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RESUMO 

Delimitou-se o campo de pesquisa a um caso de grande repercussão 

nacional e internacional. Poucos, se perguntados, não se lembrariam da vergonhosa 

desocupação do bairro Pinheirinho em São José dos Campos. Esse fato envolveu 

várias forças da sociedade, como o direito, a política, movimentos sociais, diversas 

instituições públicas de todos os níveis da federação e a pior das forças atuantes: O 

PODER ECONÔMICO. 

O caso em tela reflete o problema habitacional instalado no Brasil, o qual se 

dá em razão da própria instrumentalização do direito no país. Várias famílias, que 

habitavam aquele local em São José dos Campos foram retiradas de suas casas por 

meio de uma ordem judicial, no mínimo questionável, à luz da ordem constitucional 

vigente, e cumprida desastrosamente. 

Nestas poucas linhas, alhures, denuncia-se o famigerado ativismo jurídico, 

que será o principal objeto de estudo de modo que nos leve a entender o atual 

momento do direito na sociedade brasileira. 

INTRODUÇÃO 

Viver num estado democrático de direito significa que o Estado, dentro das 

suas atribuições, só pode fazer o que a lei e os princípios constitucionais 

determinam ou autorizam. Uma vez que o Estado, a partir das revoluções liberais, se 

justifica pela sua função precípua de organização social e se legitima pela 

regularidade formal da norma. Já o particular pode tudo que não seja vedado pela 

lei. Esse singelo raciocínio, inserido na realidade brasileira, faz surgir inúmeros 

questionamentos nos mais variados acontecimentos, em especial naqueles em que 

o Estado aparece, para boa parte da população, sempre na figura do opressor, com 

o direito instrumentalizado a seu favor. 

No caso proposto a estudo, para muitos juristas, e boa parte da sociedade, 

fica evidente o desrespeito ao mandamento democrático presente no texto 

constitucional fundido a duras penas com anos de luta.  

Segundo as famílias removidas de seus lares no bairro Pinheirinho, não 

houve resguardo ao seu direito de propriedade, não por falta de enquadramento 

legal, sim, e tão somente, por claro interesse de gestores atípicos da moral e a 

função social da propriedade.  



Visto isso, inicia-se o presente trabalho sob esta premissa, na qual funda-se  

toda essa pesquisa, como veremos a seguir. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo do estudo é verificar se as decisões de caráter constitucional são, 

por vezes, tendenciosas e divorciadas de preocupações sociais, e aos direitos 

fundamentais existentes na própria Carta Magna da República.  

METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada a partir de pressupostos teóricos e doutrinários 

obtidos em fontes secundárias (livros e artigos), de caráter factual e descritivo como 

jornais, revistas, vídeos e depoimentos. Também buscaremos informações de 

campo, na medida em que isso for possível. 

DESENVOLVIMENTO 

Muito embora as finalidades e princípios constitucionais determinem a 

erradicação de toda forma de pobreza e miséria e o Brasil ostentar o título de 7° 

economia do mundo, temos uma das piores distribuições de renda entre as nações 

em desenvolvimento.  

O conteúdo dos artigos 170, 182 e 183, ambos contidos no título VII (Da 

Ordem Econômica e Financeira) da Constituição Federal. Trazem, além do direito à 

propriedade, o direito à função social da propriedade, à dignidade da pessoa 

humana, à busca do pleno emprego, à redução das desigualdades sociais e 

regionais, e inúmeras questões relacionadas ao direito urbanístico. Esses direitos 

são qualificados como fundamentais. Formam o núcleo axiológico básico do nosso 

ordenamento jurídico e, portanto, prevalecem sobre os demais direitos, sempre com 

o intuito de debelar as desigualdades sociais.  

O ordenamento jurídico pátrio foi concebido de forma lógica pelo legislador 

constituinte, por essa razão, são poucas as possibilidades da não incidência jurídica 

de um mandamento fundamental. Uma dessas hipóteses se deu no caso 

Pinheirinho, em que, vários direitos fundamentais entraram em rota de colisão. Todo 

direito é relativo, mesmo os fundamentais que tem aplicabilidade imediata.  



Dentro deste cenário estava o judiciário quando proferiu sua decisão 

determinando a desocupação do imóvel que corresponde à área de 1,3 milhão de 

metros quadrados (Pinheirinho), integrante da massa falida de uma das empresas 

de um notório aventureiro no mercado financeiro que teve como consequência 1500 

famílias que ali moravam a anos, desalojadas de seus lares, nômades desde então. 

Nesta seara de colisão entre direitos fundamentais é que surgem os 

questionamentos, já que, à luz da majoritária doutrina constitucional, o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais das famílias esbulhadas, numa primeira análise, 

jamais poderia ter sido preterido.   

Outrossim, serão aferidas as normas aplicadas ao caso em conjunto com 

toda dogmática constitucional, bem como, introduzindo as forças e deveres políticos 

acerca do caso, já que, impossível sua desvinculação da temática tratada. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em que pese estarmos vivendo em estado de direito, a aplicação da lei, 

neste caso, parece não coadunar com os ditames da ordem constitucional vigente. 

Haja vista que não se deve aplicar, somente, a letra fria da lei, a ideia é que 

o direito como participação social seja regido pelos pressupostos teleológicos que o 

fundamentam.  
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