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1. Resumo 

 A moradia, como sendo um direito fundamental do ser humano, deve ser 

tratada e concretizada com o enfoque de representar um mínimo existencial, bem 

como a dignidade de cada pessoa humana. Segundo pesquisas, muitas pessoas 

são vítimas da inefetividade desse direito social, sendo as mesmas obrigadas a se 

abrigarem em moradias clandestinas e irregulares, por conta da omissão 

inconstitucional do Estado Brasileiro. 
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2. Introdução 

        A efetivação dos direitos fundamentais do ser humano tem sido um dos 

grandes problemas enfrentados pelo Direito Constitucional. A preocupação com a 

efetividade dos direitos, a fim de concretizar uma isonomia, é muito discutida, mas 

sempre se encontra resistência do Estado - os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário - que muitas vezes alega a impossibilidade de cumprir com as promessas 

constitucionais. 

          Nesse sentido, é obrigação do Estado, harmônica e conjuntamente entre seus 

três Poderes, solucionar e reverter essa situação degradante da falta de moradia a 

muitas pessoas, através da consolidação, da concretização dos objetivos 

estipulados pelas políticas na Constituição Federal da República Brasileira, porém, 

na prática, o que se observa é a omissão de um Estado Inconstitucional. 

 

3. Objetivos 

  Diante dessa injustiça estrutural, de um Estado violentador dos direitos 

humanos, procura-se expor a luta do povo carente brasileiro frente a omissão do 

Estado, em relação às políticas habitacionais que não se fazem efetivas e, muito 

menos, isonômicas entre as classes sociais. Muito além da questão moradia, busca-

se, também, discutir acerca de uma moradia digna, com infraestrutura básica e 

muitos outros direitos fundamentais que devem ser efetivados pelo Estado, para que 

não seja necessário os cidadãos terem de se humilhar por um novo abrigo. 

 

 



4. Metodologia 

 Diante do cenário brasileiro, analisou-se os casos concretos ocorridos anterior 

e atualmente no país, como a ocupação Dandara, em 2009, e a ocupação no edifício 

Wilton Paes de Almeida, neste ano corrente, na cidade de São Paulo. Através disso, 

percebeu-se o lapso temporal em que o Estado omitiu-se na solução desse 

problema, não cumprindo com sua função. Dessa forma, foi feita pesquisa de 

objetivo exploratório e procedimento bibliográfico e documental acerca dos casos 

supracitados. 

 

5. Desenvolvimento 

  A moradia vem caracterizada como um direito social na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, em seu artigo 6º, caput, devido ao fato de ser um direito 

indispensável à consolidação da dignidade da pessoa humana.  

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

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, grifo 

nosso). 

 

         Porém, observa-se que, na prática, isso não ocorre, tendo em vista a omissão 

do Estado, que impossibilita a completa efetividade do direito fundamental à 

moradia, deixando milhares de cidadãos desamparados. 

       Em que pese a mesma estar caracterizada como um direito social na 

Constituição Federal, como dito acima, a realidade se contradiz com o artigo 3º de 

mesma Constituição, principalmente em seu inciso III, que visa ao objetivo 

fundamental do Estado como sendo “III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais”.  

Nesse sentido, é certo que compete ao Estado a criação e concretização de 

políticas públicas, a fim de que realmente se efetive a toda população esse direito 

fundamental que é a moradia. 

 

6. Resultados 

          Com base no exposto, conclui-se pela responsabilização do Estado para 



busca de uma solução da problemática. Dessa forma, vem sendo pesquisado, ainda 

não concluso, acerca de possíveis políticas públicas que poderiam ser empregadas, 

como a desapropriação de loteamentos abandonados e consequente indenização 

aos proprietários, a fim de que o Estado priorize o direito fundamental à moradia de 

um grupo excluído socialmente ao invés do direito à propriedade do particular. 
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