo o relato do defensor coordenador do NHU, só 

acontece nas situações em que a violação ao direito à moradia se aproxima do 

limite. 

A escolha institucional brasileira de promoção de acesso à justiça – ou pelo 

menos ao Judiciário – tem na Defensoria Pública um elemento essencial. Esse 

desenho institucional tem como consequência uma considerável redução de custos 

de litigância para os grupos que vivem em condições subnormais de moradia. Aliada 

à isenção de custas judiciais proporcionada pela Lei nº 1.060/50, esse modelo tem 

facilitado o acesso aos tribunais dos grupos sem moradia adequada. Entretanto, 

ainda com a redução das barreiras de ordem econômica, não se pode olvidar que 
                                            
32 Este documento está disponível no sítio eletrônico da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 
em 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/documentos/plano%20anual%20da%20defensori
a/plano%20anual%20-%202009-2011.doc, acesso em 26/08/2011. 
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não há uma forte consciência do direito à moradia por parte dos assistidos pela 

Defensoria. Indício disso é o retardo na procura pela Defensoria quando esse bem 

se mostra sob risco, como relatado no parágrafo anterior. 

Apesar disso, não se deve ignorar a capacidade de mobilização que a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo possui, muito em razão da estreita 

relação com os movimentos sociais, herdada em grande medida do “Movimento pela 

Defensoria Pública”, lançado em 24 de junho de 2002. Movimento esse que reunia 

“representantes de diversas entidades e movimentos da sociedade politicamente 

organizada, mobilizados pelo que denominaram como fragilidade do acesso à 

justiça, advinda da inexistência da Defensoria Pública no Estado de São Paulo” 

(CARDOSO, 2010, p. 63). 

Dentre essas associações, estavam presentes os seguintes movimentos de 

luta pela moradia: Associações de Construção por Mutirão: 26 de Julho; Casarão; 

Madre de Deus; Associação Unificada dos Loteamentos da Zona Leste (SP); 

Unificação das Lutas de Cortiço; e União dos Movimentos de Moradia (CARDOSO, 

2010, p. 67). Essa ligação com os movimentos sociais persiste até hoje. Exemplo 

disso são as Jornadas pela Moradia Digna, evento que acontece a cada dois anos, e 

está na 3ª edição. Organizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em 

conjunto com várias entidades da sociedade civil organizada33, e que além de 

funcionar como plataforma de mobilização da sociedade civil, serve como um 

eficiente espaço de captação de demandas para a Defensoria Pública. Além de 

promover oficinas e palestras, a Defensoria faz atendimento ao público nessas 

jornadas, atendimento esse que em alguns casos vieram a se transformar em ações 

civis públicas contidas no universo que estudo nesta dissertação. 

 

 

 

                                            
33 A 3ª Jornada pela Moradia Digna, realizada em 26 e 27 de fevereiro de 2011, contou com a 
organização de União dos Movimentos de Moradia, Pastoral da Moradia, Centro de Apoio a 
Iniciativas Comunitárias, Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, Rede Rua, Central de 
Movimentos Populares, Departamento Jurídico XI de Agosto, Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo 
Arns, dentre outros. 
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4.2.2 Demanda 

 

Quando buscava respostas para cada uma das perguntas da caixa 

“demanda”, relacionadas na seção 3.1 acima, identificou-se que existiam certos 

padrões que se repetiam nas petições iniciais da Defensoria Pública, o que 

possibilitou classificá-las em cinco tipos diferentes. Esses tipos tomam como critério:  

a) os fundamentos jurídicos das demandas;  

b) os argumentos fáticos apresentados pelo litigante; e  

c) o pedido formulado ao juiz. 

Esses tipos são uma representação – e por isso, simplificada – das cinco 

teses que a Defensoria Pública defende nas 50 ações civis públicas que compõem a 

população estudada nesta pesquisa. Os tipos são os seguintes: concessão especial 

de uso para fins de moradia; regularização fundiária de ZEIS; Ordem Interna nº 

01/2007; anulação de demolição de edifícios; e inscrição em programas 

habitacionais. A seguir, explica-se cada um destes tipos, para depois relatar a 

frequência com que eles ocorrem na população estudada. A síntese dos 

fundamentos jurídicos aparece nos itens iniciados pela letra “A”, os argumentos 

factuais nos de letra “B” e os pedidos nos de letra “C”. 

Tipo 1: Concessão especial de uso para fins de moradia 

A.1. A Constituição impõe ao Município o dever de desenvolver 

políticas de desenvolvimento habitacional (art. 23, IX, da CF/88) e de 

concretizar o direito à moradia na cidade (art. 182, da CF/88); 

A.2. A Medida Provisória nº 2.220/01, em seu art. 1º, confere o 

direito de concessão especial de uso para fins de moradia do bem 

objeto da posse a todo aquele que possuir como seu, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, até 250 m2 de imóvel público 

situado em área urbana, utilizando para sua moradia ou de sua 

família, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer 

título, de outro imóvel urbano ou rural. 

B.1. Os moradores de uma comunidade, todos de baixa renda, estão 

na eminência de ser removidos de uma área pública que ocupam. Se 
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a remoção da comunidade for permitida, os ocupantes deixarão de 

fruir os benefícios das políticas de desenvolvimento habitacional do 

réu; 

B.2. Os ocupantes exercem posse para fins de moradia sobre imóvel 

menor de 250 m2, há mais de 5 anos ininterruptos, sem oposição, 

utilizando para fins de moradia, não sendo proprietário ou 

concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

C.1. Logo, os ocupantes têm direito à concessão especial de uso 

coletiva, pelo que o Réu deve ser obrigado pelo juízo a emitir 

declaração de vontade, no sentido de proceder a concessão especial 

de uso coletiva, em favor dos ocupantes do imóvel; 

C.2. Subsidiariamente, caso alguns dos ocupantes não preencham 

os requisitos para o reconhecimento deste direito, que determine ao 

réu que inscreva os ocupantes dos imóveis ocupados em seus 

programas de desenvolvimento urbano, concretizando tal política 

pública pela imediata disponibilidade de linhas de financiamento 

público para aquisição de imóveis ou locação que se possam 

caracterizar como de interesse social; 

 

Tipo 2: Regularização fundiária de ZEIS 

A.1. A Constituição impõe ao Município o dever de desenvolver 

políticas de desenvolvimento habitacional (art. 23, IX, da CF/88) e de 

concretizar o direito à moradia na cidade (art. 182, da CF/88); 

A.2. O Estatuto da Cidade (art. 2º, XIV) e o Plano Diretor Estratégico 

do Município de São Paulo (art. 9º, III) vinculam a Administração 

Pública e impõem ao Município o dever de promover a regularização 

fundiária de assentamentos informais localizados em áreas de Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

A.3. O Decreto Municipal nº 44.667/04, que regulamenta o processo 

de regularização fundiária e urbanização em ZEIS, determina a 

criação de um Conselho Gestor, formado por representantes dos 
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atuais ou futuros moradores e do Executivo, que devem participar em 

todas as etapas de elaboração do Plano de Urbanização e de sua 

implementação. 

B.1. Os moradores de uma comunidade, todos de baixa renda, estão 

na eminência de ser removidos de uma área que ocupam. Se a 

remoção da comunidade for permitida, os ocupantes deixarão de fruir 

os benefícios das políticas de desenvolvimento habitacional do réu; 

B.2. A área ocupada é definida pelo Plano Diretor Estratégico de São 

Paulo como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 

C.1. Logo, a Municipalidade deve se abster de remover a 

comunidade do local, e ser compelida a realizar a regularização 

fundiária do assentamento localizado em área de ZEIS, nos termos do 

Decreto Municipal nº 44.667/04 e do art. 175, § 1º do Plano Diretor 

Estratégico. 

C.2. Subsidiariamente, caso alguns dos ocupantes não preencham 

os requisitos para o reconhecimento deste direito, que determine ao 

réu que inscreva os ocupantes dos imóveis ocupados em seus 

programas de desenvolvimento urbano, concretizando tal política 

pública pela imediata disponibilidade de linhas de financiamento 

público para aquisição de imóveis ou locação que se possam 

caracterizar como de interesse social; 

 

Tipo 3: Ordem Interna nº 01/2007 

A.1. A Constituição impõe ao Município o dever de desenvolver 

políticas de desenvolvimento habitacional (art. 23, IX, da CF/88) e de 

concretizar o direito à moradia na cidade (art. 182, da CF/88); 

A.2. A Lei Federal nº 6.766/79, art. 40, e a Lei Municipal nº 

11.775/95, art. 24, incubem à Prefeitura o dever de regularizar 

parcelamento irregular do solo quando omisso o loteador, para evitar 

lesão aos padrões de desenvolvimento urbano da cidade; 
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A.3. A Prefeitura de São Paulo emitiu a Ordem Interna nº 01/2007, 

que disciplina seu poder de polícia na fiscalização do uso regular do 

solo de áreas públicas ou privadas, a ser exercido no caso de 

parcelamentos irregulares e clandestinos; 

B.1. Com fundamento nessa Ordem Interna e sem ordem judicial, a 

Prefeitura passou a demolir edificações não habitadas, em qualquer 

estágio de construção, e edificações habitadas utilizadas para fins de 

moradia, quando o parcelamento do solo não estiver consolidado. 

B.2. O parcelamento do solo é irreversível, mas mesmo que o 

desfazimento do loteamento seja absolutamente necessário, é 

imperativa a intervenção judicial, não podendo valer-se a Prefeitura 

da auto-executoriedade de seus atos. 

B.3. Essa Ordem Interna, portanto, se afigura ilegal, porque viola os 

limites formais do poder regulamentar e porque afronta a garantia da 

inviolabilidade do domicílio e da inafastabilidade da jurisdição, pelo 

que a reintegração de posse só pode efetivar-se pelo cumprimento de 

decisão judicial. 

C.1. Logo, deve-se anular a Ordem Interna 01/2007, bem como a 

Municipalidade deve se abster de demolir as edificações da 

comunidade; 

C.2. Subsidiariamente, que determine ao réu que inscreva os 

ocupantes dos imóveis ocupados em seus programas de 

desenvolvimento urbano, concretizando tal política pública pela 

imediata disponibilidade de linhas de financiamento público para 

aquisição de imóveis ou locação que se possam caracterizar como de 

interesse social; 

 

Tipo 4: Anulação da licitação para demolição dos Eds. São Vito e 

Mercúrio 
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A.1. A Constituição impõe ao Município o dever de desenvolver 

políticas de desenvolvimento habitacional (art. 23, IX, da CF/88) e de 

concretizar o direito à moradia na cidade (art. 182, da CF/88); 

A.2. O Estatuto da Cidade impõe ao Município a obrigação de 

promover ou ampliar o uso por habitação de interesse social e 

melhorar as condições de habitacionais da população moradora nas 

áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

A.3. O Plano Diretor do Município de São Paulo determina que a 

Municipalidade promova a requalificação do Centro Histórico e seu 

entorno (art. 78, VI, da Lei Municipal 13.430/02) 

B.1. A Prefeitura, durante a administração de Marta Suplicy (PT), por 

meio do o Decreto Municipal nº 43.637/03, declarou de interesse 

social e desapropriou os Edifícios São Vito e Mercúrio, para 

implantação de programa habitacional, para fins de reforma e 

reocupação dos mesmos, no âmbito do seu Programa de 

Recuperação da Área Central da Cidade de São Paulo 

(PROCENTRO); 

B.2. Posteriormente, com a mudança na Administração Municipal 

devido a eleição de José Serra (PSDB), a Prefeitura promoveu novos 

estudos para a reurbanização da área, e passou a considerar a 

demolição dos dois edifícios; 

B.3. Em 10/10/2008, foi aberto processo licitatório pela Secretaria de 

Infra-Estrutura Urbana e Obras, para contratar serviços de demolição 

dos Ed. São Vito e Mercúrio; 

B.4. No entanto, o ato administrativo de licitação para demolição dos 

Edifícios São Vito e Mercúrio é ilegal e inconstitucional, face a própria 

ilegalidade do seu objeto, por conta da violação à ordem urbanística, 

decorrente do descumprimento da política constitucional de 

desenvolvimento urbano, da inobservância das diretrizes gerais 

contidas no Estatuto da Cidade e do não atendimento ao Plano 

Diretor Estratégico do Município de São Paulo, importando em desvio 

de finalidade; 
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B.5. Importa em desvio de finalidade porque contraria os motivos 

determinantes que deram origem à desapropriação do imóvel do 

edifício São Vito, posto que a desapropriação tinha como finalidade, 

mediante declaração de interesse social, a implantação de programa 

habitacional; 

B.6. Além disso, a área em que está o Edifício São Vito é uma ZEIS, 

pelo que há interesse público em promover ou ampliar o uso por 

habitação de interesse social e melhorar as condições de 

habitacionais da população moradora; 

C.1. Logo, deve-se anular a licitação para execução da demolição 

dos Edifícios São Vito e Mercúrio 

 

Tipo 5: inscrição em programas habitacionais 

A.1. A Constituição impõe ao Município o dever de desenvolver 

políticas de desenvolvimento habitacional (art. 23, IX, da CF/88) e de 

concretizar o direito à moradia na cidade (art. 182, da CF/88); 

A.2. O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (arts. 9º, 

III e 10, I e XII) impõe ao Município a obrigação de concretizar 

políticas de desenvolvimento urbano em favor da população de baixa 

renda; 

B.1. Os moradores de uma comunidade, todos de baixa renda, estão 

na eminência de ser removidos de uma área que ocupam. Se a 

remoção da comunidade for permitida, os ocupantes deixarão de fruir 

os benefícios das políticas de desenvolvimento habitacional do réu; 

C.1. Logo, a Prefeitura deve ser obrigada a inscrever os ocupantes 

dos imóveis ocupados em seus programas de desenvolvimento 

urbano, concretizando tal política pública pela imediata 

disponibilidade de linhas de financiamento público para aquisição de 

imóveis ou locação que se possam caracterizar como de interesse 

social; 
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No população estudada, levando em consideração a tese e o pedido 

principal de cada demanda, veremos que o tipo 1 ocorre em 15 ações, o tipo 2 em 6 

ocasiões, o tipo 3 em 5, o tipo 4 em 2, e o tipo 5 em 22 casos. Deve-se ressaltar que 

o pedido de “inscrição em programas habitacionais” (tipo 5) ocorre ainda como 

pedido alternativo em todas as demais unidades da população estudada.  

A frequência de cada um desses tipos na população estudada está 

representada graficamente a seguir. 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição da frequência dos tipos de demanda.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Note que há um argumento fático recorrente em todos os tipos, a exceção 

do tipo 4. Trata-se do argumento “B.1”, que se refere à ameaça eminente de 

remoção dos representados pela Defensoria, pelo proprietário do imóvel que 

ocupam. Em razão dessa situação, em todos os casos do tipo 1, 2, 3 e 5, há um 

pedido de concessão de liminar para manutenção dos ocupantes na posse do 

imóvel. 

Essas teses são veiculadas ao Judiciário em petições demasiadamente 

extensas e com longas transcrições de doutrina. Duas dessas transcrições, em 

especial, chamam atenção do pesquisador. Elas aparecem em todas as petições e 

ocupam sozinhas 14 páginas de cada peça. A primeira transcrição é de um artigo 
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doutrinário publicado em um site da internet e discorre, por oito páginas, sobre a 

legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ação civil pública, se limitando 

a colacionar trechos de artigos científicos escritos por outros processualistas. A 

segunda transcrição, que se estende por seis páginas de cada petição, é usada para 

conferir força a um argumento sobre a legitimidade do Judiciário no controle de 

políticas públicas, argumento esse desenvolvido pelo litigante em um parágrafo. 

Essas transcrições sequer são comentadas ou mesmo grifadas pelo litigante. 

Apenas aparecem na peça para conferir autoridade ao argumento do litigante, 

valendo-se da “lição de um ilustre Professor”. 

Diversas outras passagens aparecem em todas as ações da Defensoria, 

evidenciando que a litigante se vale de um modelo de petição para todas as ações 

que patrocina. Alguns parágrafos são redigidos de forma confusa, sem atacar de 

diretamente o cerne do litígio. O parágrafo transcrito a seguir, por exemplo, é um dos 

que figuram em todas as 50 ações estudadas. 

A afirmação da legitimidade procedimental da jurisdição vem, 
decerto, pela ponderação de valores: tal é necessária num debate 
democrático conduzido razoavelmente pelo discurso da jurisdição. 
Porém, com a desilusão histórica das concepções metafísicas do 
Direito, e o desengano com a concepção positivista, enquanto 
mecanismos de legitimação do jurídico, a esperança de uma 
fundamentação absoluta se perde definitivamente: esta nova 
consciência jurídica já não permite sustentar a legitimidade do direito 
num suposto consenso valorativo material. Daí, um novo paradigma 
se apresenta para a jurisdição constitucional, o modelo 
procedimental / discursivo habbermasiano (sic). 

 

Não fica claro qual a função argumentativa desse parágrafo na petição da 

Defensoria, o que é agravado pelo fato dele curiosamente se repetir em todas as 

iniciais analisadas. Estamos diante de um recorrente problema da prática forense 

brasileira, em que a objetividade perde lugar para uma pretensa demonstração de 

erudição.  

Observa-se uma semelhança entre as petições da Defensoria Pública e a 

doutrina brasileira sobre direito à moradia, sobre a qual comentou-se no capítulo 2. 

As petições não só fazem diversas remissões a essa doutrina pouco objetiva, como 

adotam um estilo de argumentação semelhante ao utilizado pelos doutrinadores, que 

critiquei anteriormente. Padecem, doutrina e petições, do mesmo problema: uso de 

argumentos de alta abstração e pouca atenção aos problemas práticos da disciplina 



88 
 

 

– o que é ainda mais grave quando se trata das ações judiciais. Por exemplo, ao 

invés de concentrar esforços para demonstrar que os representados na ação judicial 

atendem aos requisitos legais para concessão de uso especial para fins de moradia 

– requisitos esses trazidos pela Medida Provisória nº 2.220/01, art. 1º – as petições 

da Defensoria dão mais ênfase nos pressupostos desse tipo de atuação judicial, 

com temas como a eficácia imediata do direito à moradia, a exigibilidade das normas 

programáticas, a oponibilidade desses direitos contra o Estado, ou por exemplo, a 

possibilidade do judiciário controlar políticas públicas – possibilidade essa que o 

próprio art. 6º da MP nº 2.220/01 admite.34 

 

4.2.3 Tribunal 

 

Todas as ações estudadas foram ajuizadas no Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo. Em razão da presença do Município de São Paulo no pólo passivo, as 

50 ações civis públicas foram distribuídas para uma das “Varas da Fazenda 

Pública”. 

Este pesquisador não dispõe de instrumentos metodológicos para avaliar o 

quão acessível é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, não se 

pode esquecer que até 2006, em São Paulo, a assistência jurídica aos necessitados 

era prestada pela Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ), vinculada à 

Procuradoria do Geral do Estado, cujas atribuições se restringiam à prestação de 

assistência judiciária nas “áreas civil, trabalhista e do consumidor, as funções de 

curador especial, atuação junto aos Juizados Especiais Cíveis, além da prestação 

de orientação jurídica [...] no âmbito extrajudicial.” (CUNHA, 2001, p. 176). Não é 

possível saber se as 50 ações seriam ajuizadas antes da criação da Defensoria 

Pública em São Paulo, ou se a PAJ ajuizaria esse tipo de demanda. O que parece 

plausível afirmar é que a criação da Defensoria – em especial pela mobilização 

social ocorrida em São Paulo para esse fim – promoveu um significativo acesso à 

Justiça para os grupos representados nessas 50 ações, pela considerável redução 

de custos promovidos por essa instituição. 
                                            
34 Vejamos, Medida Provisória nº 2.220, de 2001, art. 6º “O título de concessão de uso especial para 
fins de moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração 
Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial.” 
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Apesar das associações de moradores figurarem como co-autoras em nove 

ações, nesses casos o patrono da associação é um defensor público. Ainda quanto 

aos custos da judicialização, é interessante notar que em cinco casos, o juiz de 1º 

grau condenou a Defensoria Pública em custas judiciais e honorários advocatícios 

por entender que a isenção promovida pelo art. 1835, da Lei nº 7.347/85, só se aplica 

quando a autora da ação civil pública é uma associação. 

 

4.2.4 Decisões judiciais 

Importa notar que as 50 ações foram julgadas em primeiro grau por juízes 

das Varas da Fazenda Pública, e em segundo grau por uma das Câmaras de Direito 

Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Outro ponto a ser 

mencionado é, que apesar de diversos recursos interpostos pela Defensoria Pública 

ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, há registro de 

apenas uma decisão desses tribunais superiores na 50 ações estudadas. Na tabela 

abaixo observa-se a quantidade de decisões proferidas pelos diferentes graus de 

jurisdição nas 50 ações civis públicas estudadas nesta dissertação. 

 

TABELA 1 – Quantidade de decisões publicadas até 15.07.2011 

Natureza da decisão qtde 

Decisões liminares 35 

Acórdãos em Agravo de Instrumento 20 

Sentenças 35 

Acórdãos em Apelações 6 

Decisões do Supremo Tribunal Federal 1 

Total 97 

Fonte: Elaboração própria 

                                            
35 Lei nº 7.347/85, art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação 
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. 
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Como se pode notar, a maior parte das decisões que analiso – 70 de 97 – 

são decisões de primeiro grau, o que não é comum nas chamadas pesquisas de 

jurisprudência. As decisões de primeiro grau não são, em regra, objeto de estudos 

por dois motivos: porque são informações de difícil acesso; e por causa do poder 

reformador das decisões dos tribunais situados hierarquicamente acima dos juízes 

de primeira instância; o que acaba importando em um desprestígio das decisões de 

primeiro grau. 

A despeito dessas dificuldades, essas decisões não são irrelevantes para o 

jurisdicionado. Primeiro, porque é o juiz de primeira instância que dirige a produção 

de prova e toma contato direto com as partes; segundo, porque em casos como os 

presentes na população estudada, em que há a eminência de esbulho possessório, 

a concessão ou não de liminar para manter a posse dos ocupantes se afigura como 

uma variável determinante no resultado do processo. 

Outro fator importante para se estudar as decisões de primeiro grau é a 

demora na distribuição dos recursos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2005, 

estimava-se que um recurso demorava até 5 anos para ser distribuído no TJ/SP.36  

No caso em estudo, das 18 apelações interpostas pela Defensoria, 11 estavam 

aguardando distribuição no Tribunal quando da coleta das informações. 

Vamos às perguntas do quadro analítico. 

A admissão da ação não parece ser um obstáculo para as demandas 

judicializadas pela Defensoria. Se levarmos em conta apenas os elementos objetivos 

da ação, os juízes admitiram todas as teses propostas. Nos únicos quatro casos37 

em que as ações não foram admitidas, os juízes entenderam que havia ilegitimidade 

da parte autora.38 O posicionamento desses juízes, além de minoritário dentre os 

casos analisados, foi reformado em todas as quatro ocasiões em que a Defensoria 

recorreu ao Tribunal. 

                                            
36 A estimativa é da revista eletrônica Consultor Jurídico, ver em http://www.conjur.com.br/2005-abr-
27/tj-sp_baixa_resolucao_regula_distribuicao_recursos, acesso em 29 de agosto de 2011. 
37 Casos Jardim Vila Formosa, Jardim Ingá, Favela do Boqueirão e no caso Ordem Interna nº 
01/2007. 
38 Há uma grande discussão acerca da legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ação civil 
pública. Mesmo tendo sido incluída expressamente no rol de legitimados para propor esse tipo de 
ação, graças à alteração feita ao art. 5º, da Lei nº 7.347/85, alguns juízes entendem que o 
ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público – CONAMP (ADI 3.943) suspendeu a validade do art. 5º, inciso II, da 
Lei nº 7.347/85. 
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Poderia fazer aqui um relatório de cada uma das 50 ações propostas, 

analisando todos argumentos de cada uma das 97 decisões analisadas nessa 

pesquisa. Entretanto, essa estratégia, ao que parece, tornaria o texto 

demasiadamente longo e repetitivo, trazendo o risco de entediar o leitor. Ao invés 

disso, vai-se tratar as decisões em grupos, divididas em razão da ordem cronológica 

com que são normalmente proferidas em um processo judicial. Desse modo, fala-se 

primeiro das decisões liminares, depois dos acórdãos em agravos de instrumento, 

passado às sentenças, e, após isso, aos acórdãos em apelações, para ao final, 

tratar da única decisão do Supremo Tribunal Federal. 

 

4.2.4.1 Decisões liminares 

 

Todas as ações civis públicas propostas pela Defensoria continham ao 

menos um pedido de concessão de liminar. Desse universo, em 35 ocasiões há 

decisões judiciais apreciando o pedido de liminar. A liminar não foi concedida em 25 

casos, e foi concedida nos outros 10 casos39, conforme se observa na tabela abaixo. 

 

TABELA 2 – Frequência de liminares concedidas e não concedidas 

Resultado do pedido liminar Frequência  

Liminares concedidas 10 

liminares não concedidas 25 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico abaixo mostra a proporção entre liminares concedidas e não 

concedidas. 

                                            
39 Nos casos Chácara Cocaia, Tapuias II, Favela Vilma Flor/Casa Branca II, Movimento de Defesa 
dos Favelados, Favela Ilha Verde, Jardim Edite, Ed. São Vito, Favela Jardim Regis, Favela Novo 
Mundo, Comunidade do Pantanal. 
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Gráfico 3 – Distribuição relativa de liminares concedidas e não concedidas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dentre os 25 casos de indeferimento, o fundamento mais usado para 

justificar a não concessão é a ausência do fumus boni iuris e/ou do periculum in 

mora. Esse tipo de argumento aparece em 10 decisões e sob variadas formulações, 

mas é bastante comum que a decisão do indeferimento seja breve, como por 

exemplo: 

Indefiro o pedido de liminar porque ausente um dos requisitos 
necessários para a concessão, o “fumus boni iuris.40 

 

Os demais argumentos para o indeferimento do pedido liminar são pouco 

recorrentes. Em três casos, o potencial impacto ambiental da ocupação é 

determinante para o indeferimento da liminar. Note-se que os argumentos nem 

sempre aparecem isolados. No caso R. Gerônimo Abreu do Vale, por exemplo, o 

argumento sobre o dano ao meio ambiente vem acompanhado do entendimento do 

juiz sobre o papel político do Judiciário. Vejamos: 

De acordo com o relatório juntado aos autos (fls. 533 e seguintes), a 
demolição das obras no local afigura-se, sim, urgente, dado o 
prejuízo ambiental decorrente da instalação de um loteamento 
clandestino recente, com supressão de vegetação e movimentação 
de terra, inclusive com prejuízo de curso de água, ainda mais quando 
algumas dessas edificações estão em Área de Preservação 
Permanente. Não se pode impor ao Estado a obrigação de 

                                            
40 Caso União dos Movimentos de Moradia. 
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regularizar loteamento clandestino como forma de tentar superar a 
crise habitacional; isso decorre, ou deve decorrer, de políticas 
públicas, que se podem exigir e cobrar da forma correta: com o voto. 
(grifos apostos, caso R. Gerônimo Abreu do Vale). 

 

Já outros três juízes encontram nos princípios jurídicos da isonomia e da 

razoabilidade os fundamentos para o indeferimento do pedido liminar. Como é 

recorrente em várias decisões judiciais analisadas, a resposta jurídica para os 

problemas habitacionais reclamados pela Defensoria passa pelo 

sopesamento/ponderações de princípios constitucionais, como se observa no trecho 

transcrito a abaixo: 

apesar de reconhecer o direito constitucional dos ocupantes do 
imóvel à moradia, entendo que como todo direito ele deve sopesado 
com os direitos de outras pessoas previamente cadastradas em 
programas sociais que aguardam a oportunidade de aquisição de um 
imóvel próprio, bem como com a razoabilidade dos recursos públicos 
que devem ser empregados em tais ações sociais sem que ocorra 
um grande prejuízo aos serviços públicos essenciais. (grifei, caso 
CDHU Brasilândia B). 

 

Dos demais casos, vale citar outras duas outras ocasiões de indeferimento, 

em que os juízes argumentam sobre a prestação estatal decorrente do direito à 

moradia. Juntando-se a um posicionamento recorrente nas decisões de mérito, esse 

juízes argumentam que o direito à moradia impõe ao Estado tão somente a 

obrigação de elaborar políticas públicas habitacionais, não podendo os particulares 

exigir do Estado outro tipo de prestação. Vejamos: 

Na verdade, promover políticas de habitação tendentes a beneficiar 
população de baixa renda é obrigação meramente programática e, 
além disso, sujeita à discricionariedade da Administração. Assim, não 
tem ela o dever de encontrar habitação para ocupantes de áreas de 
preservação permanente, que ilicitamente ali erigiram suas casas. 
(grifos apostos, caso Jardim Varginha). 
 
Ora, uma das grandes insuficiências da Teoria dos Direitos Humanos 
é o fato de não se haver ainda percebido que o objeto dos direitos 
econômicos, sociais e culturais é sempre uma política pública. A 
generalidade dos autores continua a repetir, sem maior 
aprofundamento, que se trata de direitos a uma prestação estatal 
positiva, em contraste com o dever de abstenção dos Poderes 
Públicos, característico das liberdades individuais. Mas, como o 
direito a uma prestação estatal positiva supõe uma relação direta do 
titular como o Estado, tropeça-se, inevitavelmente, com o obstáculo 
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pragmático de que, salvo em raras hipóteses, das quais me ocuparei 
mais adiante, o ordenamento jurídico não cria pretensão e ação 
individual do particular contra os Poderes Públicos, para a realização 
desses direitos. (grifos apostos, caso Favela Av. Osvaldo Vale 
Cordeiro). 
 

Entre os dez casos em que a liminar foi deferida, o argumento mais utilizado 

pelos juízes para motivar suas decisões foi o de que a omissão continuada da 

política habitacional municipal configurava uma violação à dignidade da pessoa 

humana, o que se evidenciava pelas condições subnormais de moradia dos 

assistidos pela Defensoria. Observou-se esse argumento de forma explícita em três 

casos41, como se vê nos trechos transcritos a seguir. 

Embora a Municipalidade de São Paulo tenha dado inicio ao 
programa de desocupação oferecendo aos moradores algumas 
alternativas para minimizar a questão do “déficit” habitacional, tais 
medidas são insuficientes para assegurar o respeito à dignidade da 
pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Brasileiro (art.1º., III 
da Constituição Federal). (grifos apostos, caso Favela Ilha Verde). 

 

Com efeito, a Constituição Federal disciplina, no art. 1º, os 
fundamentos da República e dentre eles arrola a dignidade da 
pessoa humana (inciso III). [...] Portanto, sem moradia não há 
dignidade humana e as políticas públicas devem orientar-se pelo 
texto constitucional. 

De resto, a dignidade humana consiste na garantia de direitos 
individuais e sociais mínimos, orientados pela lei do trabalho, cujo 
fomento também é regulado pelas ações estatais. A não ser que 
nossa Constituição restrinja-se a um amontoado de folhas reunidas 
por numeração - a tão propalada folha de papel de Ferdinand 
Lassalle - tais normas têm sentido, diretriz e eficácia, porque 
caracterizá-las como meras normas programáticas sem um conteúdo 
mínimo de eficácia é o mesmo que relegá-las ao nada jurídico. (grifos 
apostos, caso Jardim Edite). 

 

Deve-se notar que esse é um argumento bastante frequente na doutrina 

brasileira de direitos sociais. Isso denota que, apesar do alto grau de abstração 

dessa doutrina, ela tem servido para orientar de forma imediata a tomada de 

decisões judicial, a despeito de sua distância das questões de ordem prática. 

                                            
41 Casos Favela Ilha Verde, Jardim Edite e Comunidade do Pantanal. 
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Decisões curtas e sem maior desenvolvimento da fundamentação também 

aparecem nesse grupo, em duas ocasiões42. Nelas os juízes se limitam a dizer que 

concedem a liminar porque estão presentes os elementos autorizadores: perigo da 

demora e fumaça do bom direito. 

Em outros dois casos43, o argumento judicial para justificar a concessão de 

liminar é que a legislação urbanística obriga o poder público a dar efetividade ao 

direito à moradia das famílias carentes. Associado a isso, aparece também um 

argumento consequencialista baseado numa preocupação do juiz quanto aos efeitos 

práticos que a decisão pode ter sobre outras áreas públicas desocupadas. Vejamos. 

A propósito, não se pode olvidar do que estabelece a Lei Federal de 
número 11.124/2005, no sentido de obrigar o poder público em geral 
a viabilizar o acesso da população carente a uma habitação digna, 
para o que deve implementar políticas e programas de investimento 
e de subsídios tudo de forma a se executar, com eficiência, uma 
política urbana (CF, artigos 182 e 183), de modo que se crie uma 
cidade sustentável, que não existirá, evidentemente, se o problema 
da moradia popular não for eficazmente resolvido. Por óbvio, se as 
pessoas são desalojadas de uma determinada área, logo tratarão de 
buscar moradia noutro local, que assim esbulharão, gerando um 
círculo vicioso com evidente descrédito da Justiça, e sobretudo da 
Ordem Jurídica. (grifos apostos, caso Chácara Cocaia). 

 

Na liminar concedida no caso do Ed. São Vito, a decisão que suspendeu a 

licitação, que selecionava um empresa para demolir o edifício, se baseou no desvio 

de finalidade incorrido pela Municipalidade. Segundo o entendeu o juízo, o Município 

desapropriou o edifício para revitalização e implantação de programa habitacional de 

interesse social. A demolição do prédio pretendida pela ré foi, portanto, impedida 

pela decisão liminar. 

Por fim, aponta-se três decisões liminares bastante interessantes44. Tratam-

se de três ações civis públicas conexas a três ações de reintegração de posse 

propostas pela Municipalidade de São Paulo. Em razão do caráter dúplice das ações 

possessórias45, o pedido liminar de manutenção de posse feito pela Defensoria 

Pública foi julgado conjuntamente com o pedido liminar de reintegração de posse da 

Municipalidade. Nesses três casos, se olharmos apenas a parte dispositiva da 
                                            
42 Casos Jardim Regis e Favela Novo Mundo. 
43 Casos Chácara Cocaia  e Movimento de Defesa dos Favelados. 
44 Casos Estevão Falcão, Tapuias II e Favela Vilma Flor. 
45 Sobre o caráter dúplice das possessórias ver WAMBIER, L. R. (2007). Curso avançado de 
processo civil (Vol. 3). São Paulo: RT, p. 180-181. 
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decisão interlocutória, veremos que juízo outorga a tutela possessória à Prefeitura, e 

por conseguinte, indefere o pedido de manutenção de posse da Defensoria, por 

julgar presentes os requisitos autorizadores da concessão da reintegração de posse 

ao Município-proprietário. 

Não significa, contudo, que a Defensoria foi vencida nessas ações. Isso 

porque o juiz condicionou a expedição do mandado judicial de reintegração de posse 

a apresentação de um plano de execução da decisão pela Municipalidade. Nesses 

planos, a Prefeitura deveria informar, principalmente, onde iriam morar os ocupantes 

do imóvel, e ainda, quantos caminhões estariam disponíveis para a mudança, 

quantas ambulâncias, assistentes sociais, etc. Como a Prefeitura não apresentou o 

plano de execução exigido pelo juízo, as liminares de reintegração de posse foram 

revogadas, motivo pelo qual esses três casos figuram entre as dez ações em que a 

liminar de manutenção de posse foi deferida, em razão do seu efeito prático ser o 

mesmo. Abaixo encontram-se sucessivos despachos proferidos no caso da Favela 

Vilma Flor. 

Antes de mais nada, quer-se saber [se] a Municipalidade dispõe de 
meios de transportar a gente que mora na favela, e mais, o que será 
feito dessas pessoas, vale dizer, onde passarão a morar. Quer-se 
saber, igualmente, se dispõe de ambulâncias, para-médicos ou 
enfermeiros, em condições de dar apoio à operação de reintegração 
liminar, tanto quanto de caminhões e servidores para proceder o 
transporte dos pertences das pessoas que habitam a área. Somente 
depois de esclarecimentos minudentes, deliberar-se-á acerca da 
liminar, pois não se pode deferir pedido, se a execução da ordem 
judicial não tem condições de ser cumprida. A vida e a dignidade das 
pessoas são valores maiores, inscritos na consciência de todos os 
povos civilizados e na Constituição da República, valores estes pelos 
quais o Judiciário também tem de velar. (grifos apostos, despacho de 
29/06/2006, caso Favela Vilma Flor) 

 

Há começo de prova no sentido de que a área, pertencente à 
Municipalidade, está sendo ocupada indevidamente por um grupo de 
pessoas, que a autora denomina ‘invasores’. E tudo indica que houve 
efetivamente esbulho, vale dizer, ocupação clandestina e precária, 
que caracteriza posse injusta. [...] A reintegração de posse terá início 
no dia 13 de fevereiro de 2007. A Municipalidade haverá de fornecer 
todos os meios, nos termos dos r. despachos anteriores, sob pena de 
revogação da liminar. (grifos apostos, decisão interlocutória de 
29/11/2006, caso Favela Vilma Flor) 

 

A liminar ainda não está em condições de ser cumprida, porque o 
magistrado, ao deferi-la, consignou que a reintegração, em sede de 
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provimento provisório, somente seria feita caso comprovada a 
existência efetiva dos meios recursos mencionados na r. decisão de 
fls. 47 e 48. Da existência dessas circunstâncias não se tem 
conhecimento [...]. Mas as coisas não se passam bem assim. Foi a 
omissão do poder público que deu lugar a essa situação e o 
provimento jurisdicional apenas garante a retirada das famílias do 
ponto de vista da dicção do direito aplicado à espécie, que é tarefa 
do Judiciário. Os meios para o cumprimento da ordem, por óbvio, 
dependem da Administração Pública. A propósito dessas 
considerações, leia-se, com real proveito, o substancioso parecer do 
Ministério Público, lançado nos autos da ação civil pública que estão 
em apenso. Por isso, suspendo o cumprimento da liminar, no 
aguardo de informações detalhadas a respeito da forma como haverá 
de ser feita a reintegração provisória, com relatório que haverá de 
incluir o plano da ação da Polícia Militar. (grifos apostos, decisão 
interlocutória de 30/03/2007, caso Favela Vilma Flor). 

 

Esses casos ressaltam alguns limites da pesquisa quantitativa em direito. Se 

estivesse usando padrão de codificação que lesse por computador as decisões 

judiciais, essas três ações estariam dentre as ações cujo resultado foi desfavorável à 

Defensoria Pública, uma vez que os pedidos de reintegração de posse da Prefeitura 

foram explicitamente concedidos pelos juízes. Ocorre que, ao condicionar a 

expedição do mandado de reintegração de posse à apresentação de um “plano de 

execução da decisão" pela Prefeitura, o juiz acabou por contemplar, de forma 

indireta, os interesses representados pela Defensoria. As ações foram ajuizadas 

para garantir o direito à moradia dos ocupantes de um imóvel municipal. E esse 

direito poderia ser atendido tanto pela manutenção dos ocupantes na posse, quanto 

pelo oferecimento de moradia em um lugar alternativo pela Prefeitura, como 

condicionou a liminar concedida pelo juiz. Esse tipo de inferência sobre as 

informações coletadas, contudo, parece mais provável quando a codificação é feita 

pelo pesquisador. 

É interessante a estratégia adotada pelos juízes nessas decisões. Porque o 

juiz declara um direito, mas não determina o modo de execução do direito declarado. 

Embora com certas diferenças, esse tipo de decisão judicial traz à mente os 

remédios judiciais “experimentalistas”46 utilizados na reforma de instituições de 

ensino, prisões, casas de saúde mental e sistema habitacional, promovida pela 

                                            
46 Nesse tipo de remédio, após declarar um direito na sentença, juiz desempenha um papel de 
supervisor ou mediador do cumprimento de sua decisão pelas partes, facilitando um processo de 
deliberação e negociação entre os interessados, para que estes decidam como executar a decisão 
judicial. Ver SABEL, C., & SIMON, W. (2004). Destabilization Rights: how public law litigation 
succeeds. Harvard Law Review , 117 (4), 1054. 
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advocacia de interesse público nos Estados Unidos (SABEL & SIMON, 2004). 

Retorna-se a esse ponto na conclusão do trabalho. 

 

4.2.4.2 Acórdãos em Agravo de Instrumento 

 

A parte sucumbente tem a faculdade, com base no art. 522, do Código de 

Processo Civil, de interpor agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça para 

reformar a decisão interlocutória que concedeu a liminar. Até o dia da coleta das 

informações, haviam sido publicados 20 acórdãos de agravo de instrumento 

referentes às 50 ações estudadas. 

Como os agravos de instrumento são interpostos pela parte cujos interesses 

foram frustrados pela decisão interlocutória que julgou o pedido de liminar, não fazia 

sentido classificá-los em procedentes e improcedentes, como fiz com as decisões 

liminares. Se assim fizesse, colocaria no mesmo grupo decisões favoráveis e 

contrárias aos interesses dos assistidos pela Defensoria. Por essa razão, a 

quantificação que faço aqui toma como critério a parte considerada “vencedora” no 

acórdão do agravo de instrumento. 

A partir desse critério, dentre os 20 acórdãos de agravos de instrumento 

estudados, três se posicionam a favor da Defensoria Pública, 14 são julgados a 

favor do Município, e os outros três recursos não chegaram a ser conhecidos, 

conforme se observa na tabela abaixo. 

 

Tabela 3 - Frequência do resultado dos agravos de instrumento 

Resultado dos agravos de instrumento Frequência 

Acórdãos a favor da Defensoria 3 

Acórdãos a favor do Município 14 

Agravos não conhecidos 3 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Se excluirmos os “agravos não conhecidos”, para conhecer distribuição 

relativa da freqüência de acórdãos em agravos de instrumento favoráveis à 

Defensoria Pública e os favoráveis ao Município, veremos que, dentre os agravos de 

instrumentos conhecidos e julgados o Município sai vencedor em 82% dos casos, ao 

passo que a Defensoria vence em 18% das vezes, como ilustrado no gráfico que 

segue. 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição relativa dos agravos de instrumento conhecidos e julgados.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Vejamos, primeiramente, os três casos em que o recurso não foi conhecido. 

E um dos casos47, o agravo não foi conhecido porque a Defensoria não juntou nos 

autos do processo cópia da petição de agravo de instrumento, como determina o art. 

526, do CPC. Nos outros dois casos48, o agravo não foi conhecido por perda 

superveniente do objeto, em razão do atendimento habitacional promovido pela 

Prefeitura do Município de São Paulo. 

Nos três casos em que o agravo foi julgado a favor da Defensoria, os 

pedidos formulados versavam sobre o direito à concessão especial de uso coletivo 

para fins de moradia. Em dois casos49, o agravo confirmou a liminar concedida pelo 

juiz de primeiro grau, porque entendeu estarem presentes os requisitos impostos 
                                            
47 Caso Favela São Pedro da Vila Livreiro. 
48 Caso Jardim Edite e Favela do Tanque. 
49 Casos Comunidade do Pantanal e Favela Ilha Verde. 
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pela Medida Provisória nº 2.220/01. As fundamentações apresentadas, contudo, são 

um tanto lacônicas, como se vê no transcrição deste trecho do acórdão do caso 

Favela Ilha Verde: 

Contudo, de acordo com o art. 4º, da Medida Provisória nº 2220/01, 
no caso de ocupação em área de risco, o Poder Público garantirá 
aos ocupantes o exercício do direito em outro local. (caso Favela Ilha 
Verde) 

 

No caso Comunidade do Pantanal, por sua vez, o tempo da ocupação e a 

omissão do Poder Executivo Municipal na fiscalização das terras públicas são 

apontadas como razões determinantes para a manutenção da decisão liminar 

concedida em 1ª instância. Vejamos: 

Há vinte anos houve a ocupação da área e não é juridicamente 
admissível que depois de tanto tempo, venha a Administração 
Municipal pretender sua imediata desocupação. Tal conduta viola o 
direito à concessão especial de uso para fins de moradia das famílias 
que lá residem, inclusive com instalações regulares de água, energia 
elétrica, telefonia, etc. Ademais, comprova a ineficiência do órgão de 
fiscalização da administração pública que deveria coibir ao tempo 
certo, ocupações irregulares. Em realidade é a própria Administração 
Pública Municipal a responsável pelo caos social no que pertine à 
permissão de ocupação de terras públicas. Não fiscaliza e depois 
quer jogar nas costas do Judiciário a trajédia [sic] de uma 
desocupação abrupta. (grifos apostos, caso Favela Ilha Verde) 

 

O único agravo de instrumento em que Defensoria Pública consegue 

reverter uma decisão interlocutória, em que a liminar não lhe foi concedida, é o 

proferido no caso Parque do Engenho. Nesse caso, a Nona Câmara de Direito 

Público do Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso interposto, para 

ordenar que a Prefeitura inscrevesse as famílias representadas nos programas 

habitacionais de baixa renda, para atendimento “observada rigorosamente a ordem 

de inscrição”.  

Nos 14 casos em que a decisão judicial do agravo é contrária à Defensoria 

Pública, ocorrem quatro tipos de argumentos: que não estão presentes os requisitos 

para concessão da liminar; conflito entre o direito à moradia e o direito ao meio 

ambiente; lesão à ordem econômica/efeito multiplicador; e critérios de conveniência 

e oportunidade da administração. 
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O argumento de que não verificava-se a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar apareceu em nove casos. Esse tipo de 

argumento, em regra, é vocalizado em fundamentações bastante breves como se 

nota no excerto transcrito abaixo. 

Não há prova inequívoca, sequer a fumaça do bom direito, de ofensa 
a direito dos moradores. A inicial não descreve perigo de dano ou 
perigo na demora; [...] A liminar foi bem indeferida. O agravo é de 
manifesta improcedência. (caso Favela Cocaia I) 

 

Em três casos50, o argumento central do acórdão baseia-se no conflito 

existente entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente equilibrado. É 

interessante perceber que em todas as decisões estudadas nesta pesquisa, sempre 

o direito ao meio ambiente é contraposto ao direito à moradia, este é preterido em 

razão daquele. Em todos os casos, os julgadores referem-se a esse conflito como se 

a solução passasse necessariamente por uma escolha inconciliável, entre um direito 

individual, de um lado e de um direito eminentemente coletivo, do outro. Pintando o 

quadro com essa cores, os juízes todos decidiram pelo direito ambiental, em razão 

do seu caráter difuso. Vejamos, por exemplo, trecho do agravo de instrumento 

julgado no caso R. Gerônimo Abreu do Vale. 

É de se ponderar que aparentemente não há impugnação sobre o 
fato de que as construções foram erguidas em área de preservação 
permanente Em tais condições, de se anotar que o direito à moradia 
não pode se sobrepor, mas deve se harmonizar com a proteção 
ambiental. Ainda que a situação habitacional possa ser tida como 
emergencial, não é facultado ao morador ou ao ocupante causar 
dano ao meio ambiente (Constituição Federal, artigo 225). Há outros 
lugares não de interesse geral para satisfação das exigências de 
moradia e partes e governo devem se ajustar quanto a isso. (grifos 
apostos, caso R. Gerônimo Abreu do Vale). 

 

A questão dos custos dos direitos aparece em um51 dos agravos julgados 

contra a Defensoria. Argumenta-se que obrigar a Prefeitura a implementar o direito à 

moradia importaria numa grave lesão à ordem econômica, o que seria agravado pelo 

“efeito multiplicador” de uma ordem desse tipo, diante da existência de inúmeras 

pessoas em situação potencialmente idênticas a dos representados na ação judicial. 

E ainda, que nada impedia que os representados, sentindo-se prejudicados pela 

                                            
50 Casos R. Gerônimo Abreu do Vale, Jardim Metropolitano, Favela Jardim Regis. 
51 Caso Movimento de Defesa dos Favelados. 
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decisão, ajuizassem ações individuais para tutelar de forma adequada a sua 

situação específica. 

Ademais, nada impede venha alguém que se sinta prejudicado com a 
execução da ordem judicial reclamar, individualmente, a tutela que 
reputar adequada ao seu caso. [...] Evidencia-se, de outro lado, a 
potencialidade de lesão à economia pública, uma vez que a 
imposição ao Estado de locação de inúmeros imóveis, sem a devida 
previsão orçamentária comprometeria a programação estatal, 
gerando grave impacto nas finanças públicas. (grifos apostos, caso 
Movimento de Defesa dos Favelados). 

 

Por fim, no caso Ed. São Vito, a liminar concedida em primeiro grau foi 

cassada no Tribunal, porque a Câmara de Direito Público entendeu que, ao 

suspender a licitação que selecionava a empresa que faria a demolição do prédio, o 

juiz invadia o espaço da discricionariedade do administrador, esse pautado por 

critérios de conveniência e oportunidade. Vejamos: 

[H]ouve alargamento do pedido inicial a interferir na realização de 
atos administrativos discricionários por ocasião da apreciação da 
conveniência e oportunidade na abertura de procedimento licitatório. 
A referida liminar, tal como prolatada, tem caráter normativo da 
conduta do Administrador, a intervir indevidamente nas suas funções 
constitucionais e legais. (caso Ed. São Vito). 

 

4.2.4.3 Sentenças 

 

Foram prolatadas 35 sentenças no bojo das 50 ações civis públicas 

propostas pela Defensoria Pública para obrigar a Município a dar efetividade ao 

direito à moradia. Dessas 35 sentenças, 19 extinguiram os processos sem resolução 

de mérito, 14 julgaram os pedidos improcedentes, e apenas em dois casos os 

pedidos foram julgados procedentes, como se observa na tabela abaixo. 
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TABELA 4 - Frequência do resultado das sentenças 

Resultado da sentença Frequência  

Procedente 2 

Improcedente 14 

Extintos sem resolução de mérito 19 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A quantidade consideravelmente baixa de sentenças procedentes é um 

dado a ser considerado com cautela. Isso não significa que todas as demais ações 

podem ser tidas como casos de fracasso da litigância promovida pela Defensoria. 

Por exemplo, dentre os 19 casos de extinção sem resolução de mérito, há alguns 

em que os representados foram contemplados por algum tipo de atendimento 

habitacional pela Prefeitura. Esses casos serão apresentados adiante. Por ora, 

olhemos os dois casos de procedência. 

No caso Jardim Harmonia, a sentença determinou a inclusão dos assistidos 

nos programas habitacionais do Município, mas que isso fosse feito sem prioridade 

sobre as pessoas já inscritas nos programas, respeitando, assim, a ordem dos 

pedidos. Essa foi a solução encontrada pelo juízo para conciliar o princípio da 

isonomia e o direito à moradia. 

[P]ela mesma razão, não há amparo legal que sustente o pedido de 
inclusão dessas pessoas em programa habitacional do município, 
imediatamente, preterindo ao interesse de inúmeras outras pessoas 
que aguardam tal entendimento, evidenciando-se, ainda, a 
potencialidade de lesão à economia pública, uma vez que a 
imposição ao Município de destinação dessas pessoas aos seus 
programas de habitação, assim, de inopino, sem a devida previsão 
orçamentária, comprometeria a programação municipal, gerando 
impacto nas finanças públicas. (caso Jardim Harmonia) 

 

A despeito da procedência do pedido, essa decisão não dá guarida aos 

ocupantes do imóvel durante o momento que vai da inscrição no programa 

habitacional até a efetiva entrega da prestação habitacional. É como se dissesse aos 

assistidos que seu pleito “é possível, mas agora não” (SILVA, 2011). Dessa forma, o 
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juiz declara o direito dos assistidos, mas sua efetivação é diferida por um tempo 

indeterminado. 

No outro caso de procedência, o da Vila Boa Esperança, o juiz condicionou 

a intervenção urbanística na área ocupada à criação de um Conselho Gestor de 

ZEIS, que deve promover um amplo debate com a comunidade envolvida, como 

determina o art. 175, § 1º, do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 

Segundo o juiz, a legislação urbanística impõe limites à discricionariedade 

administrativa na espécie, consoante se vê no trecho abaixo. 

[P]ara fins de colocar em prática o Plano de Urbanização necessário 
na área da comunidade Boa Esperança/Itambé do Mato Dentro, com 
a remoção de famílias, há que se implementar o Conselho Gestor, 
nos termos do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, eis 
que a sua criação decorre de imposição legal, não havendo 
discricionariedade administrativa neste caso. (grifos apostos, caso 
Vila Boa Esperança) 

 

Passemos agora à análise das sentenças que extinguiram os processos 

sem resolução de mérito. 

As hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito estão 

relacionadas no art. 267, do CPC52. Nesta pesquisa ocorreram hipóteses previstas 

nos incisos I, V, VI e VIII. A tabela abaixo mostra a frequência de cada ocorrência. 

 

 

 

 

 

                                            
52 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  
        I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 
        Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 
        III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa 
por mais de 30 (trinta) dias; 
        IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 
e regular do processo; 
        V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 
        Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a 
legitimidade das partes e o interesse processual; 
        Vll - pela convenção de arbitragem; 
        Vlll - quando o autor desistir da ação; 
        IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 
        X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 
        XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
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Tabela 5 – Frequência do fundamento da extinção do processo sem resolução do mérito 

Fundamento da extinção sem resolução de mérito Frequência 

Indeferimento da petição inicial (art. 267, I) 2 

Litispendência (art. 267, V) 1 

Falta de interesse processual (art. 267, VI) 6 

Ilegitimidade de partes (art. 267, VI) 5 

Pedido juridicamente impossível (art. 267, VI) 1 

Desistência (art. 267, VIII) 4 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mais da metade das sentenças – 19 – não chegam à análise do mérito das 

ações. Tomando em conta a população estudada, composta por 50 ações, veremos 

que elas compõem 38% do total de ações propostas. 

Nota-se ainda uma quantidade significativa de casos53 em que a Defensoria 

foi considerada parte ilegítima para propor ação civil pública, a despeito da expressa 

disposição do art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85. 

A despeito de parecerem, à primeira vista, decisões contrárias aos 

interesses dos assistidos pela Defensoria, já que o pedido formulado não foi julgado 

procedente, percebe-se que algumas dessas ações foram extintas em razão do 

atendimento habitacional concedido extrajudicialmente aos representados na ação. 

É o caso dos seis processos54 extintos sem resolução do mérito por falta de 

interesse processual. 

 Se levarmos em conta apenas as ações que tiveram resolução de mérito e 

observarmos a proporção entre as ações julgadas procedentes e as improcedentes, 

veremos que a diferença entre os dois grupos é ainda maior. Dentre ações que 

                                            
53 Nos casos Jardim Ingá, Favela do Boqueirão, Favela do Jardim Vila Formosa, Rua General 
Jerônimo e Ordem Interna 01/2007. 
54 Nos casos Estevão Falcão, Favela da Paz, Favela Ilha Verde, CDHU Brasilandia, Casa-Lar e 
Fazendinha. 
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receberam julgamento de mérito, 12% das sentenças foi procedente e 88%, 

improcedente. Veja gráfico a seguir. 

 

Gráfico 5 – Distribuição relativa das sentenças de mérito.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como disse há pouco, isso não significa necessariamente que as ações da 

Defensoria foram inúteis. Temos um exemplo disso nos seis processos extintos sem 

resolução do mérito por falta de interesse de agir. Mesmo que os juízes estivessem 

convictos da presença de todos os elementos necessários à condenação do 

Município, as ações da Defensoria restaram carente por falta de necessidade do 

provimento judicial para solução do litígio, em razão das prestações habitacionais 

oferecidas pela Prefeitura extrajudicialmente. 

Passemos aos argumentos usados nos 14 casos de improcedência dos 

pedidos. A relação que faço a seguir identifica o argumento central utilizado pelo juiz 

para justificar a improcedência, aquele sobre o qual o juiz funda o seu 

convencimento. Por óbvio que, em muitos casos, esses argumentos não aparecem 

sozinhos, mas combinados. É possível ter na mesma decisão, por exemplo, o 

argumento da separação de poderes e do dano ambiental. A questão orçamentária, 

por seu turno, aparece em várias sentenças, mas apenas tangencialmente, ou como 

reforço ao argumento principal. A ordem da exposição que faço a seguir é 

determinada pela frequência do argumento na amostra, a começar pelo mais 

recorrente. 

12%#

88%#

Distribuição+relativa+das+sentenças+de+mérito+

Procedente#
Improcedente#
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Em quatro casos55, a razão do indeferimento do pedido estava na doutrina 

da separação dos poderes. Segundo esse argumento, como os três poderes da 

República são independentes e harmônicos entre si, o Judiciário não pode 

determinar a criação ou implementação de uma política habitacional para atender 

aos representados porque esse tipo de escolha é reservada à discricionariedade do 

administrador e, portanto, depende dos critérios de oportunidade e conveniência do 

Executivo municipal. Nesses quatro casos, esse aparece associado ao argumento 

da necessidade de previsão orçamentária para gastos dessa ordem, como se vê a 

seguir. 

Aqui, trata-se do direito à moradia. É claro que isso é garantia 
constitucional. Mas, nem por isso, absoluta e irrestrita. Mesmo com 
legislação infraconstitucional editada na esfera federal (Medida 
Provisória n. 2.220/01) e municipal, a Administração não deve abrir 
mão de sua margem de discricionariedade na alocação dos 
investimentos necessários, na captação lógica e racional dos 
recursos e no atendimento ordenado aos cidadãos para que a 
moradia, na medida do possível, seja garantida da forma mais 
adequada possível.  
[...] 
Não se pode, de outro lado, empenhar dinheiro público sem prévia 
previsão orçamentária, que deve ser rigorosamente fiscalizado em 
respeito à supremacia do interesse público. (grifos apostos, caso 
Favela Novo Mundo) 
 

Em decorrência do argumento da separação dos poderes, em um dos casos 

desse grupo, o juiz cuida de definir de forma clara o conteúdo da obrigação imposta 

ao Estado pelo direito à moradia. Do ponto de vista das prestações devidas, o 

magistrado adota um conceito mais restritivo do que o utilizado pela Defensoria 

Pública, definindo o direito à moradia como direito à políticas públicas habitacionais. 

Esse tipo de posição aparece de maneira menos explícita em outra decisões, mas 

não chega a ser considerado um posicionamento raro na amostra. Vejamos: 

O Município não tem o dever legal de alojar ou prover habitação às 
famílias que forem removidas. O artigo 23, inciso IX da CF, o artigo 
182 da Constituição do Estado e o artigo 170 da Lei Orgânica do 
Município prevêm [sic] competência, não de prover alojamento, nem 
habitação, mas sim de prover programas de “casa própria” onde o 
interessado paga pela moradia de forma facilitada pelo Estado. 
(grifos apostos, caso Parque do Engenho). 
 

                                            
55 Casos Casarão - Av. Liberdade, Favela Jardim Regis, Favela Novo Mundo e Parque do Engenho. 
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Como já ocorria em momentos decisórios anteriores, o argumento do dano 

ambiental causado pela ocupação ilegal de área pública também aparece nas 

sentenças. Em quatros casos56, a solução do conflito entre moradia e meio ambiente 

passa pela identificação dos titulares desses direitos, como se observa na 

transcrição abaixo. 

O direito à moradia não é absoluto, pois deve ser exercido em 
consonância com o ordenamento jurídico sem aniquilar o direito ao 
meio ambiente equilibrado. Na verdade, como bem mencionado pelo 
Ministério Público, o cerne da questão diz respeito ao confronto entre 
três direitos constitucionalmente estabelecidos: direito à moradia, 
direito ao desenvolvimento urbano sustentável e direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.  
A resolução deve ter como base a análise em conjunto das normas 
que integram o nosso ordenamento jurídico e as circunstâncias do 
caso concreto para aferir o direito que deve preponderar, ou seja, 
aquele com mais valor na espécie.  
E, na espécie, é inegável que um meio ambiente saudável e 
equilibrado repercute na esfera de toda a coletividade, inclusive em 
relação às gerações futuras, não afetando apenas pessoas 
determinadas. (grifos apostos, caso Jardim Gaivota) 

 

O argumento do dano ambiental aparece, nessas quatro sentenças, 

associado ao argumento da auto-executoriedade dos atos administrativos e da 

desnecessidade de decisão judicial para remoção das famílias quando a 

Municipalidade estiver agindo para garantir o direito ao meio ambiente equilibrado.  

 

Por primeiro, diga-se que um dos atributos do ato administrativo é 
exatamente a executoriedade, um plus em relação à exigibilidade e 
que permite à Administração, nas hipóteses de previsão legal 
expressa ou de urgência, compelir materialmente o administrado, por 
meios próprios e sem necessidade de ordem judicial para tanto, a 
atender ao comando administrativo. […] 

No caso, tendo as construções sido feitas em área de preservação 
permanente, o dano ambiental daí resultante, por si só, determina a 
atuação urgente no encerramento da ocupação clandestina, sob 
pena de irreversibilidade do loteamento clandestino, como é comum 
e de conhecimento público, obrigando então a Administração ao 
segundo melhor resultado, que seria o de regularizar, como possível, 
esse loteamento, solução insuficiente do ponto de vista ambiental e 
cara, do ponto de vista prático. (grifos apostos, caso R. Gerônimo de 
Abreu do Vale). 

                                            
56 Casos Jardim Gaivota, R. Gerônimo de Abreu do Vale, Jardim Metropolitano e Vila Rubi. 



109 
 

 

Em três casos57, indeferem os pedidos iniciais porque entendem que a 

Defensoria não se desincumbiu de provar que estavam presentes os requisitos 

legais exigidos para a concessão de uso especial para fins de moradia, elencados 

Medida Provisória nº 2.220/01.  

Em outros dois casos58, reaparece o argumento do princípio da isonomia 

como fundamento para a negativa do pedido da Defensoria, desta vez associada ao 

receio do “efeito multiplicador” que esse tipo de tutela pode causar, e suas 

consequentes implicações orçamentárias. O argumento do efeito multiplicador 

aparece com referência direta à suspensão de liminar concedida no caso Casarão - 

Av. Liberdade, comentado no item 4.2.4.5. Uma dessas sentenças traz um 

argumento novo até aqui, o de que a tutela pretendida não pode ser concedida 

porque a Constituição Federal não prevê a universalidade desse direito, como faz 

com a saúde e a educação. Vejamos. 

Não se nega a existência do princípio social de moradia garantido 
constitucionalmente. Todavia, não será possível considerar esse 
direito como totalitário, [sic] de tal sorte que, como o exemplo da 
presente ação, venha a Administração Pública a ser obrigada a 
alocar um grupo específico de pessoas em programa de moradia 
destinado a pessoas de baixa renda em detrimento de um número 
consideravelmente maior de moradores carentes.  

[...] 

Cumpre notar, ainda, que o direito social à moradia, diversamente do 
que ocorre com os direitos sociais à saúde e à educação, não conta 
com previsão de universalidade na Constituição Federal, certamente 
em função da limitada capacidade de atendimento.  

Isso não implica, contudo, descartar a possibilidade de eventual 
reconhecimento do direito subjetivo a prestações em determinados 
casos, seja pela constatação de violação ao direito à moradia, seja 
pela insuficiência da política pública de atendimento à demanda 
habitacional que venha sendo praticada, devendo haver a necessária 
ponderação. (grifos apostos, caso Ed. Mercúrio). 

 

Note que além do argumento da suposta não universalidade do direito à 

moradia, o magistrado nesse caso faz uma confusa assertiva sobre um tal caráter 

“totalitário” do direito à moradia. Segundo a interpretação do juiz, deferir o pedido 

feito pela Defensoria para obrigar a Administração a alocar um grupo de pessoas em 

programa de moradia denotaria o enunciado “totalitarismo do direito à moradia”. 

                                            
57 Casos Av. Itália/Hamilton, Favela do Tanque e Rua Rosa Galvão Bueno. 
58 Casos Movimento de Defesa dos Favelados e Ed. Mercúrio. 
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E por fim, no caso Ed. São Vito, a ação foi julgada improcedente sob o 

argumento do que se chama em direito administrativo de tredestinação. Ocorre 

tredestinação quando a Administração dá ao bem expropriado destinação diversa 

daquela antes planejada. A nova destinação, contudo, deve atender da mesma 

forma o interesse público. Em razão desse argumento, o juiz entendeu que a 

Administração não ficava vinculada ao interesse público anunciado quando da 

desapropriação de Ed. São Vito, se o interesse superveniente for igualmente 

público. No caso em questão, o Ed. São Vito foi desapropriado para fins de 

revitalização do prédio para implementação de moradia popular, portanto, finalidade 

de interesse público. Passado o tempo, a Administração Municipal decidiu demolir o 

prédio para revitalização do parque Dom Pedro II e construção de um edifício-

garagem, propósito esse, também de interesse público. Segundo a sentença 

analisada, a mudança da destinação do imóvel desapropriado seria lícita porque a 

construção de um edifício-garagem seria um propósito de interesse público, tanto 

quanto era a revitalização do imóvel para moradia popular, operando-se a 

tredestinação. 

 

4.2.4.4 Acórdãos em apelações  

 

Das 50 ações civis públicas ajuizadas desde 2006, apenas seis tiveram 

apelações julgadas até o fechamento da coleta dos dados. Dessas seis, em três 

casos o mérito recurso não foi apreciado e nos outros três casos, a Defensoria sai 

como a parte vencida na apelação. Nenhuma apelação é julgada a favor da 

Defensoria Pública, conforme ilustra a tabela a seguir. 

Tabela 6 – Frequência das decisões dos acórdãos 

Decisão do acórdão Frequência 

A favor da Defensoria 0 

Contra a Defensoria 3 

Não julga o mérito do recurso 3 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Se fizermos uma comparação, tomando em conta apenas as apelações que 

enfrentaram o mérito do recurso, veremos que a Defensoria Pública resta vencida 

em todas elas, como se observa no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 6 – Distribuição relativa dos julgamentos de mérito em apelações.  

 Fonte: Elaboração própria. 

Vejamos primeiramente os três casos em que o mérito de recurso não é 

apreciado. Em dois casos59, a Câmara de Direito Público restringiu o julgamento ao 

reconhecimento da legitimidade da defensoria pública para propor ação civil pública, 

determinando que os autos fossem baixados à Vara para prosseguimento do feito. 

No outro caso60, o mérito não foi enfrentando por perda superveniente do objeto da 

ação, em razão da revogação da Ordem Interna nº 01/2007 pela Prefeitura de São 

Paulo. 

Nas três apelações61 em que se julga o mérito, a Defensoria sai vencida. 

No caso Jardim Ingá, a apelação foi julgada parcialmente procedente, para 

reconhecer a legitimidade da defensoria, mas indefere-se o pedido de concessão 

especial de uso para fins de moradia, sob o argumento de que a Defensoria não se 

desincumbiu do ônus de provar o alegado na inicial. 

                                            
59 Casos Favela do Boqueirão e Favela do Jardim Vila Formosa. 
60 Caso Ordem Interna nº 01/2007. 
61 Nos casos Jardim Ingá, Favela do Boqueirão e Favela Jardim Regis. 
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No caso Alojamento Ponto Frio, aparece mais uma vez o argumento que o 

pedido formulado pela Defensoria fere a separação dos poderes e a autonomia da 

Municipalidade. Veja transcrição abaixo. 

é facultado à Administração Pública escolher a forma que melhor lhe 
parecer para promover programas de construção de moradias, dispor 
sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo por particulares e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, nos 
termos do art. 23, IX, da Constituição de 1988. 

[...] 

Assim, a pretensão inicial de ver a Municipalidade e o Estado de São 
Paulo compelidos judicialmente a providenciar moradias ou inscrição 
dos ocupantes do antigo alojamento em seus programas de 
desenvolvimento urbano, com a imediata disponibilidade de linhas de 
financiamento público para aquisição de imóveis, fere a autonomia 
do Município e o princípio da separação dos Poderes, pois, inexistiu 
ato de ilegalidade por parte da Administração. (grifos apostos, caso 
Alojamento Ponto Frio). 

 

Vejamos, por fim, a apelação restante. Trata-se do caso Favela Jardim 

Regis. O recurso da Defensoria teve seu pedido de provimento negado, sob a 

argumento de que a localização da ocupação impossibilitava a concessão da tutela 

jurisdicional pretendida, uma vez que tratava de área de risco ambiental. Chama 

especialmente a atenção do pesquisador, a forma como relator do acórdão 

apresenta o conflito entre moradia e meio ambiente. Vejamos a seguir: 

Esta forma de expansão urbana revelou uma situação de conflito, 
contrapondo de um lado os interesses da população carente, e de 
outro, os próprios interesses da cidade.  

[...] 

A Municipalidade atende os interesses dos autores, retirando-os do 
local, caso contrário, seria omissão governamental.  

Regularização fundiária carrega este sentido coletivo, onde a cidade 
respeita os direitos fundamentais como o de moradia, mas impede 
que famílias, por falta de opção, se coloquem em risco. A dignidade 
da pessoa humana, que afeta todo e qualquer cidadão, é direito 
indisponível que não comporta desconsideração nem para atender 
pedido do próprio interessado. (grifos apostos, caso Favela Jardim 
Regis). 

 

Note como o Desembargador Relator apresenta o litígio. Segundo seu 

relato, o litígio em questão configura um conflito entre cidade e os pobres. Ao que 

parece ao relator do acórdão, os interesses da cidade e os interesses dos 
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necessitados são absolutamente distintos, como se os pobres não pertencessem à 

cidade e a cidade não pertencesse aos pobres. 

 

4.2.4.5 Decisões do Supremo Tribunal Federal 

 

Da população estudada, uma única ação recebeu julgamento em um tribunal 

superior. Trata-se do caso Casarão - Av. Liberdade, em que o Estado de São Paulo 

– litisconsorte passivo do Município de São Paulo – inconformado com a decisão 

que determinou que oferecesse moradia em outro local às famílias que moravam em 

um cortiço destruído por um incêndio, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), requereu “suspensão de liminar” ao Supremo Tribunal Federal (STF), 

aduzindo que a liminar concedida provocava grave lesão à ordem e às finanças 

públicas e implicava na violação ao princípio constitucional da dotação orçamentária. 

Em decisão monocrática, a ministra-presidente do STF, à época a Ministra Ellen 

Gracie, entendeu que 

a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 616.949-
5/5-00, ao determinar que a requerente coloque à disposição dos 
ocupantes do cortiço destruído no incêndio moradia em outro local, 
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incorre em 
potencial lesão à ordem pública, em sua modalidade administrativa, 
com graves riscos às finanças públicas, dado o impacto orçamentário 
decorrente da medida.  

[...] 

Finalmente, no presente caso, poderá haver o denominado "efeito 
multiplicador" [...], diante da existência de inúmeras pessoas em 
situação potencialmente idêntica àquela descrita nos autos. (grifos 
apostos, caso Casarão - Av. Liberdade). 

 

Note que a Ministra não chega a analisar o conteúdo da pretensão aduzida 

em juízo. Na única ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal, não se discute no 

que consiste o direito constitucional à moradia, posto no caput do art. 6º da 

Constituição. A julgadora não elabora um argumento sobre que prestações estatais 

seriam exigidas por esse direito, se alguma prestação poderia ser exigida em juízo, 

quem seria o destinatário desta norma ou a sua finalidade no sistema jurídico. Nada 
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disso é feito. Ao invés, considera-se relevante somente as consequências da 

decisão judicial. Apenas as consequências! 

Curioso que, até essa decisão, nenhuma decisão havia mencionado 

explicitamente o argumento do “efeito multiplicador”, o que passa a acontecer com 

alguma frequência depois da decisão do STF, e sempre com referência explícita à 

suspensão de liminar proferida no caso Casarão - Av. Liberdade. Ocorreu, na 

espécie, o “efeito multiplicador” deste argumento. 

 

4.2.5 Implementação 

 

O estudo da implementação de políticas habitacionais determinadas 

judicialmente pressupõe que tivéssemos decisões condenatórias transitadas em 

julgado contra um ente público, no nosso caso, o Município de São Paulo. Essa 

situação, contudo, não ocorre em nenhuma das 50 ações civis públicas analisadas. 

Recorde-se que a falta de decisões condenatórias transitadas em julgado 

não quer dizer que, nos seus efeitos práticos, as ações tenham fracassado. Como 

relatado acima, em 11 casos62, as ações foram extintas sem resolução de mérito por 

falta de interesse processual, em razão do atendimento habitacional extrajudicial. O 

material objeto de estudo nesta dissertação, todavia, não permite avaliar a medida 

da implementação desses acordos extrajudiciais. 

 

4.2.6 Efeitos sociais 

O processo representado no quadro analítico parece interrompido no estágio 

“decisão judicial”, pela ausência de decisões obrigando que o Município implemente 

o direito à moradias dos assistidos pela Defensoria. Entretanto, como salientado no 

capítulo anterior, mesmo nessa situação podemos ter efeitos sociais. 

As ações do tipo 3 (Ordem Interna nº 01/2007) aparentam ter o que chama-

se no Capítulo 3 de efeitos sociais, ou seja, elas transbordam os limites subjetivos 

da lide e passam atingir pessoas não representadas pela ação.  
                                            
62 Casos Estevão Falcão, Tapuias I, Tapuia II, Favela da Paz, Favela Ilha Verde, CDHU Brasilândia 
B, Casa-Lar, União dos Movimentos de Moradia, Jardim Edite, Fazendinha e Favela Cocaia I. 
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Essas ações questionavam a legalidade da ordem interna que autorizava a 

demolição de obras e edificações construídas em área pública municipal ocupada, 

bastando, para tanto, a autorização do subprefeito responsável. Após reunião entre 

a Defensoria Pública e a Municipalidade, ocorrida no Gabinete da Promotoria de 

Habitação e Urbanismo63, a Municipalidade editou a Ordem Interna nº 03/2008, que 

revogou a aludida OI nº 01/2007 e, desde então, passou a reger as atividades de 

fiscalização e controle do uso e ocupação do solo no Município de São Paulo.  

Como o objetivo dessas ações de tipo 3 era anular a OI nº 01/2007, com a 

revogação promovida pela Ordem Interno 03/2008, ocorreu a perda superveniente 

do objeto dessas ações e, por esse motivo, elas foram contabilizadas como ações 

que deram certo, porque tiveram seu objetivo atingido. Ocorre que a novel Ordem 

Interna nº 03/2008 tem a mesma redação da Ordem Interna nº 01/2007, apenas com 

a adição do item 1.5.2. 

O item mais problemático desse regramento aparece em ambas Ordens 

Internas, redigidos da mesma forma. Vejamos: 

1.5. Após autorização do Subprefeito, retomar o bem público 
municipal e demolir as obras e edificações nele  

erigidas, nos seguintes casos:  

a) obra ou edificação não habitada, em qualquer estágio de 
construção;  

b) obra ou edificação habitada em ocupação não consolidada;  

c) acréscimos irregulares construídos em edificação habitada em 
ocupação consolidada;  

d) obra ou edificação nova, habitada ou não, acrescida em ocupação 
caracterizada como consolidada  

 

A única modificação notada entre os dois regulamentos está na introdução 

do item 1.5.2 da Ordem Interna 03/2008, em que se lê: 

1.5.2. No caso de desocupação de imóvel habitado, encaminhar os 
moradores à Coordenadoria de Assistência Social da Subprefeitura, 
para atendimento e análise quanto à possível inclusão em programas 
habitacionais da SEHAB, COHAB ou CDHU.  

 

                                            
63 A ata da reunião está juntada nos autos do processo 0130574-11.2007.8.26.0053 (caso União dos 
Movimentos de Moradia), folhas 132 e 133. 
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Apesar desse problema, a partir da edição de Ordem Interna nº 03/2008, as 

atividades de fiscalização da Prefeitura passaram a ser regidas também pelo item 

1.5.2, e que não havia previsão semelhante na Ordem Interna nº 01/2007. O que 

não se pode afirmar, contudo, é que a inclusão desse item foi causada pelas ações 

judiciais da Defensoria. 

Mesmo sem poder estabelecer esse nexo de causalidade, a mudança da 

ordem interna não teve impacto apenas sobre as cinco comunidades representadas 

pela Defensoria nas ações do tipo 3. 

 

4.3 Considerações gerais 

Apontou-se na seção 4.2.5 que nenhuma decisão judicial condenatória 

contra o Município de São Paulo transitou em julgado dentre as 50 ações judiciais 

ajuizadas pela Defensoria Pública para dar efetividade ao direito à moradia de 

pessoas carentes. Ao mesmo tempo, identificou-se que em 11 casos, o provimento 

judicial deixou de ser necessário em razão do atendimento habitacional das famílias 

interessadas na ação, independente de decisão judicial nesse sentido. 

Notou-se, ainda, que a medida em que o processo ia evoluindo e excluídas 

as decisões que não atacavam o mérito dos pedidos, a quantidade relativa de 

decisões a favor da Defensoria Pública ficava cada vez menor, se comparada às 

decisões contra a Defensoria. De modo que na primeira série de decisões – as 

liminares – tínhamos uma proporção de sete decisões sobre o mérito contra a 

Defensoria para cada três decisões a favor. A diferença entre essas duas situações 

vai aumentado significativamente nas decisões em agravo de instrumento e 

sentença, a ponto de chegarmos ao cenário das apelações, em que todos os 

acórdãos em que se julga o mérito da ação, a Defensoria sai vencida. Pode-se 

observar essa evolução no gráfico abaixo. 
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Gráfico 7 – Relação entre decisões a favor e contra a Defensoria.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os números do micro-universo estudado sugerem que o Tribunal de Justiça  

de São Paulo, quando julga ações que judicializam políticas de moradia, está mais 

próximo do modelo de “constrained court”64  do que do modelo de “dynamic court”65, 

na tipologia elaborada por Gerald Rosenberg (2008, pp. 2-3). No que diz respeito ao 

seu desempenho transformador, a “dynamic court” é capaz de promover 

significativas transformações sociais através do processo judicial que se funda na 

autoridade do tribunal. Já o desempenho transformador da “constrained court” se 

limita ao campo extrajudicial, em razão do poder persuasivo dos argumentos do 

tribunal, de sua legitimidade e sua habilidade de conferir saliência aquelas questões 

(ROSENBERG, 2008, p. 7). 

Segundo Rosenberg, limitações de diversas ordens restringem esse papel 

transformador do Judiciário, mas quando existem condições políticas, sociais e 

                                            
64 Segundo Rosenberg, o modelo ‘constrained court’ apresenta o Judiciário como um poder fraco, 
pouco efetivo e sem poder no que se refere a capacidade de transformação social. 
65 Segundo Rosenberg, o modelo ‘dynamic court’ vê o Judiciário como um poderoso, vigoroso e 
potente proponente de transformação social. in ROSENBERG, G. N. (2008). The hollow hope: can 
courts bring about social change? Chicago: University of Chicado Press, p. 2. 
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econômicas – portanto, fatores extrajudiciais – os tribunais podem efetivamente 

produzir significativas reformas sociais (ROSENBERG, 2008, p. 31). 

Há de ser feita uma ressalva. Esse capítulo mostrou que, na maioria dos 

casos, as demandas por moradia não percorrem com sucesso o caminho 

representado no Esquema 1, na p. 117 . Não se pode, contudo, atribuir a causa 

desse fracasso unicamente a um Judiciário conservador. No caso estudado, acho 

que essa é uma variável presente, mas que aparece associada ao patrocínio pouco 

eficiente da Defensoria Pública e a uma produção doutrinária precária por parte da 

academia jurídica brasileira de direitos sociais, especialmente sobre direito à 

moradia. 

Há um nítido descolamento entre o “law on the books” e o “law in action”. Os 

trabalhos acadêmicos sobre o direito à moradia estão muito aquém do que acontece 

no cotidiano forense. As discussões travadas na academia não correspondem à boa 

parte das discussões feitas em juízo. Enquanto a doutrina gasta laudas e mais 

laudas discutindo nível de eficácia das normas programáticas (sempre citando 

Canotilho de um lado e Manoel Gonçalves Ferreira Filho do outro), os tribunais se 

encontram na necessidade de determinar quais as prestações devidas pelo Estado 

em razão do direito à moradia. 

Quando são provocados a responder tal pergunta – qual a prestação estatal 

devida pelo direito à moradia – a doutrina oferece respostas inúteis ao decisor, como 

por exemplo, repetindo o texto da CF (art. 23, IX e X), ou dizendo que a prestação 

deve ser definida caso a caso, dependendo da situação concreta que se apresentar 

aos juízes. Resultado disso? Os especialistas no assunto deixam nas mãos e nas 

cabeças dos juízes, que tem outras tantas decisões a preferir e sobre uma 

enormidade de matérias, as soluções criativas que o Administrador não tem. Só que 

os juízes estão constritos pelo pedido das partes, que por sua vez repetem em 

grande medida o que os doutrinadores prescrevem. 

A relação entre as “demandas”, as “decisões judiciais” e a produção 

doutrinária se dá numa espécie de círculo vicioso, que não se consegue distinguir 

causa e efeito claramente. Os litigantes vão ao Judiciário embasados numa doutrina 

ruim. O Judiciário, por sua vez, não encontra na doutrina soluções para os 

problemas interpretativos do texto legal, mas se baseia nessa doutrina vazia para 
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dar suas decisões. Como a doutrina não trabalha os problemas reais que se 

apresentam na prática, as decisões que se fundamentam nessa doutrina também 

não atacam os problemas que se apresentam aos litigantes. 

Um bom discurso jurídico é aquele capaz de servir de guia para uma ação 

ou de justificar uma determinada ação (LOPES, 2006c, p. 43). Segundo Lopes, 

como o direito é uma disciplina prática, o agente demonstra o seu domínio sobre o 

direito pelo enunciado de um discurso voltado para a prática, e não pela repetição do 

significado dos conceitos – como faz quem decora um dicionário –, ou pela 

memorização de suas regras – como quem decora uma gramática (LOPES, 2006c, 

p. 44). 

Nessa linha de raciocínio, a boa doutrina é aquela que oferece soluções a 

problema práticos, por meio da exposição das razões jurídicas para agir em um caso 

concreto. Logo, não teremos um boa doutrina quando desconhecemos as regras 

jurídicas; quando ignoramos os casos concretos que podem exigir soluções 

jurídicas; e/ou quando não sabemos articular as razões jurídicas ao caso concreto. 

Falando da doutrina sobre o direito à moradia observada, nota-se que há ali 

demasiados estudos abstratos sobre a moradia, que insistem em discutir a eficácia 

imediata das normas programáticas, sua derivação da dignidade da pessoa humana, 

enquadrá-lo como pressuposto da dignidade humana. Esses estudos tem sua 

importância, mas ter apenas estudos desse tipo não ajuda muito o juiz a tomar uma 

decisão em um caso concreto. Ao mesmo tempo que sobram estudos de “grande 

abstração”, faltam teorias de médio e pequeno “porte”. Os acadêmicos estudiosos 

da matéria não parecem conhecer as situações fáticas que dão causa às demandas 

judiciais. 

Em resumo, na academia jurídica, faltam estudos empíricos sobre o direito à 

moradia e sobram estudos teóricos abstratos sobre as regras delimitadores desse 

direito. Na prática forense, parece sobrar problemas empíricos e faltar estudos 

teóricos sobre eles. Não se está aqui advogando que se deve abdicar dos estudos 

teóricos e dedicarmos integralmente à pesquisa empírica. Está-se sugerindo que há 

um desequilíbrio entre teoria e prática. Fazendo uma analogia entre o direito e a 

língua, Lopes afirma que “nenhuma língua se mantém como um sistema vivo se não 

se realiza na prática através de discursos concretos dos falantes, e nenhum discurso 
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concreto é compreensível sem referência a um padrão ou norma” (LOPES, 2006c, p. 

46, tradução). 

No casos estudados, o fato das “demandas” não terem ido além do estágio 

“adjudicação” não significa que o problema está exclusivamente neste estágio. Se é 

certo que “decisão judicial” é resultado direto do “tribunal”, não se deve esquecer 

que essas decisões são condicionados pela qualidade das “demandas” que lhes são 

endereçadas. E as petições da Defensoria contem problemas relevantes. A 

Defensoria usa o mesmo modelo de petição pra todos os casos, com citações 

enormes, articula várias teses ao mesmo tempo, e pedidos alternativos e de um 

nível de indeterminação elevado. Esse tipo de estratégia é resultado de um traço de 

nossa educação jurídica que nos ensinou a “pedir tudo o que for possível pra ver o 

que o Juiz defere”. Na minha leitura, abusar do “princípio da eventualidade”, nesses 

casos, prejudica a litigância. 

As 50 ações observadas tiveram 50 petições iniciais quase idênticas. E as 

respostas judiciais variaram bastante. Os juízes parecem selecionar os argumentos 

que querem tratar. E não se posicionam quanto ao cerne da questão: responder qual 

a obrigação estatal decorrente do direito constitucional à moradia. A Defensoria 

deveria que adotar uma abordagem mais seletiva, fazer umas experiências nos seus 

pedidos, testar suas teses, para forçar os julgadores a se posicionar explicitamente 

sobre o problema jurídico apresentado. Por exemplo, se o texto legal da Medida 

Provisória nº 2.220/01, em seu art. 6º, já disciplina que na omissão da Administração 

Pública, o título de concessão de uso especial para fins de moradia será concedido 

pela via judicial, não há necessidade de gastar nove laudas de uma petição inicial 

dissertando sobre a possibilidade do controle judicial de políticas públicas. 



121 
 

 

Conclusão 

 

O estudo empírico apresentado nos permite falar que o Judiciário brasileiro 

demonstra um desempenho transformador em ações que tratam do direito à 

moradia? Se essa pergunta viesse acompanhada da frase “assinale a alternativa 

correta” e das opções sim e não, seria mais indicado marcar a segunda alternativa. 

Responder não parece a melhor resposta se comparada com a única alternativa 

oferecida. Isso não significa, contudo, que temos a resposta definitiva para o 

problema. A pretensa objetividade dos dados nos tenta a fazer afirmações 

peremptórias do tipo “resta demonstrado que não se pode falar em desempenho 

transformador do Judiciário no contexto brasileiro”. Essa tentação, trazida pela 

pesquisa empírica, deve dar lugar à moderação. Mesmo se restringirmos a análise 

ao Judiciário paulista quando adjudica questões habitacionais essa conclusão não é 

precisa. Primeiro, porque a amostra observada não permite fazer generalizações 

deste tipo, já que não conhecemos o universo de ações promovidas no Tribunal de 

Justiça de São Paulo sobre moradia. Segundo, porque em alguns casos as 

demandas dos litigantes foram atendidas, ainda que extra-judicialmente ou por 

acordo firmado nos autos do processo com a Prefeitura. 

O desempenho transformador do Judiciário nos casos analisados não se 

mostrou nulo, mas bastante limitado. Em nenhum dos casos a decisão judicial se 

mostrou capaz de alterar substancialmente as escolhas feitas pela Prefeitura da São 

Paulo em suas políticas habitacionais. Isso confirma a hipótese levantada na 

Introdução desta dissertação. Nos raros casos em que as comunidades interessadas 

receberam atendimento habitacional de alguma natureza, isso não se deu pelo 

cumprimento de uma decisão judicial impositiva, mas por uma decisão da Prefeitura, 

tomada por seus agentes com base juízo de conveniência e oportunidade de cada 

caso. Isso corrobora a hipótese de que, no cenário observado, o Judiciário não 

assume a condução da transformação social de que fala a Constituição de 1988 no 

art. 3º, uma vez que as mudanças nas políticas públicas só aconteceram quando os 

agentes econômicos, sociais e políticos estiveram mobilizados “extra-judicialmente” 

para tanto e quando houve vontade política do Administrador. 
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O caso mais evidente desse desempenho transformador limitado é o do 

Jardim Edite, em que a Prefeitura celebrou acordo nos autos da ação civil pública 

para atendimento habitacional das famílias afetadas pela Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada. Pelo acordo, as famílias que moravam na favela 

Jardim Edite foram removidas do local, onde está sendo construído um conjunto 

habitacional para famílias de baixa renda. O projeto original da operação urbana não 

previa a construção desse edifício de moradia popular. Ao final da construção, aos 

antigos possuidores serão oferecidos os apartamentos do conjunto, nos termos 

acertados no acordo firmado em juízo entre a Prefeitura e a Defensoria. O juiz, 

nesse caso, deferiu o pedido liminar de manutenção dos ocupante na posse no 

imóvel, o que inviabilizava o prosseguimento da Operação Urbana Consorciada. Foi 

então que chegou-se ao acordo celebrado em juízo e que vem sendo cumprido até 

onde se tem notícia. 

Além desse caso, as comunidades representadas em juízo pela Defensoria 

Pública receberam atendimento habitacional extrajudicialmente em oito casos: 

Estevão Falcão, Tapuias I, Favela da Paz, Favela Ilha Verde, CDHU Brasilândia B, 

União dos Movimentos de Moradia, Fazendinha e Favela Cocaia I. 

Mesmo com esse desempenho contido, não podemos dizer que os  

Tribunais não tiveram relevância alguma na inclusão social dos grupos excluídos 

pelas políticas habitacionais da Prefeitura, pois em todos casos o Judiciário serviu 

ao menos como um espaço institucional alternativo de vocalização das demandas 

de grupos marginalizados cujos interesses não se encontram contemplados nas 

políticas do Executivo, o que em alguns casos confere visibilidade à demanda e 

possibilita que os marginalizados sejam, pelo menos, ouvidos. 

Apesar da ocorrência de todas as características do tipo ideal de 

constituição transformadora na Constituição brasileira de 1988, como elaborado no 

primeiro capítulo, nos casos estudados os juízes não assumem a postura que lhe é 

atribuída pelos constitucionalistas transformadores. Isso pode redundar em uma 

certa incompatibilidade entre a teoria estudada e a realidade brasileira. 

Quando olhou-se a produção doutrinária brasileira sobre direito à moradia, 

pôde-se notar que os trabalhos acadêmicos neste campo, com honrosas exceções, 

não cumprem seu importante função social de oferecer condições de decidibilidade 
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aos tomadores de decisão, sejam eles juízes ou formuladores de políticas públicas. 

Há um nítido descolamento entre teoria e prática. Resultado desse distanciamento: 

produz-se trabalhos acadêmico-jurídicos que não procuram oferecer soluções aos 

problemas práticos de implementação do direito à moradia, e os problemas práticos 

são resolvidos sem a devida consideração dos aspectos jurídicos envolvidos. 

Um elemento do conceito jurídico de moradia parece, a meu ver, 

negligenciado pela doutrina brasileira e precisa de elaboração teórica. Trata-se da 

segurança jurídica da posse. Esse elemento é anterior à problemática sobre as 

prestações positivas oponíveis pelos particulares contra o Estado e nos remete aos 

comentários feitos pela Comissão das Nações Unidas para Direitos Humanos 

apresentados no capítulo 2. Nos casos estudados, antes de exigir a construção de 

casas ou edifícios de apartamentos, a implementação do direito à moradia dos 

vulneráveis passa pela segurança contra os diversos tipos de esbulho ou turbação à 

posse dos moradores. Esse elemento é inclusive objeto de grande parte das ações 

propostas pela Defensoria Pública e por essas razões, demanda mais atenção por 

parte da doutrina. 

Sobre a produção acadêmico-jurídica a respeito da judicialização de direitos 

sociais, percebeu-se que o crescimento recente dos estudos sobre direito à saúde e 

à educação não foi acompanhada pelos estudiosos do direito à moradia. Os 

achados desta dissertação indicam que não faz muito sentido falar em “direitos 

sociais” como algo homogêneo. É necessário investigar a especificidade de cada um 

desses direitos sociais, na medida em que o tratamento doutrinário e jurisprudencial 

sobre eles é bastante distinto. 

Viu-se ainda que o desempenho transformador do Judiciário é uma variável 

dependente de uma diversidade de fatores transdisciplinares, que não conseguem 

ser captados por uma pesquisa exclusivamente jurídica. Há, contudo, uma parcela 

de questões que são próprias do jurista, que pretendeu-se dar conta no capítulo 

quarto. 

Uma das críticas correntes à judicialização de políticas públicas é o seu 

efeito regressivo: os tribunais agiriam como um Robin Hood às avessas, tirando dos 

pobres para dar aos ricos (SILVA, 2010). A utilização de ações individuais e os 

obstáculos ao acesso à justiça dos pobres seriam as principais razões desse efeito. 
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Diante desse diagnóstico, seria intuitivo pensar que a litigância por instrumentos 

processuais coletivos por uma instituição como a Defensoria Pública seria o remédio 

ideal para o indesejado efeito regressivo da judicialização das políticas públicas. 

Essa intuição, todavia, se mostrou equivocada. As demandas por moradia 

veiculadas nas ações civis públicas propostas pela Defensoria contra o Executivo 

Municipal não tiveram sucesso. A despeito da interessante articulação com os 

movimentos populares de moradia e do árduo e dedicado trabalho desempenhado 

pelos defensores públicos, seus pedidos não prosperam no Judiciário paulista, e os 

juízes se mostram relutantes em aderir as teses da Defensoria. 

Além disso, certos elementos da cultura jurídica de puseram como 

importantes gargalos ao desempenho transformador do Judiciário. O princípio da 

eventualidade despontou como um desses gargalos. O costume naturalizado dos 

advogados “pedirem tudo, para que o juiz defira alguma coisa” impede que se saiba 

quais teses funcionam e quais não convencem os juízes. Ficou evidente que as 

petições da Defensoria pedem tudo o que podem, os juízes escolhem uma das teses 

para negar provimento a toda a ação. Esse fenômeno se repete em todos os graus 

de jurisdição observados. 

Nessa situação, resta aos litigantes experimentar. Selecionar os 

argumentos, testar teses, mesmo que isso implique na redução do que é pedido em 

juízo. É preciso tirar os juízes da zona de conforto em que se encontram. 

Determinados argumentos fortes defendidos nas peças da Defensoria não 

receberam, até o fechamento da pesquisa de campo, uma resposta dos juízes. Em 

síntese, é preciso litigar estratégica e experimentalmente. Isso certamente traz um 

risco para o litigante, mas não maior do que a atual situação, em que se pede ao 

Estado a inclusão nas políticas de moradia popular e o que se recebe, em regra, são 

os serviços das políticas de segurança pública. 
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APÊNDICE A - Lista da população estudada

PA nº Comunidade processo nº
decisão 

TA
decisão 

AI
Sentença

Apelação 
ou outros

É do 
NHU?

Em São 
Paulo?

Compõe a 
população?

2006/01
Chácara 
Cocaia

0126528-
13.2006.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

2006/02-A
Jardim 
Harmonia

0136439-
15.2007.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2006/03
Estevão 
Falcão

0102498-
74.2007.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2006/04
Casarão - Av. 
Liberdade

0137976-
80.2006.8.26.0053

0 0 1 1 1 1 1

2006/09
Favela Boa 
Esperança

0138641-
96.2006.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2007/10 Vila Rubi
0105627-
87.2007.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2007/11 Tapuias
0100715-
47.2007.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2007/11 Tapuias
0135669-
56.2006.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2007/12

Rua 
Alexandre 
Bening, 20 / 

0100620-
17.2007.8.26.0053

0 0 1 1 1 1 1

2007/13
Benefícios do 
Bolsa Aluguel

0102228-
50.2007.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

2007/15

Casa Branca 
II ou favela 
Vilma Flor

0100992-
63.2007.8.26.0053

1 0 0 0 1 1 1

2007/16
Alojamento 
do Ponto Frio

0101549-
50.2007.8.26.0053

0 1 0 1 1 1 1

2007/25 Bairro Apurá
0106403-
87.2007.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

2007/26
Rua Rosa 
Galvão Bueno 

0104140-
82.2007.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2007/31

Movimento de 
Defesa dos 
Favelados

0107354-
81.2007.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/36
Jardim 
Primavera

0112380-
60.2007.8.26.0053

1 0 0 0 1 1 1

2007/38 Favela da Paz
0112817-
04.2007.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2007/40

Vila Boa 
Esperança/Ita
mbé do Mato 

0119898-
04.2007.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/41

Favela São 
Pedro na Vila 
Livreiro

0104683-
51.2008.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/44

Favela Ilha 
Verde / na DP 
Comunidade 

0117994-
46.2007.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/52
Jardim 
Gaivota

0104600-
35.2008.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2007/55
CDHU 
Brasilândia B

0126665-
58.2007.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/57 Casa-Lar
0128669-
68.2007.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2007/62

Associação 
Pro-Moradia 
do Jardim 

0003127-
11.2005.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/65

União dos 
Movimentos 
de Moradia da 

0130574-
11.2007.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2007/66 Jardim Edith
0138359-
24.2007.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

Definição da população relevante

Unidade populacional: Critério de unidade: Decisões judiciais prolatadas nas ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, através dos defensores do Núcleo de Habitação e Urbanismo em trâmite na cidade de São Paulo, que tenham por objeto o direito à
moradia. O início do levantamento dessas foi feito em 07/12/2010, portanto, considero apenas as ações propostas até essa data. Esse
levantamento terminou em 15 de julho de 2011, motivo pelo qual analiso as decisões judiciais publicadas até essa data.
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decisão 
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Definição da população relevante

Unidade populacional: Critério de unidade: Decisões judiciais prolatadas nas ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, através dos defensores do Núcleo de Habitação e Urbanismo em trâmite na cidade de São Paulo, que tenham por objeto o direito à
moradia. O início do levantamento dessas foi feito em 07/12/2010, portanto, considero apenas as ações propostas até essa data. Esse
levantamento terminou em 15 de julho de 2011, motivo pelo qual analiso as decisões judiciais publicadas até essa data.

2007/69
Vila Cais (ou 
Caiz)

0133469-
42.2007.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

2007/78
Favela do 
Boqueirão

0136250-
37.2007.8.26.0053

0 0 0 1 1 1 1

2007/82
complexo 
Paraisópolis

0114330-
70.2008.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2008/090 Fazendinha
0104601-
20.2008.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2008/093 Ed. São Vito
0025287-
88.2009.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2008/093 Ed. Mercúrio
0616569-
87.2008.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2008/093-A

das Avenidas 
Itália e 
Hamilton

0126924-
19.2008.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2008/100
R. Gerônimo 
Abreu do Vale

0106567-
18.2008.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2008/101
Favela do 
Tanque

0112487-
70.2008.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2008/102

Favela do 
Jardim Vila 
Formosa

0112488-
55.2008.8.26.0053

0 0 1 1 1 1 1

2008/107
Favela Jardim 
Regis

0120249-
40.2008.8.26.0053

1 1 1 1 1 1 1

2008/112
Favela Novo 
Mundo

0113447-
26.2008.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2008/112

Favela Av. 
Osvaldo Vale 
Cordeiro

0114331-
55.2008.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2008/113

Cortiço da R. 
Conde de São 
Joaquim

0131429-
53.2008.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2008/119

ZEIS de 
Pirituba / DP: 
Favela do 

0134135-
09.2008.8.26.0053

1 0 0 0 1 1 1

2008/125
Favela 
Damasceno

0115545-
52.2006.8.26.0053

0 0 1 0 1 1 1

2008/130 do Pantanal
0123886-
96.2008.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

2008/156
Rua General 
Jerônimo

0012095-
88.2009.8.26.0053

1 0 1 0 1 1 1

2008/164
Jardim 
Varginha

0009022-
89.2001.8.26.0053

1 0 0 0 1 1 1

2009/031
Favela do 
Sapo

0024680-
75.2009.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1

2009/031
Favela do 
Sapo

0041869-
66.2009.8.26.0053

1 0 0 0 1 1 1

2009/034

Rua Ana 
Aslan, 9999 / 
Parque do 

0027636-
64.2009.8.26.0053

1 1 1 0 1 1 1

2009/173

Ordem 
Interna 
01/2007

0125118-
80.2007.8.26.0053

0 0 1 1 1 1 1

2009/175
Favela Cocaia 
I

0008794-
36.2009.8.26.0053

1 1 0 0 1 1 1
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Definição da população relevante

Unidade populacional: Critério de unidade: Decisões judiciais prolatadas nas ações civis públicas propostas pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, através dos defensores do Núcleo de Habitação e Urbanismo em trâmite na cidade de São Paulo, que tenham por objeto o direito à
moradia. O início do levantamento dessas foi feito em 07/12/2010, portanto, considero apenas as ações propostas até essa data. Esse
levantamento terminou em 15 de julho de 2011, motivo pelo qual analiso as decisões judiciais publicadas até essa data.

1 significa
0 significa

total de ACPs 68
Compõem a 
amostra 50

não atenderam o 
critério de unidade 18

decisões TA 37
decisões AI 20
sentenças 39
Apelações 7

103
decisões fora da amostra 6
Total de decisões na amostra 97

Total de

Subtotal

sim/tem
Legenda

não/não tem



APÊNDICE B - Lista de casos em ordem alfabética

As informações coletadas estão acessíveis em https://esaj.tjsp.jus.br/

Caso PA nº processo nº

1 Alojamento do Ponto Frio 2007/16 0101549-50.2007.8.26.0053

2 Av. Itália/Hamilton 2008/093-A 0126924-19.2008.8.26.0053

3 Bairro Apurá 2007/25 0106403-87.2007.8.26.0053

4 Benefícios do Bolsa Aluguel 2007/13 0102228-50.2007.8.26.0053

5 Casa-Lar 2007/57 0128669-68.2007.8.26.0053

6 Casarão - Av. Liberdade 2006/04 0137976-80.2006.8.26.0053

7 CDHU Brasilândia B 2007/55 0126665-58.2007.8.26.0053

8 Chácara Cocaia 2006/01 0126528-13.2006.8.26.0053

9 complexo Paraisópolis 2007/82 0114330-70.2008.8.26.0053

10 Comunidade do Pantanal 2008/130 0123886-96.2008.8.26.0053

11 Cortiço da R. Conde de São Joaquim 2008/113 0131429-53.2008.8.26.0053

12 Ed. Mercúrio 2008/093 0616569-87.2008.8.26.0053

13 Ed. São Vito 2008/093 0025287-88.2009.8.26.0053

14 Estevão Falcão 2006/03 0102498-74.2007.8.26.0053

15 Favela Av. Osvaldo Vale Cordeiro 2008/112 0114331-55.2008.8.26.0053

16 Favela Boa Esperança 2006/09 0138641-96.2006.8.26.0053

17 Favela Cocaia I 2009/175 0008794-36.2009.8.26.0053

18 Favela da Paz 2007/38 0112817-04.2007.8.26.0053

19 Favela Damasceno 2008/125 0115545-52.2006.8.26.0053

20 Favela do Boqueirão 2007/78 0136250-37.2007.8.26.0053

21 Favela do Jardim Vila Formosa 2008/102 0112488-55.2008.8.26.0053

22 Favela do Sapo I 2009/031 0024680-75.2009.8.26.0053

23 Favela do Sapo II 2009/031 0041869-66.2009.8.26.0053

24 Favela do Tanque 2008/101 0112487-70.2008.8.26.0053

25 Favela Ilha Verde 2007/44 0117994-46.2007.8.26.0053

26 Favela Jardim Regis 2008/107 0120249-40.2008.8.26.0053

27 Favela Novo Mundo 2008/112 0113447-26.2008.8.26.0053

28 Favela São Pedro na Vila Livreiro 2007/41 0104683-51.2008.8.26.0053

29 Favela Vilma Flor / Casa Branca II 2007/15 0100992-63.2007.8.26.0053

30 Fazendinha 2008/090 0104601-20.2008.8.26.0053

31 Jardim Edite 2007/66 0138359-24.2007.8.26.0053

32 Jardim Gaivota 2007/52 0104600-35.2008.8.26.0053

33 Jardim Harmonia 2006/02-A 0136439-15.2007.8.26.0053

34
Jardim Ingá / Rua Alexandre Bening, 
20

2007/12 0100620-17.2007.8.26.0053

35 Jardim Metropolitano 2007/62 0003127-11.2005.8.26.0053

36 Jardim Primavera 2007/36 0112380-60.2007.8.26.0053

37 Jardim Varginha 2008/164 0009022-89.2001.8.26.0053



APÊNDICE B - Lista de casos em ordem alfabética

As informações coletadas estão acessíveis em https://esaj.tjsp.jus.br/

Caso PA nº processo nº

38 Movimento de Defesa dos Favelados 2007/31 0107354-81.2007.8.26.0053

39 Ordem Interna 01/2007 2009/173 0125118-80.2007.8.26.0053

40
Parque do Engenho / Rua Ana Aslan, 
9999

2009/034 0027636-64.2009.8.26.0053

41 R. Gerônimo Abreu do Vale 2008/100 0106567-18.2008.8.26.0053

42 Rua General Jerônimo 2008/156 0012095-88.2009.8.26.0053

43 Rua Rosa Galvão Bueno 2007/26 0104140-82.2007.8.26.0053

44 Tapuias I 2007/11 0100715-47.2007.8.26.0053

45 Tapuias II 2007/11 0135669-56.2006.8.26.0053

46
União dos Movimentos de Moradia da 
Grande São Paulo e Interior

2007/65 0130574-11.2007.8.26.0053

47
Vila Boa Esperança/ Itambé do Mato 
Dentro

2007/40 0119898-04.2007.8.26.0053

48 Vila Cais 2007/69 0133469-42.2007.8.26.0053

49 Vila Rubi 2007/10 0105627-87.2007.8.26.0053

50 ZEIS de Pirituba 2008/119 0134135-09.2008.8.26.0053


