
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – MESTRADO E DOUTORADO 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE INCLUSÃO SOCIAL 
LINHA DE PESQUISA CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

 

 

 

 

Thiago de Castro Brandão Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE COMO INSTRUMENTO DE 

CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz do Sul 

2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Thiago de Castro Brandão Vargas 

 

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE COMO INSTRUMENTO DE 

CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Direito – Mestrado e 
Doutorado em Direito, Área de 
Concentração em Direitos Sociais e 
Políticas Públicas; Linha de Pesquisa em 
Constitucionalismo Contemporâneo, 
Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito. 
 
Orientador: Prof. Dr. Jorge Renato dos 
Reis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz do Sul 

2022 



 
 

Thiago de Castro Brandão Vargas 

 

 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOB A ÓTICA DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE COMO INSTRUMENTO DE 

CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA   

 

 

 

Esta dissertação foi submetida ao 
Programa de Pós-Graduação em Direito - 
Mestrado e Doutorado, Área de 
Concentração em Demandas Sociais e 
Políticas Públicas, Linha de Pesquisa em 
Constitucionalismo Contemporâneo, 
Universidade de Santa Cruz do Sul – 
UNISC, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Pós-Dr. Jorge Renato dos Reis 
Professor orientador - UNISC 

 
_______________________________________ 

Dr. Ricardo Hermany   
Professor examinador – UNISC 

 
_______________________________________ 

Dra. Clara Cardoso Machado Jaborandy  
Professora examinadora – UNIT-SE 

 
_______________________________________ 

Dr. José Maria Caballero  
Professor examinador -  UBU-ES 

 

Santa Cruz do Sul 

2022 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Todo trabalho, por menor que seja, depende do apoio e do estímulo de várias 

pessoas. Essa dissertação não foge à regra, razão pela qual, quero – e me faz bem – 

agradecer: 

Aos meus amados pais, Roberto Brandão Vargas (in memoriam) e Sônia de 

Castro Brandão Vargas (in memoriam), pelo amor incondicional e dedicação de todas 

as horas. Se pudesse voltar a estar ao lado de vocês, diria inúmeras vezes o quanto 

lhes amo, e agradeceria por tudo, infinitas vezes! Mas como não posso, agradeço 

ainda assim, e não apenas por palavras, mas tentando diariamente ser a melhor 

pessoa que se esforçaram para que eu fosse. Seus ensinamentos e todo o amor que 

em vida me deram, vivem dentro do meu coração e fizeram de mim a pessoa que hoje 

me tornei. Me orgulho muito em ter tido a oportunidade de conviver ao lado de pessoas 

tão íntegras e generosas. Minha gratidão será sempre infinita e estarão sempre em 

meu coração, porque nosso amor é eterno.  

À minha amada esposa Alice, sempre generosa e tão dedicada, pela 

compreensão durante o período de desenvolvimento desta dissertação, 

principalmente, por ter estado por tanto tempo ausente, longe de ti, mesmo quando tu 

estavas por perto. Essa distância me fez compreender o valor do tempo, a ponto de 

considerá-lo o bem mais valioso dos seres humanos.  Não é por acaso, que recebeu 

o nome de “presente”, certamente é uma oferta da vida, cujo valor reside justamente 

na apreciação de cada segundo. A partir de agora minha linda teremos mais tempo 

para usufruir juntos e farei questão de recompensá-la pela minha ausência. Foi 

contigo que compartilhei momentos tão difíceis e delicados, mas também momentos 

plenos e felizes. Continuemos nossa jornada, unidos pelo amor. 

À minha querida filha Aurora, que certamente um dia compreenderá que as 

horas que não pude colocá-la no colo foram dedicadas à construção desse projeto tão 

especial, que visa demonstrar a importância de uma sociedade mais solidária. Sou 

eternamente grato pelos sorrisos diários que transbordavam minha alma com 

positividade e ânimo, mesmo diante das adversidades do cotidiano. És tão nova, mas 

ao mesmo tempo tão sábia, pois me demonstrou que um simples sorriso é capaz de 

nos transformar numa pessoa melhor. Mudou os óculos com os quais vejo a vida, 

tornando-a tão graciosa e cheia de encantos. Obrigado minha filha por me permitir 

vivenciar um amor tão puro e genuíno. 



 
 

Aos meus amados irmãos, Beto e Aline, exemplos de seres humanos e 

profissionais, com quem muito aprendo e por muitas vezes me surpreendo. Aproveito 

para registrar minha gratidão por todo o apoio que me deram ao longo da vida, muitas 

vezes assumindo a posição que antes era ocupada por nossos pais. 

Aos queridos sobrinhos, Robertinho, Isabela e Pedro, que mesmo à distância, 

cotidianamente me trazem muitas alegrias.  

Aos colaboradores da Serventia Extrajudicial de Registros Públicos e 

Tabelionato de Protesto de Encruzilhada do Sul/RS, pela confiança, carinho e por 

entender minhas ausências necessárias, mesmo em momentos de intenso movimento 

cartorário. 

Aos meus colegas e amigos de Mestrado, responsáveis por tornar essa 

caminhada muito mais leve e alegre.  

Finalmente, agradeço ao meu orientador, professor Dr. Jorge Renato dos Reis, 

por ter me apresentado o mestrado em meados de 2019 durante a  4ª edição da 

Caravana Registral, ali mesmo no Anfiteatro da Faculdade de Direito da UNISC. Se 

não fossem aquelas palavras de estímulo, certamente eu não teria buscado me 

qualificar, através de um curso tão transformador. És um exemplo a ser seguido, seja 

como profissional, como professor, e acima de tudo, como ser humano, pois és um 

semeador de valores, de posturas de vida. Agradeço profundamente por ter ampliado 

minha visão de mundo, brindando com uma nova forma de pensar o direito e a vida, 

sob uma perspectiva solidária, pautada na colaboração intersubjetiva. Agradeço por 

ter me demonstrado a importância de agir em prol da coletividade, principalmente, por 

me fazer perceber que não trata de uma virtude, mas um dever jurídico. Muito obrigado 

por abrilhantar com seu conhecimento, humildade e gentileza.   

Agradeço, ainda, à secretaria do PPGD-UNISC, nas pessoas das secretárias 

Enívia Hermes e Rosane Michelotti, sempre solícitas e educadas, por todo o auxílio 

prestado ao longo destes dois anos,  

Enfim, a todos e a cada um e a tantos não individualmente nominados que 

confiaram e apoiaram a realização desta dissertação. 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATÓRIA 
 
 

A todos aqueles que, por meio da regularização fundiária, esperam pelo registro 

de propriedade, em definitivo, de seus lares, findando com importante causa de 

angústia e inquietação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O homem só é homem pela solidariedade, que o une a seus 

semelhantes. A realização do serviço público é indispensável à 

efetivação e ao desenvolvimento da interdependência social.        

(Pierre Marie Nicolas Léon Duguit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 
 

A.C.         ANTES DE CRISTO 

ADIN   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

ART.    ARTIGO 

CF/88  CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

CGJ/RS  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL 

CNJ   CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

CNNR/RS  CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA NOTARIAL E REGISTRAL DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CRF CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

EC   EMENDA CONSTITUCIONAL 

ONU   ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PIDESC  PACTO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS  

REURB   REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA  

REURB-S   REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL 

REURB-E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 

ECONÔMICO 

REURB-I   REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA INOMINADA 

RF  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

STF   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

STJ   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Nesta dissertação busca-se demonstrar a Regularização Fundiária sob o viés do 
princípio constitucional da solidariedade como instrumento de concretização da 
dignidade da pessoa humana. A solidariedade passa a ser um fio condutor 
indispensável à construção e à concretização das políticas sociais, com força 
normativa para o ordenamento jurídico, inclusive no instituto da regularização 
fundiária, primando-se pelo bem social em detrimento do individualismo. O problema 
consiste em responder se a regularização fundiária movida pelo princípio 
constitucional da solidariedade pode ser considerada como possível instrumento de 
concretização da dignidade da pessoa humana àqueles ocupantes, que se 
encontram, voluntaria ou involuntariamente, na clandestinidade? O objetivo geral é 
verificar se a regularização fundiária aplicada sob a ótica do princípio constitucional 
da solidariedade é instrumento concretizador da dignidade da pessoa humana em 
relação aos ocupantes que se encontram à margem do sistema jurídico formal, em 
situação de clandestinidade e incerteza. O método de abordagem é o hipotético-
dedutivo, que consiste na construção de conjecturas baseadas na análise de 
hipóteses, buscando estabelecer em que grau a reincorporação do indivíduo ao 
sistema formal através da regularização fundiária aplicada sob a égide do princípio da 
solidariedade concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana. A pesquisa 
justifica-se, em razão da elevada incidência de ocupações irregulares de imóveis, 
posse sem domínio, no Brasil, o que determina, a falta de proteção formal, sendo 
necessária delinear todas as nuances da regularização fundiária, características, 
requisitos e impacto social, para que essa parcela significativa da população seja 
reincorporada ao sistema, permitindo que a pessoa que já tem sua moradia possa 
alcançar o status de proprietária. A técnica de pesquisa será de documentação 
indireta, recorrendo à pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos das 
bibliotecas da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES, Portal de Periódicos da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações, SciELO, que permitam dar suporte ao texto e a suas 
possíveis conclusões. Os procedimentos utilizados serão o analítico e o histórico, 
analisando o tema e fundamentando sua aplicabilidade na contemporaneidade. O 
tema proposto ajusta-se à linha de pesquisa do Programa, que é o Constitucionalismo 
Contemporâneo, em razão da necessidade de releitura do ordenamento jurídico à luz 
da Constituição, privilegiando a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e o 
desenvolvimento de sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva. O 
instituto da regularização fundiária está diretamente relacionado ao fenômeno da 
constitucionalização, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
superprincípio que deve irradiar sua força normativa a todos os demais princípios, 
direitos fundamentais e demais normas jurídicas, o que, entende-se, somente é 
possível pelo instrumento dignificador que é a solidariedade. O estudo associa-se à 
linha de pesquisa do Professor Orientador, pois examina a constitucionalização do 
direito privado e aplicação do Princípio da Solidariedade nas relações interpessoais. 
Os resultados alcançados indicam que a Regularização Fundiária, sob a perspectiva 
da solidariedade, pode ser considerada como um instrumento efetivador da dignidade 
da pessoa humana. Porém, ressalta-se que apenas a legislação não solucionará, de 
todo, sendo necessária uma atuação proativa do registrador. 
 
Palavras-chave: Constitucionalização do Direito Privado; Dignidade da pessoa 
humana; Direito de Propriedade; Princípio da solidariedade; Regularização Fundiária 
Urbana. 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to demonstrate Land Regularization under the bias of the 
constitutional principle of solidarity as an instrument for the realization of human 
dignity. Solidarity becomes an indispensable guideline for the construction and 
implementation of social policies, with normative force for the legal system, including 
in the institute of land regularization, prioritizing the social eyesight to the detriment of 
individualism. The problem is to answer whether land regularization grounded by the 
constitutional principle of solidarity can be considered as a possible instrument for the 
realization of the dignity of the human person to those occupants, who are, voluntarily 
or involuntarily, in hiding? The general objective is to verify if the land regularization 
applied from the perspective of the constitutional principle of solidarity is a materializing 
instrument of the dignity of the human person in relation to the occupants who are on 
the margins of the formal legal system, in a situation of clandestine and uncertainty. 
The method of approach is the hypothetical-deductive, which consists in the 
construction of conjectures based on the analysis of hypotheses, seeking to establish 
to what degree the reincorporation of the individual into the formal system through land 
regularization applied under the aegis of the principle of solidarity, concretizes the 
principle of dignity of human person. The research is justified, due to the high incidence 
of irregular occupation of properties, possession without domain, in Brazil, which 
determines the lack of formal protection, being necessary to outline all the nuances of 
land regularization, characteristics, requirements and social impact, so that this 
significant portion of the population is reincorporated into the system, allowing the 
person who already has a home to achieve the status of owner. The research 
technique will be indirect documentation, using bibliographic research in books and 
scientific articles from the libraries of the University of Santa Cruz do Sul (UNISC); 
Catalog of CAPES Theses and Dissertations, Portal of Periodicals of CAPES and 
Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, SciELO, which allow supporting 
the text and its possible conclusions. The procedures used will be analytical and 
historical, analyzing the theme and basing its applicability in contemporary times. The 
proposed theme fits the Program's line of research, which is Contemporary 
Constitutionalism, due to the need to reread the legal system in the light of the 
Constitution, privileging the dignity of the human person, solidarity and the 
development of their personality, the social rights and distributive justice. The institute 
of land regularization is directly related to the phenomenon of constitutionalization, in 
particular to the principle of human dignity, a super-principle that must radiate its 
normative force to all other principles, fundamental rights and other legal norms, which, 
it is understood, it is only possible through the dignifying instrument that is solidarity. 
The study is associated with the research line of the Advisor Professor, as it examines 
the constitutionalization of private law and the application of the Solidarity Principle in 
interpersonal relationships. The results achieved indicate that Land Regularization, 
from the perspective of solidarity, can be considered as an effective instrument for the 
dignity of the human person. However, it should be noted that legislation alone will not 
solve the problem at all, requiring a proactive action by the registrar. 

 
Keywords: Constitutionalization of private law; Dignity of human person; Property 
right; Principle of solidarity; Urban Land regularization. 
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1  INTRODUÇÃO 

Entende-se necessário, na contemporaneidade, trazer para reflexão a 

interação existente entre a regularização fundiária, princípio da solidariedade e 

princípio da dignidade da pessoa humana, frente aos novos desafios impostos pela 

sociedade, principalmente diante do elevado número de assentamentos informais, 

vilas, loteamentos clandestinos e favelas, que se constituem em espaços irregulares, 

vulneráveis e com insegurança jurídica onde vive parcela significativa da população. 

A informalidade habitacional urbana, sem sombra de dúvida, é uma 

característica marcante das cidades brasileiras, com existência de muitas favelas, 

construções precárias realizadas de forma desordenada, ocupações por meio de 

posse, loteamentos irregulares, entre outros, demostrando a face de uma sociedade 

deficiente, em que as disparidades socioeconômicas preponderam.  

Ao lançar os olhares para essa realidade, percebe-se que a regularização 

fundiária se mostra como poderoso instrumento para auxiliar na solução dos 

problemas. De tal sorte, será analisada a importância da atuação proativa do 

registrador imobiliário através do instituto da regularização fundiária, com a construção 

de espaços e mecanismos de interação positiva, para a efetivação de uma sociedade 

harmônica e colaborativa, através da reinserção das pessoas1 mantidas na 

clandestinidade e na insegurança jurídica porque fora do sistema jurídico formal.   

Assim, considerando a desafiadora tarefa de acomodação desses elementos 

tão caros e indispensáveis ao Estado Democrático, mormente nesta quadra da 

história, de efetivo protagonismo e centralização dos textos constitucionais, é que se 

busca compreender as delicadas imbricações que permeiam a intensa correlação 

teórico-pragmática entre a regularização fundiária, sob a ótica do registrador de 

imóveis - amparada pelo princípio da solidariedade -  e o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Entretanto, diante da necessidade de uma delimitação do tema acerca das 

diversas problemáticas que envolvem a matéria, limita-se a presente dissertação ao 

 
1 A Constituição Federal de 1988 erigiu a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. 
Tal opção colocou a “pessoa” como centro das preocupações do ordenamento jurídico, de modo que 
todo o sistema passou a ter sua orientação e fundamento direcionados à sua proteção. Por tais razões, 
na presente dissertação buscou-se utilizar o termo “pessoas” em detrimento de outras nomenclaturas 
como “indivíduo” ou “homem”, que remetem a um período liberal, individualista que não se alinha com 
o constitucionalismo contemporâneo.  
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estudo da regularização fundiária urbana no Brasil, dentro do constitucionalismo 

contemporâneo, pós Constituição Federal de 1988, como elemento dignificador da 

pessoa humana, instrumentalizada pelo princípio constitucional da solidariedade.   

A partir dessas considerações será respondida a seguinte problemática: a 

regularização fundiária movida pelo princípio constitucional da solidariedade pode ser 

considerada como possível instrumento de concretização da dignidade da pessoa 

humana àqueles ocupantes, que se encontram, voluntária ou involuntariamente, na 

clandestinidade?   

Para responder a indagação apresentada, o trabalho se desenvolve em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo traz a base para os dois capítulos seguintes, tendo em vista 

que a dignidade da pessoa humana deve ser havida como superprincípio 

constitucional, que irradia sua força normativa sobre todo o ordenamento jurídico. 

Busca-se, neste ínterim, analisar a relação entre dignidade da pessoa humana e os 

direitos fundamentais, bem como sua função hermenêutica no âmbito da interpretação 

entre as normas definidoras das garantias fundamentais.  

Em seguida apresentam-se três seções secundárias do primeiro capítulo de 

extrema relevância: 

Na primeira seção, é demonstrada toda a trajetória da dignidade, desde a o 

pensamento clássico na Roma Antiga, tendo posteriormente como marcos a tradição 

judaico-cristã, o renascimento, o iluminismo e o período imediatamente ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, até por fim alcançar sua acepção jurídica. Destaca-se 

ainda, que ao longo de toda sua trajetória foi utilizada, sobretudo, com três sentidos 

diferentes: I) dignidade como status superior de certas pessoas, pela posição social 

ou função que ocupam ou exercem; II) dignidade como virtude de algumas pessoas, 

que agem e se portam de maneira altiva; III) dignidade como valor intrínseco atribuído 

a cada pessoa humana.  

Para tanto, são apresentadas as contribuições filosóficas dos pensadores 

Marco Túlio Cícero, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Giovanni Pico dela 

Mirandola, Bartolomeu de Las Casas, Franscisco de Vitória, Samuel Pufendorf, 

Hohann Christoph Friedrich von Schiller, Jean-Jacques Rousseau até alcançar a 

acepção proposta pelo filósofo iluminista Immanuel Kant, que elaborou uma teoria 

deontológica, fundada em imperativos categóricos passíveis de universalização.  
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Constatou-se que num primeiro momento a dignidade era vinculada à posição 

social de determinados indivíduos, portanto, desprovida de universalidade. No período 

do renascimento começaram a surgir concepções universalistas da dignidade, 

contudo, apenas no Iluminismo consolidou-se a ideia de universalidade, já que é 

inerente a todos os seres humanos.    

Na segunda seção, é demonstrado o processo de racionalização e laicização 

da dignidade, passando a ser incorporada em documentos internacionais, tratados 

e constituições. As primeiras menções explícitas ocorreram no preâmbulo do decreto 

que aboliu a escravidão na França, em 1848 e na Constituição do Império Alemão de 

1849. No início do século XX a dignidade passou a ser incorporada aos textos 

constitucionais, a exemplo da Constituição do México de 1917, Constituição Alemã da 

República de Weimar de 1919, Constituição da Finlândia de 1919, Constituição 

brasileira de 1934, entre outros.  

Contudo, percebe-se que a positivação propriamente dita e a decisiva 

aproximação da dignidade com o Direito, seja em âmbito internacional e 

constitucional passou a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, como resposta 

às atrocidades cometidas pelo nazismo. Constatou-se neste período que a aplicação 

pura do positivismo jurídico era falha, já que diversas barbáries foram praticadas em 

nome da lei. Desde então, a ordem jurídico-constitucional de diversos países passou 

a conferir posição de destaque à dignidade da pessoa humana. 

Por fim é apresentada uma perspectiva histórica dos direitos fundamentais, a 

fim de se compreender as características de cada uma das dimensões, bem como o 

papel do princípio da dignidade como elemento de unificação de todo o sistema.  

Na terceira seção, busca-se fazer uma retrospectiva história da evolução do 

Estado de Direito desde o Estado Liberal até alcançar o Estado Democrático de 

Direito. Constatou-se que o  Estado Liberal, influenciado pelo individualismo jurídico, 

possuía como característica maior o liberalismo, que no Brasil, teve como paradigma 

o chefe de família proprietário. Com o passar do tempo, o ideal absenteísta já não 

respondia satisfatoriamente às exigências da sociedade exigindo uma atuação 

positiva por parte do Poder Público para uma proteção mais efetiva dos direitos 

fundamentais, através do Estado do Bem-Estar Social ou Welfare State. 

Por fim, fez-se necessária a evolução para o Estado Democrático de Direito, 

que além de esmaecer a separação entre público e privado, também consagrou a 

dignidade humana como um guia para o Direito. De tal sorte, passou-se a realizar uma 
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releitura das relações jurídicas, sob uma perspectiva constitucional, reconhecendo a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais.  

O segundo capítulo tem como objetivo examinar as características do instituto 

da regularização fundiária, com ênfase na Constituição Federal de 1988, enquanto 

instrumento de adequação e conformação do fato à norma, elucidando seus objetivos, 

modalidades e contexto histórico no Brasil, com base na normatização jurídico-

positiva que regulamenta o instituto e sua articulação com o direito à moradia e de 

propriedade. 

Esse segundo capítulo também fica distribuído em três seções bastante 

relevantes. 

Na primeira seção busca-se esclarecer e minudenciar a gênese dos 

assentamentos informais, vilas, loteamentos clandestinos e favelas, que se instalaram 

nos municípios brasileiros. Verifica-se que as ocupações irregulares possuem raízes 

socioeconômicas históricas diretamente relacionadas com o período colonial, 

caracterizado pela elevada concentração de terras nas mãos de poucos, em razão da 

divisão do território em Capitanias Hereditárias e aplicação do regime de sesmarias.  

Os problemas fundiários foram majorados, inicialmente, com a abolição da 

escravidão e, posteriormente, com o processo de industrialização do país. Em 

consequência, surgiu um forte movimento de urbanização, acompanhada do 

crescimento populacional desordenado, que inevitavelmente inaugurou uma crise 

estrutural urbana, que gera consequências até os dias atuais.  

A segunda seção dá ênfase aos direitos fundamentais à moradia, previsto no 

art. 6º, caput, da CF/88 e de propriedade, previsto no art. 5º, XXII, ambos da Carta 

Magna, pois ambos estão diretamente relacionados com o instituto da regularização 

fundiária.   

Constata-se que os direitos à moradia e de propriedade, apesar de possuir 

algumas similitudes, não se confundem. E mais, ambos devem ser interpretados sob 

a perspectiva constitucional. Há uma redefinição do conteúdo do direito de 

propriedade na medida em que esta passa a não mais servir apenas a seu titular, mas 

também a desempenhar uma função social em prol de toda a sociedade (Art. 5º, XXIII, 

CF/88). O direito à moradia deve ser interpretado à luz do princípio da dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista que é pressuposto básico para o exercício de uma 

vida digna.   
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 A terceira seção trata especificamente do instituto da regularização fundiária, 

conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais voltadas à 

regularização de núcleos urbanos informais, integrando-os ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação da posse a seus ocupantes. Trata-se de relevante instrumento 

para a acolhida desta multiplicidade de direitos, servindo para concretizar, além de 

outros direitos fundamentais, o direito de propriedade e o direito à moradia, 

mostrando-se, adequado, para a concretização da dignidade da pessoa humana. 

Por fim, o terceiro capítulo busca demonstrar o caráter normativo do princípio 

da solidariedade e seus contornos no constitucionalismo brasileiro a partir da Carta 

Magna de 1988, principalmente como novo paradigma constitucional, com a inserção 

de um pensamento jurídico constitucional pautado na coletividade em detrimento do 

individualismo, como possível instrumento efetivador da dignidade da pessoa 

humana. Este terceiro capítulo apresenta três seções secundárias imprescindíveis. 

A primeira seção aborda algumas características e apontamentos prévios 

acerca da atividade registral para auxiliar na compreensão do papel desempenhado 

pelos registradores imobiliários na redução das desigualdades sociais, e 

consequentemente, na melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

A segunda seção enfrenta o problema da polissemia da solidariedade, 

abrangendo diversas experiências históricas, antropológicas, sociológicas e 

axiológicas, para se alcançar os necessários subsídios à formulação de um conceito 

sob a ótica jurídica, enquanto norma integrante da Constituição Federal.   

A fim de aclarar essa evolução, foram apresentadas as considerações 

conceituais trazidas por Reis e Konrad, que estabelecem a solidariedade sob três 

enfoques distintos: I) Sob o aspecto moral, enquanto ato de generosidade, bondade e 

compaixão, intimamente ligada à ideia de caridade proveniente do cristianismo, II) Na 

perspectiva ética, ligada ao aspecto filosófico aristotélico, ou seja, a partir da 

cooperação com o outro, como dever de responsabilidade para com o outro sob uma 

perspectiva de alteridade e III) Como valor jurídico-social, com o objetivo de  reunir as 

pessoas sob uma perspectiva do bem comum, dizendo respeito a todas as partes de 

um todo social. Nesse sentido foram apresentadas as contribuições de Augusto 

Comte; Émile Durkhein, Léon Duguit, Georges Gurvitch, Peces-Barba Martinez, 

Filippo Pizzonato, José Casalta Nabais entre outros.  
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A terceira seção dedica-se a realizar a interação entre a conduta do registrador, 

sob a ótica da solidariedade, o instituto da regularização fundiária e o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Constata-se que a sociedade justa e igualitária constitui obrigação do  Estado, 

mas é também um dever que recai sobre toda a sociedade e sobre cada um dos seus 

integrantes, na proporção das respectivas possibilidades. Por fim, verifica que o papel 

dos registradores é essencial na superação dos problemas sociais, auxiliando com a 

construção de espaços e mecanismos de interação positiva, em observância à 

solidariedade - compreendida em sua dimensão horizontal.  

Ao término da análise, apresentar-se-á a conclusão do presente trabalho, 

respondendo ao questionamento inicial proposto. 

Cumprindo com todos os objetivos propostos à presente pesquisa, a hipótese 

então apresentada vem descrita da seguinte forma: Diante da necessidade de garantir 

acesso ao mundo jurídico formal nas posses imobiliárias, a implementação do instituto 

da regularização fundiária sob o viés do princípio da solidariedade possui o condão 

de propiciar a concretização da Dignidade da Pessoa Humana aos inúmeros 

brasileiros, desprovidos de uma moradia digna e regular, tendo em vista que não se 

limita apenas à titulação jurídica do imóvel, mas também à correção de problemas 

oriundos da ocupação irregular, como melhoria da infraestrutura, promoção do acesso 

ao crédito formal e de serviços de saneamento básico, atendendo os objetivos 

insculpidos pelo constituinte originário.  

O trabalho é de natureza bibliográfica, portanto para concretizá-la é utilizado o 

método de abordagem hipotético-dedutivo, que consiste na construção de conjecturas 

baseadas na análise de hipóteses, buscando estabelecer em que grau a 

reincorporação da pessoa ao sistema formal através da regularização fundiária 

aplicada sob a égide do princípio da solidariedade concretiza o princípio da dignidade 

da pessoa humana.  

A técnica de pesquisa será de documentação indireta, recorrendo à pesquisa 

bibliográfica em livros e artigos científicos das bibliotecas da Universidade de Santa 

Cruz do Sul (UNISC); Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, Portal de 

Periódicos da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, SciELO, 

que permitam dar suporte ao texto e a suas possíveis conclusões.  
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Os procedimentos utilizados serão o analítico e o histórico, analisando o tema 

e fundamentando sua aplicabilidade na contemporaneidade. Para base de dados, 

serão utilizados websites e bibliotecas.   

Já, a justificativa para realização do presente trabalho no que se refere ao 

campo teórico, centra-se no fato de haver uma elevada incidência de posses 

irregulares no Brasil, sem proteção formal, sendo necessária a criação de um remédio 

para que essa parcela significativa da população seja reincorporada ao sistema, 

permitindo que o cidadão que já tem sua moradia, pela posse irregular, possa alcançar 

o status de proprietário.  

Nesse prisma, a importância do trabalho repousa na necessidade de se 

delinear todas as nuances do que vem a ser a regularização fundiária, requisitos e 

demais caracteres, não se limitando apenas à análise de questões de natureza 

jurídica, abordando-se, sobretudo, o impacto social que o instituto ocasiona às 

pessoas desprovidas de proteção formal. 

Por fim, fica demonstrada a pertinência do presente estudo à área de 

concentração do Programa de Pós-graduação stricto sensu, Mestrado e Doutorado 

em Direito, Demandas Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do 

Sul-RS, bem como à linha de pesquisa do constitucionalismo contemporâneo, em 

razão da necessidade de releitura do ordenamento jurídico à luz da Constituição, 

privilegiando a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e o desenvolvimento de 

sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva. O instituto da 

regularização fundiária está diretamente relacionado ao fenômeno da 

constitucionalização, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

superprincípio que deve irradiar sua força normativa a todos os demais princípios, 

direitos fundamentais e demais normas jurídicas. Sobremaneira, denota-se que a 

pesquisa ora apresentada está relacionada à linha de pesquisa do Professor Doutor 

Jorge Renato dos Reis, que atualmente leciona no Doutorado a disciplina 

“Intersecções Jurídicas entre o Público e o Privado”, coordenando o grupo de 

pesquisas com a mesma denominação, e no Mestrado leciona a disciplina de 

“Constitucionalização do Direito Privado”, tendo em vista que será realizado, em última 

análise, um estudo acerca da eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas. 
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2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A conceituação da dignidade da pessoa humana, com destaque para sua 

relação com os direitos fundamentais, não é tarefa simples, porquanto dependente da 

adoção de critérios teóricos dos mais variados. Todavia, constitui etapa necessária ao 

estudo ora em andamento, sendo imprescindível antes de ser fixada sua dimensão 

jurídico-constitucional, reconstruir a trajetória da noção de dignidade no pensamento 

filosófico ao longo dos tempos, ao menos, para identificar e apresentar alguns 

períodos, autores e concepções relevantes que contribuíram para o desenvolvimento 

do tema. 

Deveras, como afirma com inteira propriedade Edelman (1999, p. 25) qualquer 

conceito, inclusive o jurídico, possui uma história, que necessita ser retomada e 

reconstruída, para que se possa rastrear a evolução da simples palavra para o 

conceito e assim aprender o seu sentido e alcance. 

Esta observação apresenta máxima relevância, tendo em vista que se aplica 

também ao princípio da dignidade da pessoa humana. Independentemente da posição 

que se assuma em relação ao seu fundamento - seja ele amparado, por exemplo, em 

leis divinas, na própria natureza humana, ou no resultado de lutas políticas e sociais - 

não resta dúvida de que, do ponto de vista descritivo, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, tal como hoje é concebido, não nasceu pronto e acabado 

(SARMENTO, 2020, p. 25).  

A dignidade humana passou por importantes transformações e reflete 

encontros e desencontros de diferentes concepções, visões de mundo e tendências 

(ROSEN, 2012, p. 8).  

Sarmento (2020, p. 103) destaca que ao longo de toda sua trajetória foi 

utilizada, sobretudo, com três sentidos diferentes: I) dignidade como status superior 

de certas pessoas, pela posição social ou função que ocupam ou exercem; II) 

dignidade como virtude de algumas pessoas, que agem e se portam de maneira altiva; 

III) dignidade como valor intrínseco atribuído a cada pessoa humana. 

Buscar-se-á, portanto, realizar uma aproximação com o conteúdo e significado 

apresentado à dignidade da pessoa, anterior ao seu reconhecimento pelo direito 

positivo, eis que foram determinantes para a construção conceitual contemporânea 

de dignidade, positivada na Carta Magna. 
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Note-se que os fenômenos que serão adiante debatidos ao longo deste capítulo 

não são estanques. Ao revés, estão reciprocamente conexos e serão imprescindíveis 

para o discernimento e a clareza da evolução do conceito de dignidade da pessoa 

humana, tão valioso no ordenamento jurídico pátrio, com importância crescente na 

interpretação constitucional contemporânea.   

Por derradeiro, far-se-á menção ao superprincípio da dignidade da pessoa 

humana, de modo a destacar a sua importância no epicentro do ordenamento jurídico, 

sendo a base de todos os direitos constitucionais, e ainda, orientador estatal. 

  

2.1 Conteúdo e significado da noção de dignidade (da pessoa) humana na 

evolução do pensamento ocidental e seus reflexos na construção conceitual 

contemporânea 

 

 A dignidade da pessoa humana é, por natureza, uma expressão polissêmica e 

interdisciplinar, que interessa diversas áreas do conhecimento. Nesta dissertação a 

dignidade será avaliada sob o enfoque eminentemente jurídico-constitucional, 

enquanto norma jurídica.  

Todavia, não se desprezará os relevantes aportes e contribuições, advindos de 

outros ramos do saber, posto que são imprescindíveis para a compreensão da atual 

noção de dignidade, cuja origem religiosa e filosófica remonta a muitos séculos, 

iniciando-se com o pensamento clássico na Roma Antiga, tendo posteriormente como 

marcos a tradição judaico-cristã, o iluminismo e o período imediatamente ao fim da 

Segunda Guerra Mundial. 

O estudo dos processos históricos que têm pautado a construção da ideia de 

dignidade é relevante para o desenvolvimento desta obra, não apenas por 

proporcionar o acesso a informações importantes, mas, sobretudo, por promover 

inteligibilidade e ampliação da perspectiva de compreensão da própria ideia de 

dignidade, que sofreu reformulação teórica no decorrer dos séculos. Trata-se, 

portanto, de um debate fortemente condicionado pelo passado (ZILLES, 2012, p. 10). 

Portanto, há de se reconhecer que a construção conceitual contemporânea de 

dignidade, alicerçada em uma definição isolada, sem a devida incursão histórica e 

evolutiva incorreria em inaceitável reducionismo, por menosprezar um longo percurso 

evolutivo até seu acolhimento pelas Constituições dos ordenamentos jurídicos.  

Em seu sentido original, no pensamento filosófico e político da antiguidade 
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clássica, a dignidade era utilizada para designar o status superior de determinadas 

pessoas ou instituições em razão da ocupação de funções sociais proeminentes 

(MCCRUDDEN, 2008, p. 655). Sarmento (2020, p. 30) corrobora tal asserção ao 

elucidar que:   

A palavra dignitas era empregada na Antiguidade Romana para designar o 
prestígio de certas pessoas ou instituições em razão do seu status. Ela era 
também usada para designar a altivez que deveria caracterizar o 
comportamento desses indivíduos de status superior. A dignitas conferia a 
certas pessoas a expectativa de receberem respeito e honrarias da sociedade 
em geral. Tratava-se, porém, de um privilégio de poucos, e não um atributo 
universal.  

Cuida-se, de um conceito de dignidade desprovido de universalidade, cunhado 

pelo pertencimento do indivíduo às elites políticas da sociedade, com vinculação da 

dignidade às ações humanas e seu respectivo resultado, como algo que deve ser 

constantemente posto à prova2 e não como uma constante antropológica (RIDOLA, 

2014, p. 24).  

Por tais razões, dignidade neste cenário não era absoluta. Ao contrário, por se 

referir à proeminência de determinada classe e estar associada ao status pessoal de 

algumas pessoas, era passível de quantificação e modulação, na medida em que se 

admitia a existência de uma dignidade maior ou menor segundo o grau de privilégio 

(BECCHI, 2013, p. 10). De igual modo, era ainda considerada frágil, podendo ser 

adquirida ou perdida, em maior ou menor medida, a qualquer momento, dependendo 

exclusivamente do reconhecimento e respeito dos demais membros (NOVAIS, 2018, 

p. 33). 

Com efeito a dignidade neste contexto não possuía conotação universal e 

tampouco era associada aos direitos humanos, eis que era atributo de poucos, no 

contexto de sociedades profundamente hierarquizadas.  

Em relação às origens filosóficas da dignidade, ainda na Roma antiga, Marco 

Túlio Cícero (106 – 43 a.C) inovou ao empregar a expressão “dignidade do homem” – 

em sua obra denominada de De Officcis, de 44 a.C. Buscou dar um sentido 

 
2 Na Roma antiga, dignitas se referia a dignidade relacional, isto é, decorria da necessidade de dar um 
tratamento privilegiado e distinto a certas pessoas em relação ao que era conferido à generalidade das 
pessoas. Em contrapartida, era esperado por parte da sociedade, que estas pessoas, detentoras de 
uma posição privilegiada, mantivessem uma forma de viver digna e condizente, comportamento 
exemplar e elevado que se pode traduzir num labor cum dignitate, como num otium cum dignitate. Cf. 
NOVAIS, Jorge Reis. A dignidade da pessoa humana – V.1; Dignidade e direitos fundamentais. 2ª 
ed.Coimbra: Almedina, 2018, p. 35.  
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universalista até então inédito, ao descrever a dignidade como uma característica de 

todas as pessoas decorrente da razão, que distingue os seres humanos dos animais3.  

Isso quer significar, entre outras coisas, que a natureza que prescreve a pessoa 

deve levar em conta os interesses de seus semelhantes, pelo simples fato de também 

serem humanos, razão pela qual todos estão sujeitos às mesmas leis naturais, sendo 

proibido que uns prejudiquem os outros. O modelo de Cícero reconhecia que todo ser 

humano possuía alguma dignidade, já que estava relacionada com a pretensão de 

respeito e consideração a que faz jus cada ser humano. 

Há de se reconhecer, todavia, que em outras obras do mesmo autor, como De 

Oratore, a dignidade era tratada despida do caráter universal. Demais disso, Pele 

(2006, p. 330) esclarece que mesmo reconhecendo a existência da “dignidade do 

homem” Cícero não se opôs à escravidão, limitando-se apenas a criticar os excessos 

cometidos contra os escravos por seus proprietários, por reconhecer a existência de 

diversos graus de dignidade – dignitatis gradus, na comunidade política, decorrentes 

do cargo ou posição social.  

Novais (2018, p. 39) entende que embora conservando referências à 

dignidade como privilégio do cargo ou posição social, de maneira a subsistir, a rigor, 

uma vinculação entre dignidade e status, é inegável que o Cícero inovou ao abrir uma 

nova indagação sobre seus fundamentos, reconhecendo em certa medida dignidade 

a todos os seres humanos, na qualidade ímpar de ser racional frente aos demais 

seres vivos.  

Por conta disso, aplaude-se a reflexão levada a efeito por Becchi (2008, p. 192) 

o qual afirma que a noção de dignidade humana adquire no mundo romano antigo um 

duplo significado. Se por um lado, o homem possui uma dignidade que decorre de sua 

posição mais alta na hierarquia da natureza, assegurando-lhe uma posição especial 

no universo – sentido absoluto da dignidade, de outro, a dignidade está vinculada à 

posição social de determinadas pessoas, passível, dessa forma, de alteração ao longo 

de sua existência – sentido relativo da dignidade.  

No século IV, Aurélio Agostinho de Hipona (354-430 d.C), conhecido por 

“Santo Agostinho”, ganhou relevo por igualmente defender a superioridade da 

 
3 Neste contexto peculiar, o conceito surgiu com contornos puramente filosóficos, derivado da tradição 
política romana, sem qualquer conotação ou conexão religiosa. Cf. BARROSO, Luís Roberto. A 
dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporânero. Belo Horizonte: Fórum, 2020, 
p. 16. 
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pessoa humana diante dos demais seres vivos, em razão de ser um animal racional 

criado por Deus à sua imagem.  

Portanto, ao atribuir inteligência ao homem, Deus ter-lhe-ia permitido dominar 

e elevar-se acima de todos os animais irracionais, desprovidos de um espírito deste 

gênero. A dignidade dentro deste contexto revela que não deveria existir hierarquia 

entre os seres humanos, por mais que uma pessoa fosse importante, o seu valor 

nunca poderia ser superior ao de outra pessoa, pois ambas foram criadas à imagem 

de Deus, não havendo nada mais poderoso ou sublime acima delas além da figura do 

próprio Criador. 

Sarmento (2020, p. 31) destaca que Agostinho, em sua obra denominada 

“Confissões”, explorou a interioridade humana, desvelando riqueza intelectual e 

espiritual da pessoa, com destaque à ideia de “graça”, que provém de Deus e leva a 

pessoa a fazer o bem. Por outro lado, adverte que a teoria agostiniana nada tem de 

igualitária, tendo em vista que, segundo ela, Deus não concede graça a todos, mas 

tão somente a alguns eleitos, que estariam predestinados à salvação. Percebe-se, 

portanto, que a hierarquia entre as pessoas seria justificada na vontade divina.  

Na Idade Média a dignidade foi enfrentada sob um enfoque religioso, como 

consequência da crença religiosa judaico-cristã. É o que defende Novais (2018, p. 40), 

ao aduzir que neste período, sobretudo, a partir da ideia bíblica da imago et similitudo 

Dei, se firmaria a ideia de dignitas homini, isto é, atribuição de um status superior aos 

humanos a partir da presença de características só por eles partilhadas com a 

divindade.  

Na mesma esteira de Santo Agostinho, durante a idade média continuou a ser 

sustentada a ideia de que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança 

de Deus, o que evidencia a superioridade moral dos humanos face a qualquer outra 

espécie, fundamentando ainda a ideia de dignidade inerente ao ser humano pelo 

simples fato de o ser, independentemente do seu status ou de características 

particulares.  

São Tomás de Aquino (1225-1274 d.C), no baixo medievo, defende em sua 

obra denominada The Summa Theologiae  que a dignidade é algo absoluto e pertence 

à essência da alma e que o corpo humano tem a máxima dignidade, uma vez que a 

forma que o aperfeiçoa, a alma racional, é a mais digna4. 

 
4 Para Aquino a superioridade humana advém da racionalidade, bem como do livre arbítrio, em que 
Deus teria investido a pessoa humana, ao criá-la à sua imagem e semelhança, sendo esta a mais 



25 
 

É basilar, para o pensamento cristão, tratar o ser humano como ente racional 

detentor de um valor imutável, inatingível pela lei, e é exatamente neste momento que 

a dignidade da pessoa humana se mostra condizente com a ideologia da Idade Média. 

Assim como Cícero, Aquino admitia graus de dignidade, defendendo, inclusive, 

na obra supracitada que “por natureza, a mulher é inferior ao homem em dignidade e 

poder” (AQUINO, 2001, p.823). Ademais, em outra obra denominada de  “Summa 

contra Gentiles”, admitia ainda a existência de uma ordem hierárquica entre as 

pessoas humanas ditada pela Divina Providência, elucidando que as pessoas 

proeminentes em compreensão por natureza assumem o comando, conquanto que 

as pessoas pobres em compreensão, mas de grande força corporal, naturalmente são 

designadas para servos. 

A noção de dignidade estava ainda em fase embrionária, pois dela não se 

extraía uma concepção igualitária das pessoas, que importasse no reconhecimento 

dos mesmos direitos e deveres a todas elas. Com efeito, prevalecia durante todo este 

período uma concepção estamental das relações sociais, que partia da premissa de 

existir uma desigualdade natural entre as pessoas (SARMENTO, 2020, p. 32).  

De tal sorte, na Idade Média o simples pertencimento à espécie humana não 

assegurava direitos inatos para todas as pessoas, já que o status de cada pessoa 

estava diretamente ligado à posição social por ela ocupada. Sob outra perspectiva, 

infere-se que algumas pessoas eram destinadas a exercer funções mais nobres na 

sociedade, conquanto que outras deveriam desempenhar papéis subalternos.  

Outra questão importantíssima para bem se compreender a natureza anti-

igualitária das relações sociais reside na constatação de que, muito embora, fosse 

defendida a igualdade das pessoas perante Deus, não era assegurado, todavia, 

qualquer igualdade no plano político, social ou jurídico. Nesse sentido, Comparato 

(2006, p. 559) afirma que não era a igualdade mundana, perante César, que o 

cristianismo pré-moderno postulava, mas tão somente perante Deus.   

 O período do Renascimento foi importante para a evolução da noção de 

dignidade humana, tendo em vista que foi marcado por uma grande valoração do ser 

humano, de modo que as visões teocêntricas de sociedade, até então hegemônicas, 

passaram a dar espaço para concepções antropocêntricas e seculares. O 

 
perfeita criação divina. Cf. SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e 
metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p.31.    
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pensamento renascentista retomou o interesse pela tradição humanista greco-

romana, com o aprofundamento de algumas ideias, que naturalmente implicavam no 

enaltecimento da pessoa humana.  

O pensador renascentista, Giovanni Pico dela Mirandola (1463 – 1494 d.C) 

revela bem esta nova cosmovisão, através de seu famoso discurso denominado 

“Oratio de Hominis Dignity”, considerado como manifesto fundador do humanismo 

renascentista (BARROSO, 2020, p. 17). Para o supramencionado pensador italiano a 

dignidade baseia-se, acima de tudo, na autonomia individual, que consiste na 

capacidade de uma pessoa tomar decisões sobre sua própria vida, trazendo a pessoa 

e a razão para o centro do mundo5.   

Disso resulta, a exemplo do que já se podia extrair do pensamento estoico, 
que, para os humanistas da Renascença (Picco dela Mirandola aqui 
escolhido como o seu principal representante para a noção de dignidade), a 
dignidade e a universalidade subjazem à própria concepção do ser humano, 
abandonando-se gradualmente a fundamentação religiosa (judaico-cristã) 
vinculada ao paradigma da Imago Dei, ou seja, homem feito à imagem de e 
semelhança de Deus. Assim – na esteira do que sugere Michael Rosen -, 
tendo em conta a liberdade de opção que o ser humano recebeu de Deus 
para escolher entre várias alternativas e formatar seu próprio caminho, a 
noção de dignidade que nos foi legada por Picco dela Mirandola acabou por 
abrir o caminho para a concepção de dignidade que subjaz aos modernos 
documentos de direito humanos. (SARLET, 2019, p. 36)  

Nessa perspectiva renascentista a dignidade é um atributo de todas as 

pessoas, como qualidade peculiar inerente ao ser humano, e não apenas de uma elite 

ou classe privilegiada. Isto, entretanto, não significa que todos devam gozar dos 

mesmos direitos e se submeter aos mesmos deveres (SARMENTO, 2020, p. 33). 

No século XVI, marcado pelo início da expansão colonial espanhola, surge 

importante conflito sobre a universalidade da dignidade humana, envolvendo a 

possibilidade ou não de escravidão dos índios sul americanos pelos espanhóis. A 

controvérsia posicionou em lados diametralmente opostos dois frades dominicanos: 

de um lado Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) e de outro Bartolomeu de Las 

Casas (1470-1566). O primeiro defendia que os índios eram “homúnculos inferiores”, 

desprovidos racionalidade e alma, devendo  ser submetidos à escravidão. O segundo, 

por seu turno, sustentava a humanidade e racionalidade dos índios, conferindo-lhes a 

 
5 Não chega a ser surpresa que suas teses foram consideradas heréticas pelo Papa Inocêncio VIII, 
sendo classificadas como escandalosas e ofensivas aos ouvidos piedosos. Consequentemente foram 
proibidas pela Inquisição, sob o argumento de que nada fazem senão reproduzir erros pagãos e 
beneficiar artes inimigas da fé católica e da raça humana. Cf. BARROSO, Luís Roberto. A dignidade 
da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz 
da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 17. 
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condição de pessoas, consequentemente, o direito natural à liberdade (SARLET, 2019 

p. 37).  

Consoante ensinamento de Zilles (2012, p. 10) a questão foi submetida à Igreja 

Católica, a qual editou, em 1537, a Bula Papal Sublimis Deus em prol dos indígenas. 

De tal modo, foi proibida a escravização dos índios6 diante do reconhecimento da 

condição de sujeito de direito inerente a todos os seres humanos, devendo ser 

respeitados independentemente do fato de serem cristãos. 

Diversos outros pensadores forneceram importantes contribuições para o 

delineamento da ideia moderna de dignidade humana, incluindo o teólogo espanhol 

Francisco de Vitória (1483-1546), contemporâneo ao início da colonização do Novo 

Mundo pela Espanha e o filósofo alemão Samuel Pufendorf (1632-1694), precursor 

do Iluminismo. 

Francisco de Vitória7 conferia caráter universal à dignidade humana, 

defendendo firmemente os direitos dos indígenas contra a ação dos colonizadores do 

novo Mundo (BARROSO, 2020, p. 17), sob a alegação de que a Espanha não detinha 

o direito intrínseco de conquistar reinos indígenas ou desapossar seus habitantes de 

sua propriedade, cabendo-lhe, tão somente o direito de pregar o cristianismo para os 

povos do novo mundo (WILLIAMSON, 2009, p. 64). 

Já para o filósofo alemão Samuel Pufendorf, a noção de dignidade não estava 

fundada numa qualidade natural da pessoa, muito menos em status social, e 

tampouco poderia ser reconduzida à tradição cristã, pautada através da vontade 

divina (SARLET, 2019, p. 39).  

Note-se que Pufendorf deu um passo efetivo em termos de ruptura com a 

tradição anterior, através de uma formulação tipicamente secular e racional de 

dignidade da pessoa humana, fundamentando sua concepção na liberdade moral 

como característica distintiva da pessoa, pois é esta, e não a natureza humana em si, 

 
6 Embora Las Casas tenha vencido a controvérsia político-religiosa, na prática, as políticas de 
colonização da América – não só pelos espanhóis, mas também pelos portugueses e ingleses, foi 
fortemente marcada por uma lógica perversa, que denegava humanidade e dignidade dos indígenas 
submetidos ao seu domínio. Nem mesmo a edição da bula papal foi capaz de afastar o tratamento cruel 
e a desumana exploração dos povos indígenas, o que até hoje não foi totalmente superado. Cf. 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Foi o fundador do direito internacional moderno e primeiro grande teórico dos direitos do homem como 
ser racional, dotado de dignidade. Defendia que todos os homens são por direito natural iguais; pelo 
direito natural nenhum homem é superior aos outros. Cf. CAENEGEM. R. C. van. Uma introdução 
histórica ao direito privado; tradução Carlos Eduardo Lima Machado; revisão Eduardo Brandão. – 2ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes. 1999.  
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que confere dignidade à pessoa (BECHI, 2008, p. 194). Ser digno é acima de tudo 

saber conviver com os semelhantes da melhor forma possível, visando o bem estar, 

isto é, uma vida harmoniosa e com deveres recíprocos, responsabilidades específicas 

e recíprocas de um diante do outro. 

Outro significado concedido à dignidade está relacionado à ideia de conduta 

digna, virtuosa, considerada altiva e louvável diante de circunstâncias adversas. Esta 

modalidade de dignidade se liga exclusivamente à ideia de virtude, já que está 

associada a certas pessoas não pelo status social, como mencionado anteriormente, 

mas sim em razão de suas posturas e condutas (SARMENTO, 2020, p. 103). 

Neste contexto peculiar o filósofo e poeta alemão Johann Christoph Friedrich 

von Schiller (1759-1805), através de sua obra “On grace and dignity”, definiu a 

dignidade “como expressão de uma nobre disposição mental”, que envolve o 

autocontrole de instintos naturais, destacando que a mais expressiva manifestação 

desta dignidade seria a calma no sofrimento (SCHILLER, 1793, p. 370).  

Assim, Gewirth (1982, p. 27) entende que a dignidade não poderia ser 

compreendida como atributo universal dos seres humanos, pois muitos se portam de 

forma indigna. Não estaria relacionada a um valor intrínseco, mas, dependeria, 

exclusivamente, de atitudes, escolhas e comportamentos das pessoas.  

 Indubitavelmente, o discurso sobre dignidade só ganha efetivamente uma 

roupagem universal com o Iluminismo8, notabilizando-se principalmente nas 

revoluções Francesa e Norte-americana, através da consagração do igualitarismo. 

Neste sentido Sarmento (2020, p. 34) obtempera:  

O igualitarismo da dignidade ressoou fortemente, por exemplo, nas 
revoluções francesa e norte americana, embora a retórica revolucionária 
tenha se valido de outros termos, e não de “dignidade”. “Todos os homens 
nascem livres e iguais em direito”, proclama o art. 1º da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, editada nos primórdios da 
Revolução Francesa. Os franceses revolucionários tomavam a igualdade 
como valor fundamental, insurgindo-se contra os privilégios da nobreza e do 
clero, bem como os resquícios do feudalismo que ainda subsistiam. Poucos 
anos antes, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 
também afirmara, como verdade “autoevidente” que “todos os homens são 
criados iguais”, e o valor de igualdade – formal, é certo – criou profundas 
raízes na cultura político-social, norte-americana da época, em que pese a 

 
8 O iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento intelectual e filosófico 
do século XVIII, mais precisamente entre os períodos de 1715 – morte de Luís XIV e 1789 – início da 
Revolução Francesa, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no 
questionamento filosófico. Trata-se de período fortemente marcado pela defesa do conhecimento 
racional em detrimento de preconceitos e ideologias religiosas, através da crítica racional em todos os 
campos do saber humano.   
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paradoxal existência da escravidão negra. 

A vertente política do Iluminismo surge na sucessão histórica com grande 

potencial igualitário, fundado na defesa de direitos que seriam indissociáveis da 

condição de ser humano, compreendidos como aqueles anteriores e superiores ao 

Estado, hipoteticamente tidos por universais, influenciados pelos ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade. 

Nessa conjectura, o igualitarismo da dignidade passou a permear obras de 

grandes filósofos iluministas, a exemplo do pensamento de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778 d.C), para quem o contrato social deveria garantir um regime de plena 

igualdade entre as pessoas, assegurando igual participação de todos na elaboração 

das leis e submissão de todas as pessoas às mesmas normas (SARMENTO, 2020, p. 

35). 

 Em sua fase mais avançada, o Iluminismo produziu seu representante mais 

proeminente, o filósofo alemão Immanuel Kant (1724 – 1804 d.C), que elaborou uma 

teoria deontológica, fundada em imperativos categóricos, passíveis de 

universalização. Para Kant a dignidade está fundamentada na autonomia da pessoa 

humana, conferindo-lhe a capacidade de agir de acordo com a moralidade. O ser 

humano é sempre um fim em si mesmo, que não tem preço, mas dignidade. 

(FREITAG, 1992, p.49).   

Construindo sua concepção a partir da natureza racional do ser humano, Kant 
sinala que a autonomia da vontade, entendida como a faculdade de 
determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de 
certas leis, é um atributo apenas encontrado nos seres racionais, 
constituindo-se no fundamento da dignidade da natureza humana. Em 
síntese e no que diz com o presente tópico, é possível acompanhar Thadeu 
Weber quando se refere que autonomia e dignidade estão, notadamente no 
pensamento de Kant, intrinsicamente relacionados e mutuamente  
imbricados, visto que a dignidade pode ser considerada como o próprio limite 
do exercício do direito de autonomia, ao passo que este não pode ser 
exercido sem o mínimo de competência ética (SARLET, 2019, p.39).  

A dignidade da pessoa humana é inerente a todos os seres humanos, enquanto 

valor intrínseco da pessoa, independente de merecimento pessoal ou de classe social, 

raça ou qualquer outro fator. Trata-se, portanto, de normas válidas incondicionalmente 

para todos, aplicáveis a qualquer situação.  

Nesse sentido, todas as pessoas possuem dignidade pelo simples fato de 

pertencerem à espécie humana. Não se admite restrições relativas a fatores como 

gênero, idade, cor, orientação sexual, nacionalidade, deficiência, capacidade 

intelectual e tampouco em decorrência da prática de atos abomináveis ou crimes 
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gravíssimos. Portanto, o homicida e o torturador possuem o mesmo valor intrínseco 

que o herói e o santo, tendo em vista que a dignidade está vinculada à personalidade 

humana e, por conseguinte, embora possa ser violada, jamais poderá ser retirada de 

seu titular (SARMENTO, 2019, p. 104).  

A noção de dignidade, como se vê, passou por amplo processo evolutivo, 

transitando pelos caminhos da filosofia, religião, ética, política, até finalmente ser 

reconhecida constitucionalmente pelos ordenamentos jurídicos, em direção ao seu 

sentido contemporâneo (NOVAIS, 2018, p. 49), o que será objeto de estudo 

oportunamente em item próprio. 

Desde logo, percebe-se que a dignidade da pessoa humana só se concretiza 

de forma interdisciplinar, já que se constitui em um valor moral que, absorvido pela 

política, tornou-se um valor fundamental dos Estados Democráticos em geral. Na 

sequência histórica, tal valor foi progressivamente absorvido pelo Direito, até passar 

a ser reconhecido como um princípio jurídico (BARROSO, 2013, p. 236). 

A sua positivação constitucional, todavia, não importou no esmaecimento das 

facetas não jurídicas do princípio. Pelo contrário, a dignidade continua sendo um 

elemento central em diversas religiões, um pilar fundamental em inúmeras teorias 

filosóficas, um combustível importante para a argumentação moral e filosófica no 

campo jurídico (SARMENTO, 2020, p. 57). Na mesma esteira Sarlet (2019, fls. 47) 

leciona que dignidade continua a ocupar lugar de destaque em diversas áreas do 

conhecimento: 

[...] no decorrer do assim intitulado “breve século XX, o fato é que esta - 
dignidade da pessoa humana – continua, talvez mais do que nunca, a ocupar 
um lugar central no pensamento filosófico, político e jurídico, do que dá conta 
a sua já referida qualificação como valor fundamental da ordem jurídica, para 
expressivo número de ordens constitucionais, pelo menos para as que nutrem 
a pretensão de constituírem um Estado democrático de Direito.  

Frise-se, portanto, que as fundamentações religiosas e metafísicas possuem 

decisiva influência no contexto da positivação da dignidade da pessoa humana, sendo 

imprescindíveis para a definição e fixação do alcance na dimensão jurídico-

constitucional. Canotilho (1999, p. 219) corrobora tal asserção, ao reportar que o 

princípio material que subjaz à noção de dignidade da pessoa humana está 

corporificado no princípio antrópico que abarca a ideia pré-moderna e moderna da 

dignitas-hominis (Pico dela Mirandola), isto é, da pessoa que molda a si própria e  sua 

vida de acordo o seu próprio projeto espiritual (plastes et fictor).   
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A dignidade humana assenta-se no pressuposto de que cada ser humano 

possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo, tornando-

se ainda uma meta política, um fim a ser alcançado por instituições nacionais e 

internacionais (BARROSO, 2020, p.61).  

Assume, desta forma, caráter de atributo universal, inerente à condição 

humana, independentemente de qualquer prestação ou comportamento, portanto, 

ontologicamente incondicional, inalienável e imperdível (NOVAIS, 2018, p. 31).  

Reforça-se, aliás, que a ideia de valor intrínseco é frequentemente usada pelos 

tribunais em casos envolvendo dignidade da pessoa humana, geralmente associada 

à fórmula kantiana de tratar uma pessoa como fim sem si mesma. 

Portanto, é justamente no pensamento de Kant que a doutrina jurídica mais 

expressiva -  seja nacional ou estrangeira – ainda hoje busca identificar as bases de 

sua fundamentação (SARLET, 2019, p. 41).  

No Brasil o valor intrínseco pode ser associado a diversas decisões judiciais 

atinentes à dignidade humana, inclusive, muitas delas proferidas pelo STF, o qual se 

valeu da ideia do valor intrínseco para ressaltar que a pessoa humana não pode ser 

tratada como mero objeto de ação estatal no âmbito da prestação jurisdicional. Na 

Alemanha a vertente do “valor intrínseco” da dignidade também possui grande 

prestígio, tendo sido acolhida a ideia formulada pelo jurista Günter Dürig, com clara 

inspiração na teoria kantiana (SARMENTO, 2020, p.110). 

Feitas estas considerações preliminares, imprescindíveis para a compreensão 

do sentido contemporâneo da dignidade da pessoa humana, a seguir passa-se a 

analisá-la na qualidade de norma jurídica, mais precisamente, de princípio 

constitucional, detentora de força normativa e argumentativa.   

 

2.2 Noção de dignidade da pessoa humana na perspectiva jurídico-

constitucional e sua relação com os direitos fundamentais 

 

Até o final do século XVIII a noção de dignidade não estava diretamente 

relacionada com direitos humanos, sendo nas lições de Barroso (2020, p.14), 

compreendida em seu sentido “pré-moderno”, não tendo, como já frisado 

anteriormente, um conteúdo universal e fixo. De tal sorte, era objeto de permanente 

reconstrução e repactuação quanto ao seu conteúdo e significado.  
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Desse modo, depreende-se que a dignidade da pessoa humana não foi 

idealizada na seara do Direito, consistindo em conceito anterior ao campo da 

positivação. Como bem aponta Novais (2018, p. 50) durante o século XIX, salvo raras 

exceções, a dignidade continuava ausente dos textos legais e constitucionais e, 

mesmo durante a primeira metade do século XX, o surgimento ainda era muito tímido 

e esparso.  

Contudo, no decorrer de seu processo evolutivo a dignidade passou por um 

procedimento de racionalização e laicização, passando a ser incorporada em 

documentos internacionais, tratados e constituições. 

Frisa-se que as primeiras menções ao valor da dignidade humana, de forma 

explícita, ocorreram no preâmbulo do decreto que aboliu a escravidão na França, em 

1848, o qual afirmava que a escravidão era um atentado à dignidade humana e na 

Constituição do Império Alemão de 1849 – conhecida como Paulskirchenverfassung, 

que proibia penas degradantes.  

Apesar de sua relativa proeminência, apenas no final da segunda década do 

século XX que a dignidade humana começou a aparecer nos textos constitucionais, a 

exemplo da Constituição do México de 1917, Constituição Alemã da República de 

Weimar9 e Constituição da Finlândia, ambas de 1919.  

Outro texto constitucional precursor no tema foi a Constituição brasileira de 

1934, que tratava expressamente a figura da dignidade ao exigir que a ordem 

econômica fosse organizada conforme os princípios da Justiça, de modo a possibilitar 

a todos uma existência digna10”.  

Não é demais lembrar que no preâmbulo da Constituição da Irlanda11, de 1937 

– ainda em vigor, há expressa alusão à dignidade humana, com entonação claramente 

religiosa (SARMENTO, 2020, p. 54). Da mesma forma Barroso (2020, p. 20) destaca 

ainda a presença da dignidade humana em outros textos constitucionais menos 

conhecidos e anteriores à Segunda Guerra Mundial, seja em seus preâmbulos ou em 

 
9 A Constituição de Weimar, pioneira das Constituições do Estado Social, desenvolveu uma luta política 
em torno das reivindicações da “vida digna” para as classes trabalhadoras, ou seja, um programa de 
promoção da dignidade pessoal que a organização social e econômica do Estado deveria assegurar 
aos cidadãos. Cf. NOVAIS, Jorge Reis. A dignidade da pessoa humana – V.1; Dignidade e direitos 
fundamentais. 2ª ed.Coimbra: Almedina, 2018, p. 50. 
10 Art 115. A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as 
necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, 
é garantida a liberdade econômica. 
11 O preâmbulo preceitua que toda autoridade advém da Santíssima Trindade e reconhece as 
obrigações do Estado com o “Senhor Divino, Jesus Cristo”.  
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seus textos, incluindo a Constituição do Equador de 1929, Constituição da Estônia de 

1937 e Constituição de Nicarágua de 1939.  

No entanto, pode-se inferir que a positivação propriamente dita e a decisiva 

aproximação desta concepção com o Direito, seja em âmbito internacional e 

constitucional passou a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, diante das 

atrocidades ocorridas nesta época, precipuamente relacionadas ao nazismo e 

fascismo, que fortaleceram um movimento no sentido de resgatar a noção de 

democracia e de direitos humanos, elementos que passaram a ocupar uma posição 

de destaque, associadas à máxima da dignidade humana (LEAL, 2007, p. 51). 

Ao lado dos marcos religiosos e filosóficos já identificados, existe um marco 
histórico significativo, que foi decisivo para o delineamento da noção atual de 
dignidade humana: os horrores do nacional-socialismo e do fascismo, e a 
reação que eles provocaram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na 
reconstrução de um mundo moralmente devastado pelo totalitarismo e pelo 
genocídio, a dignidade humana foi incorporada ao discurso político dos 
vitoriosos como uma das bases para uma longamente aguardada era da paz, 
democracia e proteção dos direitos humanos (BARROSO, 2020, p. 18). 

Sem que se pretenda desviar do tema, apenas com o propósito de melhor 

elucidar as razões que levaram ao processo de incorporação da dignidade ao discurso 

jurídico, mostra-se profícuo explorar os meandros que envolvem a seguinte 

expressão: “Os direitos do homem estão acima dos direitos do Estado”.  

Há de se reconhecer que tal asserção é correta em sua essência e poderia ser 

empregada por qualquer pessoa comprometida com os valores humanos. Todavia, 

surpreendentemente foi utilizada por ninguém menos que Adolf Hitler em uma 

passagem do livro de sua autoria denominado Mein Kampf12 – em português “Minha 

Luta”, adotado pelo Partido Nazista.  

Muito embora Hitler tivesse a perfeita compreensão do significado e alcance 

dos direitos da pessoa passou a adotar uma concepção completamente distorcida, 

com caráter discriminatório, sob a fundamentação de que apenas os descendentes 

de uma suposta raça superior deveriam ter o privilégio de gozar desses direitos e os 

demais seres humanos poderiam ser descartados.  

 
12 Mein Kampf é o título do livro de dois volumes de autoria de Adolf Hitler, que se tornou um guia 
ideológico para o nazismo. O primeiro volume foi escrito na prisão e editado em 1925 conquanto que o 
segundo volume foi escrito quando Hiltler já estava em liberdade e editado em 1926. Veja-se abaixo a 
citação completa: “Os direitos humanos estão acima dos direitos do Estado. Se, porém, na luta pelos 
direitos humanos, uma raça é subjugada, significa isso que ela pesou muito pouco na balança do 
destino para ter a felicidade de continuar a existir neste mundo terrestre, pois quem não é capaz de 
lutar pela vida tem o seu fim decretado pela providência. O mundo não foi feito para os povos covardes”. 
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Marmelstein (2014, p. 4) leciona que durante o Terceiro Reich a dignidade não 

era considerada um atributo universal do ser humano como um todo, restringindo-se, 

apenas ao seleto grupo de membros pertencentes à raça ariana, sendo, desta forma, 

admitido o confisco de bens, esterilização, tortura, experimentos humanos, pena de 

morte, deportação, banimento, como se fosse algo perfeitamente normal. A verdade 

é que tais atos de crueldade13 eram praticados sem qualquer questionamento acerca 

de sua maldade intrínseca e de certa forma, estavam inclusive, protegidos pelo regime 

legal vigente na Alemanha.  

Nesse contexto, as leis nazistas aprovadas em Nuremberg, por mais 

repugnantes que fossem, eram consideradas válidas e, por conseguinte, praticadas 

sob o aparato estatal, funcionando de forma burocratizada e estruturada a fim de se 

justificar as maiores atrocidades em nome do Estado, o que teria resultado na morte 

de milhões de judeus e outras minorias com respaldo jurídico em uma perspectiva 

totalmente divorciada da dignidade e da própria humanidade. 

Frisa-se, portanto que o nazismo demonstrou uma grande falha do positivismo 

jurídico14 até então aceito e difundido pelos juristas de maior prestígio 

(MARMELSTEIN, 2014, p. 9). Constatou-se que se não houver valoração das normas 

jurídicas, as mesmas regras que protegem um conteúdo humanitário, podem em 

sentido diametralmente oposto ser utilizadas para justificar diversas barbáries 

praticadas em nome da lei.  

Nas palavras de Barroso (2001) o papel aceita tudo, portanto, a mesma tinta 

utilizada para escrever uma Declaração de Direitos pode ser utilizada para escrever 

as leis nazistas. Assim, como resposta a estas barbáries foi necessária uma releitura 

de direito positivo clássico com a inserção de valores, surgindo uma nova corrente jus 

filosófica, denominada de pós-positivismo, com vistas a valorar as normas jurídicas à 

luz da Constituição Federal, inserindo valores indispensáveis para a proteção da 

dignidade humana.   

 
13 A filósofa Hannah Arendt denominou esses atos de atrocidade como “banalidade do mal”, pois ao 
longo do julgamento de Adolf Eichmann foi se formando em torno do acusado a imagem de um ser 
humano medíocre, de pouca inteligência, obediente aos seus superiores hierárquicos e eficiente 
naquilo que fazia, sem sofrer qualquer crise de consciência por estar destruindo vidas humanas. Cf. 
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
14 De acordo com o positivismo implantado por Kelsen se a norma jurídica fosse válida, deveria ser 
cumprida, independentemente de ser justa ou injusta, pois não compete ao jurista criar qualquer juízo 
de valor acerca do seu conteúdo. Oportuno ressaltar que Kelsen não teve nenhuma contribuição na 
criação das leis nazistas. Ao contrário, era democrata e foi bastante perseguido pelo regime militar de 
Hitler, tendo que se exilar nos Estados Unidos para fugir da opressão nazista.   
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A partir do Julgamento de Nuremberg, qualquer violação à dignidade humana 
praticada como política de governo passou a constituir desrespeito à 
humanidade como um todo. “Os direitos do homem estão acima dos direitos 
do Estado” – eis, em síntese, o significado do julgamento de Nuremberg 

(MARMELSTEIN, 2014, p. 8). 
 

Em verdade, a dignidade tem como  objetivo  a comunidade humana bem como 

com a rejeição dos poderes selvagens que despertam barbárie e aberrações. Decerto, 

a dignidade é muito mais do que o direito de não se ver em situação de sofrimento e 

humilhação, colocando-se em jogo “o direito a reconhecer-se como homem”, em todos 

os casos, contra os poderes que a viola constantemente (RESTA; JABORANDY e 

MARTINI, 2017, p. 95-96). 

Desde então, a ordem jurídico-constitucional de diversos países passou a 

conferir posição de destaque à dignidade da pessoa humana, fazendo surgir uma 

verdadeira teoria dos direitos fundamentais com a crítica ao legalismo e ao formalismo 

jurídico, positivação dos valores éticos, crença na força normativa da constituição e 

compromisso com os valores constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa 

humana.  

A dignidade foi então importada para o discurso jurídico, sendo incorporada a 

documentos internacionais como a Carta das Nações Unidas (1945), a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção Internacional para a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação Racial (1965), o Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos (1966), o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos (1966), a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos (1978), a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979), a Carta Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos (1981), a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes (1984), a Convenção sobre os 

Direitos das Crianças (1989), a Carta de Direitos Fundamentais da União Européia 

(2000) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) 

(NOVAIS, 2018, p. 55). 

Por fim, Barroso (2020, p.20) destaca que a dignidade da pessoa humana, após 

a Segunda Guerra Mundial também foi inserida em numerosas constituições como as 

da Alemanha, Itália, Japão, Portugal, Espanha, África do Sul, Brasil, Israel, Hungria, 

Suécia entre muitas outras. 

Note-se que a dignidade da pessoa humana passou a desempenhar um papel 

proeminente não apenas por estar inserida nos textos constitucionais, mas, sobretudo, 
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por integrar verdadeiramente um valor supremo, à luz do qual cada um dos outros 

dispositivos devem ser interpretados. 

Aliás, neste ínterim, torna-se imprescindível realizar a distinção entre direitos 

humanos e direitos fundamentais, para a compreensão desse fenômeno de 

positivação em instrumentos internacionais e incorporação pelo sistema jurídico 

constitucional de uma nação, já que não raras às vezes tanto a doutrina, quanto o 

próprio legislador, fazem o uso equivocado das expressões “direitos naturais”, “direitos 

humanos”, “direitos do homem”, “liberdades fundamentais”, “liberdades públicas”, 

“direitos da pessoa humana”, “direitos fundamentais”, “direitos fundamentais do 

homem”, conferindo-lhes significados heterogêneos e ambíguos, sem qualquer 

precisão conceitual.  

Esta variedade conceitual, agregada à confusão terminológica que dela advém, 

indubitavelmente, torna dificultosa a tarefa de delimitar seu alcance e conteúdo. Nesse 

sentido, Gorczevski (2016, p. 29) enfatiza, in litteris: 

Essa confusão terminológica não é incomum. Basta uma simples análise na 
Constituição Brasileira de 1988 para constatar-se que também o legislador 
constituinte utilizou várias expressões para designar o mesmo conteúdo: 
“direitos humanos (art. 4º, inc. II), “direitos e liberdades constitucionais” (art. 
5º, inc. LXXI), “direitos e garantias fundamentais” (art. 5, §1º), “direitos e 
garantias individuais” (art. 60, §4º, inc. IV).    

Ainda  a respeito deste ponto, vale registrar a lição de Bonavides (1998, p.16), 

que leciona que quem diz direitos humanos, se refere aos direitos fundamentais, e 

quem diz estes se refere àqueles, sendo aceitável a utilização das duas expressões 

indistintamente, como sinônimas. Entretanto, referido jurista afirma que por razões 

de vantagem didática é recomendável, para maior clareza e precisão, a utilização 

das duas expressões com leve variação de percepção, sendo a 

fórmula “direitos humanos”, por questões históricas, adotada para referir-se aos 

direitos da pessoa humana antes de sua constitucionalização ou positivação nos 

ordenamentos nacionais, enquanto “direitos fundamentais” designariam os direitos 

humanos após trasladados para os espaços normativos. 

Respeitadas as matrizes metodológicas de cada pesquisador e jurista que 

trataram do tema, buscar-se-á estabelecer a distinção entre “direitos humanos” e 

“direitos fundamentais” a fim de se definir a abrangência e sentido empregado para 

cada termo, de forma a estabelecer a promoção da inteligibilidade e uma mínima 

sistematização técnica, essenciais para a adoção de um critério unificador, ao menos 
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para os fins específicos desta dissertação.  

Em sua análise substantiva, "direitos humanos" e "direitos fundamentais" têm 

um conteúdo semelhante, referindo-se a um conjunto de regras destinadas a proteger 

os bens jurídicos mais sensíveis na proteção da dignidade humana. Entretanto, as 

diferenças entre eles estão ligadas às fontes das quais estes direitos se originam. 

Cumpre, por oportuno, salientar que a doutrina não costuma ser uníssona 

quanto à conceituação de “direitos humanos”. Corrente majoritária compreende que 

os direitos humanos são valores superiores alicerçados no direito natural 

(jusnaturalismo), inerentes ao ser humano, dotado dos atributos de universalidade, 

atemporalidade e caráter absoluto.   

Nesta linha também é a definição proposta por Tobeñas (1992, p.13) que 

considera os direitos humanos como direitos naturais, considerados tanto no seu 

aspecto individual quanto comunitário e que lhes correspondem em decorrência da 

sua própria natureza (corpórea, espiritual, social), devendo, pois, serem respeitados 

por todo e qualquer autoridade.  

Trata-se de uma forma abreviada e genérica de se referir a um conjunto de 
exigências e enunciados jurídicos que são superiores aos demais direitos, 
quer por entendermos que estão garantidos por normas jurídicas superiores, 
que por entendermos que são inerentes ao ser humano. Inerentes no sentido 
de que não são meras concessões da sociedade política, mas nascem com 
o homem, fazem parte da própria natureza humana e da dignidade que lhe é 
intrínseca; e são fundamentais, porque sem eles o homem não é capaz de 
existir, de se desenvolver e participar plenamente da vida; e são universais, 
porque exigíveis de qualquer autoridade política em qualquer lugar 
(GORCZEVSKI, 2016, p.25). 

Por outro lado, corrente minoritária entende que os direitos humanos se 

consubstanciam em garantias inerentes à existência da pessoa, albergados como 

verdadeiros para todos os Estados e positivados nos diversos instrumentos de 

Direito Internacional Público, mas, que por fatores instrumentais não possuem 

aplicação simplificada e acessível a todas as pessoas.  

Por conseguinte, os defensores desta corrente entendem que o termo “direitos 

humanos” não pode ser equiparado ao termo “direitos naturais”, uma vez que a 

própria positivação em normas de direito internacional é conditio sine qua non para 

a sua configuração. Tratam-se, portanto, de posicionamentos jurídicos-políticos, que 

reconhecem direitos e liberdade ao ser humano e que estão positivados no plano 

internacional, sediados em tratados internacionais.  
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Buscando harmonizar as correntes supramencionadas, Levin (1981) defende 

que os direitos humanos possuem dois significados fundamentais. O primeiro 

constitui no fato do homem possuir alguns direitos que lhe são inerentes e 

inalienáveis - direitos morais que emanam da própria condição de ser humano. O 

segundo significado é o de direitos estabelecidos pela lei em razão do processo de 

criação do direito na sociedade, tanto nacional como internacional. São, antes, 

postulados primários de toda ordem moral e jurídico-positiva, de cujos limites nenhum 

poder político pode afastar-se (FERNÁNDEZ-LARGO, 2001, p.12).  

Sobre esse particular,  as lições de Sarlet (2018, p. 30),  vão além da clássica 

distinção ao traçar uma classificação tripartite15, entre “direitos do homem”, “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais”:  

 
Assim, com base no exposto, cumpre traçar uma distinção, ainda que de 
cunho predominantemente didático, entre expressões “direitos do homem” 
(no sentido de direitos naturais não, ou ainda não positivados) “direitos 
humanos” (positivados na esfera do direito internacional) e “direitos 
fundamentais” (direitos reconhecidos ou outorgados e protegidos pelo direito 
constitucional interno de cada Estado16.  
 

De tal sorte, Sarlet é um dos poucos que se aventura a realizar uma distinção 

conceitual entre “direitos do homem” e “direitos humanos”. O primeiro se refere a 

direitos marcadamente jusnaturalistas e precedem o reconhecimento pelo direito 

positivo internacional, conquanto que o segundo diz respeito aos direitos inerentes 

à natureza humana, positivados em tratados internacionais, posicionamento que 

será adotado neste estudo. Neste sentido, os direitos do homem seriam valores 

ético-políticos ainda não positivados, ou seja, estariam em um estágio pré-positivo, 

servindo de matéria-prima aos direitos fundamentais (ROBLES, 2005, p.6). 

Por sua vez, os direitos fundamentais encontram respaldo menos controverso. 

A doutrina costuma referir aos direitos humanos que foram incorporados pelo sistema 

jurídico constitucional de uma nação, passando por um processo de positivação 

 
15 Aderindo a tal concepção, George Marmelstein. MARMELSTEIN, George. Curso de direitos 
fundamentais. 5. Ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 23-24. 
16 A expressão “direitos do homem”, de conotação marcadamente jusnaturalista, prende-se ao fato de 
que se torna necessária a demarcação precisa entre a fase que, nada obstante sua relevância para a 
concepção contemporânea dos direitos fundamentais e humanos, precedeu o reconhecimento destes 
pelo direito positivo interno e internacional e que, por isso, também pode ser denominada de uma “pré-
história” dos direitos fundamentais. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: 
uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 13. ed. rev. atual. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2018, p. 30. 
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interna, com objetivo de garantir a existência digna (ainda que minimamente) da 

pessoa, tendo sua eficácia assegurada pelos tribunais internos.  

Nesta linha também é a definição de Arruda Júnior (2004, p. 36), para quem os 

direitos humanos tornam-se direitos fundamentais a partir de sua positivação em 

constituições, que são documentos essencialmente nacionais.  

Com inteira propriedade, Canotilho (2002, p. 369) sintetiza bem a distinção 

entre ambos ao definir os direitos do homem como sendo os direitos válidos para 

todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista), 

conquanto que os direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados no espaço-tempo. Sob outra perspectiva, 

os direitos humanos arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter 

inviolável, intemporal e universal e os direitos fundamentais seriam os direitos 

objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 

Assim sendo, conclui-se que o conteúdo material do direito humano e 

fundamental são muito próximos, o que difere ambos é o plano em que estão 

consagrados. Com efeito, fica notório que o direito fundamental se trata, na 

realidade, de um direito humano com contornos mais precisos e restritos, na medida 

que foi institucionalmente reconhecido e garantido pelo direito positivo de 

determinado Estado, delimitado espacial e temporalmente, cuja denominação se 

deve ao caráter fundamentador do sistema jurídico do Estado de Direito (PERES 

LUÑO, 1995, p. 46)      

A relevância da distinção conceitual entre direitos humanos e direitos 

fundamentais não é meramente acadêmica; antes, é mesmo prática e necessária, já 

que os direitos fundamentais são dotados de características próprias.  

Vale destacar que o interesse em caracterizar um determinado direito como 
fundamental não é meramente teórico. Há, pelo contrário, grande relevância 
prática nessa tarefa, pois esses direitos são dotados de algumas 
características  que facilitam extremamente a sua proteção e efetivação 
judicial. Basta dizer que, no Brasil, os direitos fundamentais: 

a) Possuem aplicação imediata, por força do art. 5º, §1º, da Constituição 
de 88, e, portanto, não precisam de regulamentação para serem efetivados, 
pois são diretamente vinculantes e plenamente exigíveis; 
b) São cláusulas pétreas, por força do art. 60, §4º, inc. IV, da 
Constituição de 88, e por isso, não podem ser abolidos nem mesmo por 
meio de emenda constitucional.  
c) Possuem hierarquia constitucional, de modo que, se determinada lei 
dificultar ou impedir, de  modo desproporcional, a efetivação de um direito 
fundamental, essa lei poderá ter sua aplicação afastada por 
inconstitucionalidade (MARMELSTEIN, 2014, p. 15) 
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Por outro lado, reconhecer a diferença, não significa desconsiderar a íntima 

relação entre ambos, eis que a maior parte das Constituições do segundo pós-guerra 

se inspiraram tanto na Declaração Universal de 1948, quanto nos diversos 

documentos internacionais e regionais que as sucederam. 

Conforme as lições de Bobbio (2004), os Direitos Fundamentais são direitos 

históricos que, assim como ondas, exsurgem de momentos históricos, a partir de 

circunstâncias políticas, sociais e econômicas, como fruto da própria condição do 

homem. Verifica-se, que nascem e se desenvolvem com as Constituições nas quais 

foram assegurados, passando por várias transformações, desde o seu 

reconhecimento, seja no que diz respeito ao seu conteúdo, seja em relação à sua 

titularidade, eficácia e alcance e é sob este ângulo que deverão ser prioritariamente 

analisados ao longo deste item.  

Cuida-se, desta forma, de conquistas das pessoas ao longo da história 

decorrentes da evolução destas pessoas e da sociedade. Assim, as dimensões17 ou 

gerações dos direitos fundamentais referem-se à cronologia histórica destas 

conquistas, sendo certo que para uma adequada compreensão do conteúdo, 

importância e das funções dos direitos fundamentais na atualidade, precipuamente, 

no que tange em relação à sua influência no constitucionalismo contemporâneo,  

impõe-se breve digressão sobre esta temática, que deverá iniciar com uma visão 

panorâmica sobre as principais características de cada uma das dimensões dos 

direitos fundamentais.  

Imperioso, todavia, salientar que esta cronologia parece muito mais adequada 

à realidade histórica vivenciada no continente europeu, do que a aplicada à realidade 

nacional. No Brasil, faltou comunhão de objetivos e de meios de atuação entre a 

burguesia e a classe operária capaz de determinar a ocorrência de relações sociais 

mais exigentes e questionadoras (OLIVEIRA, 2017, p. 39). Todavia, há que se 

compreender  a história e a realidade diferentes no Brasil e na Europa. Enquanto a 

Europa possuía uma população basicamente urbana e advinha de duas guerras 

mundiais que determinaram enorme destruição e sofrimento à sua população, o Brasil 

 
17  Alguns autores, como Gorczevski, Bonavides, trazem a expressão “gerações de direitos” para se 
referir aos direitos fundamentais. Contudo, atualmente entende-se mais adequada a utilização da 
expressão “dimensões de direitos”, tendo em vista que a ideia de gerações pode induzir o leitor à 
compreensão equivocada de que houve uma superação de direitos da geração anterior, sendo que na 
realidade ocorreu ampliação no rol de direitos, coexistindo entre si todas as dimensões, através de uma 
relação recíproca de intercâmbio.     
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possuía uma população eminentemente rural e, embora tenha participado da segunda 

dessas guerras, limitou-se ao envio de tropas, sofrendo, portanto, um processo 

evolutivo natural e lento, diferente da Europa que sofreu um processo disruptivo 

violento. 

Numa perspectiva histórica, verifica-se que os direitos fundamentais se dividem 

em três dimensões bem delineadas, que coincidem com o lema da Revolução 

Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade 18.  

Os direitos fundamentais de primeira dimensão fundam-se na ideia de 

liberdade, e têm como pano de fundo a instauração do Estado Liberal19, movido pelo 

interesse da burguesia, segundo princípios iluministas do racionalismo e do 

antropocentrismo (LEAL, 2007, p. 8). Tratam-se, portanto, dos direitos civis e políticos, 

produto do pensamento liberal-burguês do século XVIII, de cunho individualista, que 

combatia o absolutismo monárquico e seus abusos, surgindo e afirmando-se como 

direitos de defesa da pessoa humana frente ao Estado, demarcando uma zona de não 

intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder 

(SARLET, 2018, p. 46).  

Neste contexto, os cidadãos necessitam de proteção contra agressões, sejam 

elas quais forem havendo uma necessidade de limitação e controle dos abusos de 

poder por parte do próprio Estado. Tem-se que os direitos fundamentais de primeira 

dimensão são aqueles relacionados à defesa da pessoa humana e de sua dignidade 

perante os poderes do Estado, buscando evitar interferências excessivas na esfera 

individual (CANOTILHO, 2002, p.407). Por este motivo são apresentados como 

direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a uma conduta de abstenção por 

parte do Estado. 

No rol desses direitos, assumem particular relevo, principalmente pela sua 

notória inspiração jusnaturalista, os direitos à vida, à intimidade, à liberdade, à 

propriedade e à igualdade perante a lei – compreendida em sua acepção formal. 

 
18  A proposta de triangulação dos direitos fundamentais em gerações foi formulada pelo jurista tcheco 
Karel Vasak, que a apresentou em aula inaugural do Curso do Instituto Internacional de Direitos do 
Homem (Estrasburgo) em 1979, inspirado no lema da Revolução Francesa: liberdade – 1ª Geração, 
igualdade – 2ª Geração e fraternidade – 3ª Geração, baseando-se num processo histórico de 
institucionalização. 
19 Há, portanto, um protagonismo do Poder Legislativo. Assim, não se torna difícil concluir que o papel 
reservado ao judiciário dentro deste contexto é extremamente tímido, não cabendo ao magistrado 
qualquer atividade criativa, limitando-se, tão somente, à tarefa de aplicar a norma ao caso concreto. Cf. 
LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: Reflexões sobre a Legitimidade e os 
Limites da Jurisdição Constitucional na Ordem Democrática – uma Abordagem a partir das Teorias 
Constitucionais Alemã e Norte-Americana. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 24.  
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Posteriormente passaram a integrar o rol dessas liberdades os direitos relacionados 

à liberdade de expressão coletiva (liberdade de expressão, imprensa, manifestação, 

reunião e associação), além dos direitos de participação política (SARLET, 2018, p. 

47).   

Já os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e 

culturais, baseados na igualdade, impulsionados pela Revolução Industrial e pelos 

problemas sociais por ela causados. Portanto, exigem um agir estatal, uma atuação 

assistencialista para a prestação dos serviços ou fornecimento dos bens de que 

necessitam os cidadãos, razão pela qual são também chamados direitos 

prestacionais20, com cunho positivo.   

Destaque-se, que o Poder Público se utiliza de políticas públicas destinadas à 

promoção dos direitos fundamentais de segunda dimensão, através de uma atuação 

promocional voltada para garantia de condições mínimas para a sociedade, com o 

desiderato de lhes garantir os direitos sociais constitucionalmente positivados, tais 

como, o direito à saúde, educação, alimentação, moradia, segurança pública. 

A nota distintiva destes direitos é a sua dimensão positiva, uma vez que se 

cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual, 

mas, sobretudo, exigir providências no sentido de prestar uma proteção mais efetiva, 

com a superação do individualismo do século XIX.  

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são Direitos de titularidade 

transindividual (coletiva ou difusa), que nas lições de Bonavides (2001, p. 523) são 

caracterizados pelo elevado teor de humanismo e universalidade, que brotou como 

reação aos abusos praticados durante o regime nazista.  Seus grandes motores são 

a solidariedade e a fraternidade, que serão tratadas em capítulo específico, por se 

tratar de tema central da presente dissertação. Sobre o tema Sarlet (2018, p. 48) 

ensina: 

Os direitos fundamentais da terceira dimensão, também denominados de 
direitos de fraternidade ou de solidariedade, trazem como nota distintiva o 
fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como 
seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, 

 
20 A crise do modelo liberal engendra, portanto, a necessidade de alterações no papel do Estado e do 

Direito, cenário propício para o surgimento do Estado de feição intervencionista, onde o pólo de tensão 
do poder desloca-se, então, conforme mencionado, em direção ao Executivo. LEAL, Mônia Clarissa 
Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: Reflexões sobre a Legitimidade e os Limites da Jurisdição 
Constitucional na Ordem Democrática – uma Abordagem a partir das Teorias Constitucionais Alemã e 
Norte-Americana. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 39. 
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nação), e caracterizando-se, consequentemente, como direitos de 
titularidade coletiva ou difusa. Para outros, os direitos da terceira dimensão 
têm por destinatário precípuo o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de 
existencialidade concreta. 

Os direitos desta dimensão mais citados pelos doutrinadores 

constitucionalistas são: direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente, à qualidade de vida e o direito à conservação e 

utilização do patrimônio histórico e cultural e o direito de comunicação.  

São reconhecidas mais dimensões de direitos fundamentais, principalmente 

em decorrência da globalização, evolução cultural e progresso científico e tecnológico, 

pela qual passou a sociedade. Embora ainda subsista divergência entre os 

doutrinadores, eis que alguns mencionam a existência de até oito dimensões, há uma 

tendência majoritária em se reconhecer, no máximo, a existência de uma quarta e 

quinta dimensão dos direitos fundamentais. 

No que se refere especificamente aos chamados direitos fundamentais de 

quarta dimensão, não há unanimidade quanto à identificação de seu conteúdo. Quer 

dizer, que por se tratar de questionamentos recentes, além do debate quanto à 

existência ou não de uma quarta dimensão dos direitos, nem existem consenso dentre 

aqueles que a defendem.  

Uma primeira corrente doutrinária defende que está relacionada com a temática 

da biogenética, como a biotecnologia, bioética e engenharia genética, englobando 

questões como reprodução humana assistida, ao aborto, à eutanásia, às cirurgias 

intrauterinas, aos transplantes de órgãos, à clonagem, à criação de células-tronco, à 

mudança de sexo dentre outros (GORCZEVSKI, 2016, p. 144). Mas esta tese vem 

perdendo força ultimamente.  

A corrente doutrinária que vem ganhando destaque, composta por alguns 

constitucionalistas, como Bonavides (2008, p. 571) sustenta que os direitos de quarta 

dimensão são o resultado da globalização dos direitos fundamentais, no sentido de 

uma universalização no plano institucional, que seriam os relacionados com a 

democracia, direito à informação, assim como o direito ao pluralismo. 

Se não há consenso quanto aos direitos de quarta dimensão, parece exagero 

já se partir para uma quinta dimensão dos direitos fundamentais, embora o tema já 

esteja iniciando na doutrina, havendo, inclusive, defensores que estes direitos 

fundamentais possuem relação com o desenvolvimento da cibernética, redes de 
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computadores, comércio eletrônico, inteligência artificial e realidade virtual, internet e 

a sociedade em rede são reconhecidos como direitos da era digital. É justamente 

neste sentido que supramencionados direitos visam a proteção e a regulamentação 

do uso dessas tecnologias (GORCZEVSKI, 2016, p. 145). 

Nesta senda, convém esclarecer que uma dimensão não substitui a outra, 

posto que interagem constantemente entre si. De tal sorte, o termo geração, afigura-

se enganador, por induzir a ideia de uma sucessão de categoria de direito, quando na 

realidade, o que se verifica é uma integração entre elas (MIRANDA, 2000, p. 32).  

Todas as dimensões coexistem, mais que isso, mantém entre si uma relação  

recíproca de intercâmbio, influenciando-se mutuamente e fazendo com que o 

entendimento de cada um dos direitos fundamentais seja sempre interpretado em 

conformidade com o contexto global da totalidade das dimensões de direitos já 

reconhecidas (CASABONA, 2007, p.102). 

Para Marmelstein (2014, p. 56) a tentativa de classificação de determinados 

direitos como se eles fizessem parte de uma dimensão determinada constitui-se em 

equívoco, pois estaria desprezando o aspecto da indivisibilidade e interdependência 

dos direitos fundamentais. Deve-se ainda sopesar que todos os direitos fundamentais 

podem ser analisados e compreendidos simultaneamente em múltiplas dimensões, ou 

seja: na dimensão individual-liberal (primeira dimensão), na dimensão social (segunda 

dimensão), na dimensão de solidariedade (terceira dimensão) e assim 

sucessivamente.  

A guisa de exemplo a ilustrar tal questão, pode-se afirmar que o direito à vida 

“direito de primeira dimensão” possui uma acepção muito mais ampla, interpretando 

o direito à vida, como existência digna, o direito à saúde, à assistência social e ao 

lazer “direitos de segunda dimensão”, e, também, o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado “terceira dimensão” e por fim o direito de viver em uma 

sociedade plural e democrática “quarta dimensão” (CASABONA, 2007, p. 107). 

A mesma análise pode ser realizada com o direito à propriedade: na dimensão 

individual-liberal (primeira dimensão) a propriedade tem seu sentido tradicional, de 

natureza essencialmente privada, tal como protegida no Código Civil; já na sua 

acepção social (segunda dimensão) passa a ter uma conotação menos individualista, 

de modo que associar-se à ideia de função social e por fim, na sua acepção solidária 

(terceira dimensão), a propriedade também deverá cumprir sua função ambiental 

(GUERRA FILHO, 1999, p. 26). 



45 
 

Em outra perspectiva, os direitos fundamentais interagem entre si, 

independentemente do momento histórico-social em que são reconhecidos e 

assegurados. Por esta razão, parece pertinente a ideia de que, na sua essência, todas 

as demandas na esfera dos direitos fundamentais gravitam, direta ou indiretamente, 

em torno dos tradicionais e perenes valores da vida, liberdade, igualdade e 

fraternidade (solidariedade), tendo, na sua base, o princípio maior da dignidade da 

pessoa. Como se percebe, não há uma hierarquia entre essas dimensões, pois na 

realidade fazem parte de uma mesma realidade dinâmica.  

 Oportuno reconhecer, desde logo, que somente com a efetiva proteção e 

reconhecimento dos direitos fundamentais é possível alcançar os fins a que se propõe 

o Estado Democrático de Direito, tendo em vista que é um caminho a ser seguido para 

assegurar a todos uma existência digna e igualitária. É o que defende Zaro (2013, p. 

37) ao aduzir que os direitos fundamentais são essenciais para a constituição de uma 

sociedade justa. 

É exatamente neste ponto que a dignidade da pessoa humana se mostra como 

importante fator de coesão dentro do ordenamento jurídico, servindo, 

verdadeiramente, como elemento de unificação para todo o sistema de direitos 

fundamentais, auxiliando na determinação do sentido e alcance diante dos casos 

concretos. Não é, portanto, por acaso que Bonavides (2019, p. 15) consignou que 

“nenhum outro princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da 

Constituição”.  

A dignidade da pessoa humana é considerada como princípio norteador do 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo a base de todos os direitos constitucionais, e 

ainda, orientador estatal, visto que todas as atuações dos aplicadores do direito 

devem resguardar àquilo que é mais precioso, a pessoa humana.   

Como consignou Sarmento (2020, p.77), além de servir como elemento de 

unificação o princípio da dignidade da pessoa humana possui múltiplas funções na 

ordem jurídica brasileira, principalmente em razão de sua relevância e vastíssimo 

âmbito de incidência. O mesmo serve como fator de legitimação do Estado e do 

Direito; como norteador para a hermenêutica jurídica; como direção para a 

ponderação de interesses que colidam; como fator de limitação dos direitos 

fundamentais; parâmetro para controle de validade de atos estatais e particulares e; 

como critério para identificação de direitos fundamentais e fontes de direito não 

enumerados. 
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Ante ao exposto, fica evidenciado que a dignidade da pessoa humana, uma vez 

incorporada ao direito constitucional positivo, assume a condição de norma jurídica, 

passando a ser considerada como bússola, princípio norteador de todo ordenamento 

jurídico brasileiro. De tal modo, será analisada sob seu aspecto axiológico, como 

princípio supremo na hierarquia das normas a irradiar sua força normativa a todos os 

demais princípios, direitos fundamentais e normas jurídicas, restando superada a 

clássica dicotomia entre direito público e privado.   

2.3 Constitucionalização do direito privado e caráter axiológico da 

dignidade da pessoa humana  

Inicia-se o presente item com a análise da evolução histórica dos modelos de 

Estado de Direito, a fim de realizar uma prévia compreensão dos elementos constituti-

vos e dos específicos fatores que dinamicamente contribuíram para a 

constitucionalização do direito privado, e consequentemente, uma releitura das 

relações jurídicas, sob uma perspectiva constitucional.  

Neste ínterim, oportuno analisar as razões que originaram tal distinção, sua 

evolução, bem como os motivos que levaram à contemporânea superação deste 

universo jurídico dividido em dois mundos diametralmente opostos – o direito público 

de um lado e o direito privado de outro (FACCHINI NETO, 2010, p. 38). 

No período do Estado Liberal a autonomia privada era verdadeiro dogma, tendo 

como objeto central a proteção do direito de propriedade, bem como os direitos 

econômicos com ele relacionados. De tal sorte, a Constituição não possuía força 

normativa e/ou jurídica nas relações privadas, conforme se observa nos ensinamentos 

de Reis (2009, p. 130), in verbis: 

Essas constituições liberais-individualistas asseguravam uma obrigação 
negativa do Estado, ou seja, obrigação de não intervir nas relações privadas. 
Diferentemente das constituições sociais que determinam uma obrigação 
positiva do Estado, ou seja, obrigação do Estado intervir a fim de reduzir as 
desigualdades, estabelecendo o equilíbrio nas relações privadas. A 
codificação em geral, mas especialmente os códigos civis, que se seguiram 
ao Estado Liberal, influenciados pelo individualismo jurídico, característica 
maior do liberalismo, como o do Brasil, tiveram como paradigma o cidadão 
proprietário, dotado de patrimônio, ou seja, este era o homem comum 
tutelado pela norma civil, deixando, em consequência, a grande maioria das 
pessoas fora de sua tutela. 

Tem-se, portanto, como pano de fundo a ideia de que o Estado está a serviço 

da pessoa e não o contrário, movido pelo interesse da burguesia, segundo princípios 
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iluministas, permitindo assim, que sejam impostos limites às suas atividades e ao seu 

poder (LEAL, 2007, p. 8).  

Em que pese o Código Civil de 1916 ter entrado em vigor em 01.01.1917 foi 

elaborado ainda no final do século XIX, fruto desse período liberal, profundamente 

influenciado pelos ideais iluministas do racionalismo e do antropocentrismo. Em 

decorrência disto, fixou-se uma maior liberdade à pessoa, considerada como 

indivíduo, em razão da proteção maior aos direitos individuais, exigindo que as 

intervenções estatais fossem admitidas somente como exceção, quando previamente 

previstas em lei.  

De tal sorte, não se pode olvidar que o Estado, enquanto criação artificial, um 

etrê pensé, é tido, como um mal necessário, que não pode interferir demasiadamente 

nas relações privadas, mas tão somente, quando estritamente necessário, adotando-

se como regra a liberdade dos cidadãos e como exceção a intervenção estatal (LEAL, 

2007, p. 9). 

Não é, portanto, por acaso, que a Constituição não tratava de assuntos 

concernentes à vida privada, havendo uma clara dissociação entre a esfera pública e 

esfera privada, eis que não havia qualquer interligação entre si. Enquanto a 

Constituição servia apenas como referencial político, buscando regulamentar a 

organização e estruturação do Estado - matéria de direito público, o Código Civil 

tutelava a relação entre particulares – matéria de direito privado.  

Dentro deste contexto, toda e qualquer relação social precisava se encaixar em 

uma destas duas esferas, e tão-somente em uma delas, pois ambas se encontravam 

estritamente separadas; o poder político (esfera pública), não deveria intervir em 

nenhum âmbito concreto ou particular tido como privado. Em contrapartida, o privado, 

o particular, se apresentava como apolítico, ou seja, como irrelevante para o âmbito 

político (CAPELLA, 1997, p. 110).  

Oportuno salientar que em consequência deste Estado mínimo, de abstenção 

no plano econômico e nas relações privadas, movido pelo princípio do laissez faire, 

laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-même21, acentuou o quadro de 

exploração do homem pelo homem, em razão da hegemonia dos economicamente 

 
21 Em tradução livre seria algo como “deixe fazer, deixe ir, deixe passar, o mundo vai por si mesmo”. 
Referido princípio associa-se à lógica liberal burguesa da “mão invisível”, proposta por Adam Smith, 
segundo o qual o mercado funciona com uma dialética própria, não necessitando de qualquer 
intervenção Estatal. Cf. SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 
London: Black, 1839.  
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mais fortes, fenômeno denominado por Paulo Luiz Netto Lôbo como “darwinismo 

jurídico”.   

Portanto, o ideal absenteísta do Estado liberal não respondia satisfatoriamente 

às exigências da sociedade dita “pós-moderna”, sendo necessária uma nova 

compreensão do relacionamento entre o Estado e a sociedade, que levou os Poderes 

Públicos a assumir o dever de atuar para que a sociedade superasse suas angústias 

estruturais, exigindo providências do Estado no sentido de prestar uma proteção mais 

efetiva.    

A intervenção estatal na matéria econômica-jurídica, que passa a ocorrer a 
partir de então, demonstra, assim, a definitiva superação do individualismo 
do século XIX, e a consequente decadência do liberalismo econômico e 
político pela ingerência do Estado, com princípios autoritários, na economia 
privada e na vida jurídica em geral (REIS, 2009, p.132). 

 

Desse modo, surge um novo modelo estatal, que abandona a neutralidade e 

apoliticidade, visando assumir fins políticos próprios, tomando-se para si a 

responsabilidade de transformar a estrutura econômica e social, orientado por um 

novo entendimento do princípio da igualdade, que deixa de ser compreendido 

meramente sob o aspecto formal para se converter em elemento material. Sob outra 

perspectiva, a igualdade não se dá tão-somente perante a lei, mas fundamentalmente 

por meio dela (LEAL, 2007, p.31).   

Diante deste quadro, o Estado deixa de ocupar a posição de mero espectador, 

para intervir diretamente nas questões sociais, utilizando-se de políticas públicas 

destinadas à promoção dos direitos fundamentais constitucionalmente positivados. 

Neste contexto específico, as constituições do pós-guerra dos países ocidentais 

buscam privilegiar a igualdade material, ainda, que por essa razão, haja alguma 

contenção no âmbito da liberdade econômica (REIS e ZIEMANNN, 2018, p. 47).  

Na Europa, instituiu-se o Estado do Bem Estar Social, Estado Providência ou 

Welfare State, que abandonou sua condição passiva de não fazer – abstencionista, 

para assumir uma perspectiva intervencionista e de preocupação social, atuando 

como moderador, conformador da vida econômica e social, através do 

estabelecimento de metas, orientação e controle para uma atuação ativa na efetivação 

de uma justiça social.  

Surge então, na virada para o século XX, o Estado do Bem-Estar Social, e 
com ele a consagração, constitucional de uma nova constelação de direitos, 
que demandam prestações estatais destinadas à garantia de condições 
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mínimas de vida para a população (direito à saúde, à previdência, à educação 
etc.) (SARMENTO, 2010, p. 18). 

Há de se reconhecer que se a era das codificações oitocentistas e das 

constituições liberais, representou, de certa forma, o primado do direito privado sobre 

o direito público, esta relação se inverte com o advento do intervencionismo estatal, 

fruto das concepções do Welfare State, já que o Estado passou a regular os 

comportamentos das pessoas e dos grupos infra-estatais.  

Como bem aponta Reis (2009, p.133), embora no Brasil o Estado Interventor 

tenha editado diversas leis esparsas, denominadas de microssistemas jurídicos, numa 

perspectiva jurídico-conceitual não pode ser classificado como Estado do Bem-Estar 

Social ou Welfare State. Isso não representa, por óbvio, nenhum demérito em relação 

ao modelo Europeu, porquanto se trata de uma realidade distinta da daquela 

vivenciada naquele continente. 

 Não obstante, neste período foi retirado do Código Civil diversas regulações, 

em decorrência deste ainda estar fundamentado no sistema individualista liberal, que 

não reunia condições de regular os interesses sociais, ensejando o processo da 

publicização do direito privado.  

Aliás, em alinhamento à doutrina mais especializada, à esteira dos 

ensinamentos de Paulo Luiz Netto Lôbo e Jorge Renato dos Reis, a fim de se evitar a 

ambiguidade e ausência de um consenso na esfera conceitual e terminológica, 

imperioso realizar a distinção entre as expressões “publicização” e 

“constitucionalização” do direito privado.  

Para os referidos autores a publicização é o processo de intervenção estatal, 

especialmente no âmbito legislativo, o que, diga-se de passagem, bem caracteriza o 

Estado Social no Brasil do século XX. Através da intervenção estatal, reduz-se a 

autonomia privada, a fim de proteger juridicamente o hipossuficiente. A título 

ilustrativo, há a atuação do legislador no campo legislativo infraconstitucional, 

retirando do Código Civil matérias inteiras, transformando-as em ramos autônomos, 

denominados pela doutrina como microssistemas jurídicos, como o direito do trabalho, 

o parcelamento do solo urbano, a incorporação e o condomínio de edifícios, o direito 

agrário, o direito do inquilinato, entre outros. 

O processo de constitucionalização, por sua vez, tem como objetivo submeter 

o direito positivo privado aos fundamentos de validade constitucionalmente 

estabelecidos, isto é, busca realizar uma releitura do direito civil à luz dos princípios e 
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regras constitucionais (REIS, 2003, p. 786). É interpretar o direito civil à luz da 

constituição e não o contrário. 

Feitas estas considerações preliminares, passa-se a analisar a crise do Estado 

do Bem-Estar Social e a constitucionalização do direito privado, mais precisamente, a 

influência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana sobre todo o 

ordenamento, inclusive nas relações interpessoais.  

A crise do Estado de Bem-Estar é um tema complexo para o qual não há 

consenso entre os estudiosos, havendo aportes doutrinários, que apontam uma 

variedade de fatores. Indubitavelmente, há de se reconhecer que um dos fatores que 

contribuiu sobremaneira para seu declínio foi a expansão desordenada do Estado, 

tornando-o burocrático e obsoleto, eis que muitas vezes fracassou em garantir a 

eficácia dos direitos sociais.   

Decerto, os primeiros sinais da crise do Welfare State  relacionam-se à crise 

financeira ocasionada pela crescente dificuldade de compatibilizar gastos públicos 

com o crescimento da economia capitalista, ocasionando uma desunião entre capital 

e trabalho.   

Outro fator determinante para a derrocada foi a explosão de demandas 

reprimidas, gerada pela democratização política, tornando extremamente difícil a 

obtenção dos recursos financeiros necessários ao seu atendimento. Ademais, o 

envelhecimento populacional, decorrente dos avanços na medicina e no saneamento 

básico, engendrou uma perigosa crise de financiamento na saúde e na previdência 

social – pilares fundamentais sobre os quais se assenta o Estado Social  

(SARMENTO, 2010, p. 26).  

Como apontado por Reis (2009, p. 133), em decorrência da crise vivenciada 

por este modelo e, principalmente, diante da necessidade de uma maior eficácia da 

Carta Magna, passa-se a exigir que todos os atos praticados o sejam realizados 

segundo os princípios constitucionais sob pena de inexistência, nulidade, 

anulabilidade ou ineficácia.  

Assim sendo, toda a legislação infraconstitucional torna-se constitucionalizada, 

com a predominância do princípio da dignidade humana, dissipando a ideia de um 

direito civil autônomo em relação ao direito constitucional.  

A regulação da vida privada, até então exclusiva do direito civil, passa a se 

subordinar à Constituição, que assume o seu status de lei superior e a ocupar posição 
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central no ordenamento jurídico, irradiando seus princípios normativos a toda a 

legislação denominada infraconstitucional. 

Isso quer significar, entre outras coisas, que a visão do Direito compartimentado 

em duas áreas, estanques e separadas, atualmente se encontra superada, posto que 

o direito é um todo do qual fazem parte os ramos público e privado, sendo que ambos 

possuem sua fonte maior nas normas constitucionais. O eixo essencial da ordem 

jurídica deixa de ser a lei e passa a ser a constituição.  

Com efeito, há uma mudança de paradigma do direito privado. A evolução para 

o Estado Democrático de Direito, além de esmaecer a separação entre público e 

privado, também consagrou a dignidade humana como um guia para o Direito, não 

havendo mais espaço no ordenamento para posturas individuais e despreocupadas 

com as questões atinentes à sociedade (REIS; DIAS, 2011).  

A “despatrimonialização” do direito civil ocorre como resposta imediata à 

constitucionalização de temas que eram tratados anteriormente apenas pela 

legislação ordinária, alterando o enfoque do patrimônio para o ser humano e seus 

atos. Desta forma, a noção de patrimônio se vê substituída por princípios que levam 

em consideração toda a sociedade. Ocorre, assim, a “personalização” do direito 

privado, no sentido de colocar a pessoa no topo da proteção deste direito privado.  

Nesse sentido o Código Civil de 2002 veio amparado pelo paradigma de 

conteúdo social,  distanciando-se do individualismo que caracterizava o Código Civil 

anterior, com normas que refletem a prevalência dos valores coletivos sobre os 

individuais, sem perda, porém, do valor fundamental da pessoa humana, priorizando 

a equidade, função social, probidade e boa-fé.  

Abriu-se, portanto, espaço para um novo modelo de Estado, o Democrático de 

Direito, onde a Constituição mais do que nunca, assumiu uma função principiológica 

em face do recrudescimento da ideia dos direitos fundamentais, e da noção de 

Dignidade da Pessoa Humana, que designa o respeito que merece qualquer pessoa 

não importando em que condições se encontre, isto é, independe de qualquer 

merecimento de cunho pessoal ou social.  

No sistema jurídico contemporâneo brasileiro a dignidade da pessoa humana 

está positivada na Carta Magna, em seu artigo 1º, III, sendo ainda elevada como um 

dos próprios fundamentos da Constituição Federal de 1988. Exsurge, portanto, como 

valor máximo a ser buscado e auferido pelo Estado Democrático, de forma a atrair o 
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conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida (SILVA, 

2008, p. 105).  

Assim, consoante ensinamento de Sarlet (2019, p. 82), a dignidade da pessoa 

humana, na qualidade de valor jurídico fundamental da comunidade22, constitui-se 

norma jurídica positivada dotada, em sua plenitude, de status constitucional formal e 

material, como valor-guia não apenas dos direitos fundamentais, mas de toda a ordem 

jurídica (constitucional ou infraconstitucional).   

Na mesma esteira Martins (2010, p. 51) leciona que a dignidade da pessoa 

humana manifesta os anseios a serem alcançados por toda a sociedade civil e por 

seus componentes, sendo-lhe atribuído uma proeminência axiológica sobre os demais 

valores acolhidos pela Carta Magna. Está erigida como princípio matriz da 

Constituição, que lhe confere unidade de sentido, condicionando a interpretação das 

normas e revelando-se como cânone constitucional que incorpora as exigências de 

justiça e dos valores éticos (PIOVESAN, 2000, p. 54). 

Segundo Carvalho (2004, p. 355) o reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado, não se limita a dar importância do valor da 

pessoa humana em sua dimensão de liberdade, mas, acima de tudo, de que o próprio 

Estado se constrói com base nesse princípio. Nesse sentido, Harberle (2009, p. 89) 

ensina que: 

A dupla direção protetiva da cláusula da dignidade humana significa: ela é um 
direito público subjetivo, direito fundamental do indivíduo contra o Estado (e 
contra a sociedade) e ela é, ao mesmo tempo, um encargo constitucional 
endereçado ao Estado, no sentido de um dever de proteger o indivíduo em 
sua dignidade humana em face da sociedade (ou de seus grupos). O Estado 
deve criar as condições para levar isso a cabo, de tal sorte que a dignidade 
humana não seja violada por terceiros (integrantes da sociedade).  

Decerto, não há como negar que apesar do clássico cumprimento do dever 

constitucional na esfera negativa é necessário também que ocorra uma prestação 

positiva, sendo certo que a dignidade da pessoa humana não pode ser vista como 

uma fórmula vazia e meramente retórica. Na qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e 

 
22 Expressão utilizada por Benda voltada ao art. 1º da Lei Fundamental da Alemanha, mas que revela 
perfeitamente compatível com a posição outorgada pelo Constituinte pátrio de 1988 ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. Cf. BENDA, Ernst. Menschewurde und Personlichkeitsrecht, in: E. Benda 
– W. Maihofer-H. J Vogel (org.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutchland, 2ª 
ed. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1994, p. 161 e ss.  
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consideração, possui uma faceta intersubjetiva, simultaneamente negativa (defensiva) 

e positiva (prestacional). 

Há de se reconhecer ainda que nas lições de Sarlet (2019, p. 91) para além 

desta vinculação do Estado, também a ordem comunitária e, portanto, todas as 

entidades privadas e os particulares encontram-se diretamente vinculados pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana. Desta forma, irradiam seus efeitos além da 

proteção a interesses pessoais, tornando-se, verdadeiramente, a bússola, o princípio 

norteador de todo o ordenamento jurídico brasileiro.  

O termo dignidade designa o respeito que merece qualquer pessoa não 

importando em que condições se encontre, isto é, independe de qualquer 

merecimento de cunho pessoal ou social. Ao ser elencada na Carta Magna assume 

status de “super princípio”, um princípio supremo na hierarquia das normas a irradiar 

sua força normativa a todos os demais princípios, direitos fundamentais e demais 

normas jurídicas,  proporcionando assim uma coerência valorativa, não apenas sobre 

os atos estatais, mas, sobretudo, nas relações entre particulares23 (REIS, 2007, p. 

2037).  

Impende salientar que a Constituição incorpora um sistema normativo aberto 

formado por princípios e regras. Bobbio (1999, p. 158) defende que princípios são 

normas como todas as demais. Se antes não se reconhecia força jurídica aos 

princípios, mas tão somente às regras, agora possuem como um de seus traços 

principais, a imputação de normatividade, passando a ocupar posição de centralidade 

no ordenamento jurídico dentro do constitucionalismo contemporâneo (FACHIN, 2009, 

p. 17-20). 

Muito embora sejam subespécies da norma possuem conceitos distintos, sendo 

de extrema relevância essa diferenciação para a solução dos problemas centrais da 

dogmática dos direitos fundamentais. Segundo Alexy (1993, p. 81) sem essa 

distinção, não haveria uma teoria satisfatória acerca dos limites e da colisão dos 

direitos fundamentais e tampouco suficiente para tratar do papel desempenhado por 

eles dentro sistema jurídico. Neste contexto, conveniente se faz recorrer aos 

 
23 Segundo Jorge Renato do Reis o ser humano passa a estar no centro do sistema jurídico, seja no 
direito público ou direito privado, devendo ter assegurado um lugar apto a propiciar seu 
desenvolvimento com dignidade. Cf. REIS, Jorge Renato dos. Os direitos fundamentais de tutela da 
pessoa humana nas relações entre particulares. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta 
(Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 7. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2007 
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ensinamentos de Dworkin (1967, p. 14), que ao estudar o tema da diferenciação entre 

normas e princípios, conclui: 

As normas jurídicas (regras) são aplicadas segundo o critério “tudo ou nada” 
(all or nothing), no sentido em que, no caso concreto, ou a norma é válida ou 
a norma é inválida; em caso de colisão de regras jurídicas, uma delas 
prevalece. Já os princípios possuem uma ponderação específica (dimension 
of weight), dentro de cada sistema jurídico; aquele que detiver maior peso 
relativo, em comparação com outro ou com os outros, prevalece. Aquele que 
tem peso relativo menor não perde a validade, apenas é suplantado pelo que 
tem peso maior.  

As regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõe, 

permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida, devendo ser analisadas no plano da 

validade. Assim são aplicáveis na forma do tudo ou nada (all or nothing), não 

aceitando qualquer forma de gradação. Dados os fatos que uma regra estipula, então 

ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ele fornece deve ser aceita, ou não 

é válida.  

Com efeito, um conflito entre regras só pode ser solucionado introduzindo em 

uma de suas regras uma cláusula de exceção que elimina o conflito ou declarando 

inválida, pelo menos, uma das regras. Em decorrência do baixo grau de abstração e 

na condição de espécies vinculantes de conteúdo meramente formal, as regras devem 

ser afastadas ou aplicadas em sua totalidade (DWORKIN, 2007, p. 39). Em apertada 

síntese, o que se pretende demonstrar é que a decisão sobre o conflito de regras é 

uma decisão acerca da validez. 

 Os princípios, por sua vez, em razão do elevado grau de abstração, possuem, 

diversamente das regras, uma dimensão de peso ou importância, ordenando que algo 

seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes.  

Para Alexy (2008) os princípios são mandados de otimização, caracterizados 

pela possibilidade de satisfação em diferentes graus e de acordo com os aduzidos 

condicionalismos fáticos e jurídicos. 

Consequentemente, quando dois princípios entram em colisão, um dos dois 

princípios tem que ceder ante o outro. Todavia, isso não significa declarar inválido o 

princípio desprezado e tampouco que no princípio desprezado haja que ser 

introduzida uma cláusula de exceção.  

Os princípios permitem avaliações flexíveis, não necessariamente excludentes. 

Um determinado princípio pode prevalecer em alguns casos e ser preterido em outros. 
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O que vai determinar qual o princípio que deve ceder serão as circunstâncias 

(NOVELINO, 2012, p. 127). Isso quer dizer, em outras palavras, que os princípios 

comportam uma série indeterminada de aplicações (AMARAL JÚNIOR, 1993, p. 27), 

e, portanto, deve prevalecer aquele com maior peso diante do caso concreto, ainda 

que existam outros, de peso menor, apontando em sentido contrário.  

A verdade é que a existência de regras e princípios permite a compreensão do 

direito constitucional como um sistema aberto. Se o modelo jurídico fosse formado 

apenas por regras, estaríamos restritos a um sistema fechado, com uma disciplina 

legal exaustiva de todas as situações, alcançando a segurança, mas impedindo que 

novas situações fossem abarcadas pelo sistema.   

Lado outro, a adoção de um sistema formado exclusivamente por princípios 

seria impossível, pois diante de tal indeterminação (sem a existência de regras 

precisas), o sistema mostrar-se-ia “falho de segurança jurídica e tendencialmente 

incapaz de reduzir a complexidade do próprio sistema” (CANOTILHO, 2000, p. 1162).  

Em síntese, conclui-se que diante da impossibilidade de se constituir um 

sistema formulado apenas com princípios ou regras, é que se propõe o sistema 

formado por regras e princípios. 

Dentro deste contexto específico, os direitos fundamentais consagram os 

valores mais respeitáveis a uma comunidade política, sendo o alicerce fundamental 

para toda ordem jurídica, de interesse não só individual, mas principalmente coletivo.  

A Constituição Federal de 1988 foi um marco em relação à valoração dos 

direitos fundamentais, ampliando-os consideravelmente, no intuito de dar-lhes a sua 

real importância no contexto jurídico e social. Busca-se uma adequação do 

ordenamento jurídico à lógica de um sistema constitucional aberto, ou seja, a 

Constituição incorpora uma função eminentemente principiológica, gerando inúmeras 

possibilidades ao intérprete da norma e dos preceitos constitucionais.  

É inegável que os direitos fundamentais são essenciais para a ordem 

constitucional, pois além de influenciarem de forma a limitar a atuação nefasta do 

Estado em face dos indivíduos, permite a eles ter como escudo a proteção de direitos 

que os fazem serem reconhecidos como pessoa detentora de respeito à dignidade. 

Portanto, a eficácia vertical dos direitos fundamentais é pacífica, não havendo 

controvérsias sobre sua incidência. 

Neste contexto, assume relevo a doutrina de Finger (2000, p. 93) que ensina 

que o Estado Democrático de Direito é um Estado comprometido constitucionalmente 
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com a realização efetiva dos direitos fundamentais. Para tanto, deve estar dotado de 

instrumental jurídico passível de judicialização de uma gama maior de conflitos 

gerados pela efetivação daqueles direitos, aos quais se passou a reconhecer além da 

eficácia vertical, também a eficácia horizontal.  

Muito embora os direitos fundamentais tenham sido concebidos historicamente 

como direitos cujos efeitos se produzem na relação entre o Estado e os particulares, 

percebeu-se que essa visão era insuficiente, sobretudo em países democráticos, pois 

nem sempre era o Estado que gerava a maior ameaça aos particulares, mas sim 

outros particulares, especialmente aqueles dotados de algum poder social ou 

econômico.  

Exsurge uma questão que não pode ser ignorada, os direitos fundamentais 

condensam os valores mais caros à coletividade, e, portanto, devem ser respeitados 

tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Em que pese terem existido inúmeros 

questionamentos acerca da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, entende-se 

que a revolução paradigmática do constitucionalismo contemporâneo não abre mais 

espaço para incertezas quanto à possibilidade de sua aplicação nas relações privadas 

(MACHADO, 2017, p. 34).  

No Brasil, a questão sobre a vinculação ou não dos Direitos Fundamentais nas 

relações privadas ainda é objeto de debates, posto que não há previsão expressa na 

Carta Magna. Em outros países, contudo, a exemplo de Portugal24,  África do Sul25 e 

Suíça26, a matéria recebeu atenção especial por parte do constituinte, havendo 

expressa previsão constitucional da vinculação dos Direitos Fundamentais às relações 

privadas. Ainda assim, mesmo nestes países subsiste o questionamento sobre a 

forma pela qual deve se dar tal incidência (REIS, 2005). 

Frisa-se, portanto, que essa matéria é objeto de estudos e debates, sejam eles 

doutrinários ou jurisprudenciais desde o século passado, havendo a existência de pelo 

menos três teorias que serão tratadas a seguir.  

A primeira teoria a ser abordada neste estudo é a da negação da incidência 

dos Direitos Fundamentais nas relações privadas. Cuida-se, de uma teoria liberal 

 
24 Art. 18, 1: “Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são 
diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”. 
25 Art. 8, (2): “Uma disposição de direitos fundamentais vincula uma pessoa natural ou uma pessoa 
jurídica se, e na medida em que, for aplicável, levando em consideração a natureza do direito e a 
natureza de qualquer dever imposto pelo direito”. 
26 Art. 35, 5: “As autoridades públicas devem cuidar para que os direitos fundamentais, na medida em 
que sejam aptos para tanto, tenham eficácia também nas relações entre privados”. 
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clássica que limitava o alcance dos direitos fundamentais à regência das relações 

públicas, que tinham o Estado em um de seus pólos, consequentemente, negava tal 

incidência no cenário das relações jurídicas-privadas. Assim sendo, os direitos 

fundamentais não produziriam efeitos nas relações dos particulares entre si, sob o  

argumento de que, ocorrendo tal vinculação, o Direito privado perderia sua identidade 

e seria submerso pelo Direito constitucional, bem como a autonomia privada deixaria 

de existir.  

Esta teoria era aplicada na Alemanha até meados do século XX, sendo extinta 

a partir de 1950, através de repetidas decisões da Corte Suprema daquele país, que 

reconheceu a vinculação existente entre os direitos fundamentais e a seara privada, 

denominado de Drittwirkung der Grundrechte, cuja tradução literal é “efeito vinculante 

frente a terceiros dos direitos fundamentais” (REIS, 2005). 

Não obstante, ainda persiste em alguns países, como nos Estados Unidos27, 

onde tem prevalecido a visão de que, os direitos fundamentais, previstos no Bill of 

Rights, impõem restrições apenas para os Poderes Públicos e não atribuem aos 

particulares direitos frente a outros particulares, com a exceção da 13ª emenda, que 

proibiu a escravidão (REIS, 2005).    

Quanto às teorias que entendem pela incidência dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, serão analisadas aqui duas destas teorias: a da eficácia indireta e 

da eficácia direta. 

A teoria da eficácia horizontal mediata ou indireta dos direitos fundamentais foi 

desenvolvida originariamente na doutrina alemã em 1956 por Günter Dürig28.  Trata-

se de uma construção intermediária, que reconhece a vinculação dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, todavia, não de forma direta. A 

influência dos direitos fundamentais nas relações privadas se dá por intermédio do 

material normativo do próprio direito privado.  

 
27 Daniel Sarmento iguala a doutrina da State action a uma não-aceitação de efeitos dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares, o que recebe críticas por parte de Virgílio Afonso da Silva. 
Segundo Virgilio Afonso da Silva, não se pode confundir os fundamentos da doutrina com seus efeitos. 
Para ele, ao invés de negar a aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações privadas, a doutrina 
da State  action tem como objetivo justamente definir em que situações uma conduta privada está 
vinculada às disposições de direitos fundamentais. Cf. SILVA, Virgílio Afonso da, A 
Constitucionalização do direito: Os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: 
Malheiros, 2005.   
28 Günter Dürig, “Grundrechte und Zivilrechtsprechung”, in Theodor Maunz (Hrsg. Von). Festschrift für 
Hans Nawiasky. München: Beck, 1956, p. 157-190, apud Rafael Naranjo de la Cruz. Los Límites de los 
Derechos Fundamentales en las Relaciones entre Particulares: La Buena Fé. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 169. 
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Isso quer significar, entre outras coisas, que para submissão do direito privado 

aos valores constitucionais, é necessária a construção de uma ponte, “porta de 

entrada”. Assim, diante da inexistência de texto legislativo específico, compete ao juiz 

dar eficácia às normas de direitos fundamentais por meio da aplicação das cláusulas 

gerais e conceitos jurídicos indeterminados do direito privado (STEINMETZ, 2004, p. 

137).   

Por fim, a teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais nas relações 

privadas foi defendida inicialmente na Alemanha por Hans Carl Nipperdey, a partir do 

início da década de 50. Segundo ele, os direitos fundamentais têm efeitos absolutos 

e nesse sentido, prescindem de mediação legislativas para serem aplicados às 

relações particulares.  

Pode-se, assim, concluir que a  grande diferença entre o modelo de 

aplicabilidade direta e modelo de efeitos indiretos consiste exatamente na 

dispensabilidade de mediação legislativa para que os direitos fundamentais produzam 

efeitos nas relações entre particulares. No modelo de aplicabilidade direta não há, 

portanto, necessidade de nenhuma “porta de entrada” para se irradiar no direito civil 

(SILVA, 2005, p. 90). 

Nesta senda, convém esclarecer que no direito brasileiro, a teoria da eficácia 

indireta é minoritária, já que a maior parte da doutrina apoia a teoria da eficácia 

horizontal direta e imediata dos direitos fundamentais, sendo sustentada por autores 

como Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Roberto Barroso, Gustavo Tepedino, Wilson 

Steinmetz e Jane Reis Gonçalves Pereira, em razão, inclusive, das particularidades 

da ordem constitucional brasileira (SARMENTO; GOMES, 2011, p. 72).   

Em apertada síntese é possível afirmar que atualmente a aplicação da teoria 

da negação da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, revela-se 

anacrônica, tendo em vista que a opressão e a violência contra a pessoa não têm 

origem apenas em um ato praticado pelo Estado, mas de uma multiplicidade de atores 

privados, tornando a incidência dos direitos fundamentais na esfera das relações entre 

particulares um imperativo incontornável (SARMENTO; GOMES, 2011, p. 61).  

Embora no Brasil haja a prevalência da teoria da eficácia imediata, não raras 

as vezes a jurisprudência tem fundamentado suas decisões na teoria da eficácia 

mediata, demonstrando a adoção de um sistema combinado misto. Ainda  a respeito 

deste ponto, vale registrar a importância em se reconhecer a eficácia horizontal dos 
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direitos fundamentais, pouco importando se com a aplicação da teoria a eficácia direta 

ou indireta.   

Destarte, no contexto do constitucionalismo contemporâneo, as normas 

jurídicas infraconstitucionais não podem ser estáticas, hão de ser necessariamente 

dinâmicas, com enquadramento nas diretrizes dos direitos fundamentais. O desafio 

para a legislação infraconstitucional é abarcar a construção de uma ordem jurídica 

mais sensível dos problemas e desafios da sociedade contemporânea, sendo que a 

pessoa assume uma posição central na relação Estado e até mesmo com outros 

particulares.  

O ordenamento jurídico está integralmente imbuído da obrigação de realizar os 

valores constitucionais, tendo como diretriz axiológica máxima o princípio da 

dignidade da pessoa humana, que além de pressuposto filosófico, passou a constituir 

alicerce fundamental para toda ordem jurídica. Por tais razões, o reconhecimento da 

incidência dos valores e princípios constitucionais no direito civil reflete não apenas 

uma tendencia metodológica, mas, sobretudo, a preocupação com a construção de 

uma ordem jurídica mais sensível dos problemas e desafios da sociedade 

contemporânea (MATTIETTO, 2000, p. 163). 

Assim, encerra-se este panorama do primeiro capítulo, o qual buscou delimitar 

as principais características da dignidade da pessoa humana, sua natureza jurídica e 

relação com os demais princípios fundamentais. No capítulo seguinte será estudado 

o instituto da regularização fundiária, enquanto ferramenta de acesso ao mundo 

jurídico formal nas operações imobiliárias, passando-se à análise específica de seu 

objetivo, modalidades, sua vinculação com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, bem como direitos fundamentais, precipuamente no que tange ao direito à 

moradia e de propriedade. 
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3     REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA À LUZ DA CONSTITUICÃO FEDERAL 

DE 1988 

 O primeiro capítulo destinou-se a revelar as nuances do Constitucionalismo 

Contemporâneo, pensando no ordenamento jurídico como um complexo unitário, um 

sistema formado por diversas partes interligadas que não mais podem ser dissociadas 

de forma autônoma. Desse modo, com a superação da clássica dicotomia entre 

público e privado, as normas devem ser observadas sob a inspiração da Constituição 

Federal, marcadamente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fonte de 

oxigenação de todo o ordenamento jurídico, capaz de irradiar sua força normativa a 

todos os demais princípios, direitos fundamentais e demais normas jurídicas.   

Se num primeiro passo centrou-se na análise da normatividade da Carta 

Magna, precipuamente na expansão de seu conteúdo nas relações privadas e sobre 

as normas infraconstitucionais. Agora, objetiva-se analisar os marcos normativos 

relacionados ao instituto da regularização fundiária com ênfase na Constituição 

Federal de 1988 destacando a sua importância para a concretização da dignidade da 

pessoa humana e demais preceitos constitucionais insculpidos pela Carta Magna.  

Reforça-se, aliás que a dignidade da pessoa humana passa a ser considerada 

como princípio norteador do sistema jurídico brasileiro, sendo a base de todos os 

direitos constitucionais, e ainda, orientador estatal, visto que todas as atuações dos 

aplicadores do direito devem resguardar àquilo que é mais precioso, a pessoa 

humana.  

Portanto, diante da incitadora tarefa de integração desses elementos tão caros 

e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, questiona-se como a 

regularização fundiária urbana – REURB, pode contribuir no processo de 

concretização de uma sociedade harmônica e colaborativa, mormente no que tange à 

reinserção dos cidadãos mantidos na clandestinidade e incerteza ao sistema jurídico 

formal, a fim de reverter o quadro de exclusão socioeconômico e espacial.   

A inclusão social se perfaz como desafio aos aplicadores do direito e à 

sociedade contemporânea como um todo, posto que os entraves jurídicos no acesso 

ao registro imobiliário das propriedades impedem a oponibilidade erga omnes, 

elemento essencial na proteção e confiança, além de fundamental para o exercício de 

outras faculdades e privilégios que serão amadurecidos em momento oportuno. 
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 Portanto, estudar-se-á o instituto da regularização fundiária urbana – REURB, 

que juntamente com flexibilizações das legislações urbanísticas e ambientais, 

constituem verdadeiro arcabouço jurídico para resolução de grande parte das 

irregularidades. A análise será realizada sob um viés constitucional, marcada pelo 

efetivo protagonismo e centralização dos textos constitucionais, que passaram a 

constituir núcleo essencial do ordenamento jurídico brasileiro, em detrimento de 

comportamentos absolutamente individualistas.  

3.1 A divisão histórica do solo e a formação de áreas de ocupação 

irregular 

Inicialmente, é relevante consignar que as cidades brasileiras são fortemente 

marcadas pela presença de assentamentos informais, vilas, loteamentos clandestinos 

e favelas, que se constituem em espaços irregulares, vulneráveis e inseguros onde 

vive parcela significativa da população. Em outras palavras, a estrutura fundiária 

brasileira é extremamente deficiente, marcada por um passivo de informalidade nos 

centros urbanos.  

Em razão da complexidade que envolve a matéria diversos pontos devem ser 

analisados e contrapostos a fim de se aclarar os motivos que determinaram essa 

divisão fundiária. É inequívoco que o problema fundiário brasileiro possui sua gênese 

no próprio período colonial, com raízes socioeconômicas históricas, já que a tensão 

existente entre legalidade e ocupação irregular acompanha a formação do Estado e 

do território brasileiro desde o início da colonização pela Coroa Portuguesa. 

Destaca-se que a estrutura fundiária é influenciada por fatores variados, sejam 

eles naturais (relevo, solos, clima, flora e geologia, entre outros) como antrópicos 

determinados, principalmente, pela herança cultural (produção, comunicação, 

políticos e legislativos, entre outros). Estes fatores interagem de um modo complexo, 

gerando como resultado uma estrutura fundiária, conforme será elucidado ao longo 

deste capítulo. 

Com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500 estava configurada a 

"posse histórica", fundamentada no domínio público que não exigia qualquer 

documentação, passando o território nacional a incorporar ao patrimônio da coroa 

portuguesa, competindo com exclusividade ao rei de Portugal a atribuição de permitir 

o acesso à propriedade da terra.  



62 
 

Nos primeiros trinta anos da colonização portuguesa no Brasil, a única grande 

atividade econômica desenvolvida foi a exploração do pau-brasil, sendo dada pouca 

importância às novas terras, diferentemente do que ocorrera nas colônias 

pertencentes à Espanha.  

Ocorre que no começo da década de 1530, o comércio com a Índia estava em 

declínio, e as terras dos portugueses na América estavam sendo ameaçadas 

pelos franceses, que invadiam com frequência o território, aliando-se com nações 

indígenas inimigas de Portugal. Em decorrência disso, percebeu-se a necessidade de 

ampliação de esforços para a colonização do Brasil, caso contrário corria-se o 

eminente risco de perder as terras. 

Desta forma, a Coroa Portuguesa decidiu ocupar a Colônia Brasileira, isto é, 

povoá-la e explorá-la de modo mais efetivo, visando a ocupação da terra para sua 

defesa. A saída encontrada por Portugal foi bem simples: ao invés da Coroa financiar 

todo o processo de colonização do Brasil, transferiu o ônus de povoamento aos 

particulares.  

Por isto, no período de 1534 a 1536 o território brasileiro foi dividido 

administrativamente em 15 lotes, que foram distribuídos em 14 Capitanias 

Hereditárias distintas, cuja administração ficou sob responsabilidade dos capitães-

donatários, que em geral eram comerciantes ou pessoas que pertenciam à pequena 

nobreza de Portugal.  

Note-se que a responsabilidade de desenvolver a capitania era exclusiva do 

donatário, que era obrigado a investir ou atrair investimentos, criando toda 

infraestrutura para garantir o desenvolvimento e a segurança de sua capitania, além 

de construir fortificações a fim de impedir invasões estrangeiras e combater os povos 

indígenas que fossem hostis à presença dos portugueses.  

Durante o período colonial não fora elaborada uma legislação específica para 

a colônia, passando a vigorar no Brasil as leis lusitanas, a exemplo da Lei de 

Sesmaria29, criada pelo rei português Dom Fernando I, em 1375, que previa a 

 
29 Sesmaria (de sesma, derivada do latim sexĭma, ou seja, "sexta parte") foi um instituto jurídico 
português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção agrícola. Este sistema 
surgira em Portugal durante o século XIV, com a Lei das Sesmarias de 1375, criada para combater a 
crise agrícola e econômica que atingia o país e a Europa, e que a peste negra agravara. O instituto foi 
transplantado para o Brasil, em 1530, através da carta de poderes concedida a Martim Afonso de 
Souza, quando enviado às terras da América portuguesa no comando de uma expedição colonizadora. 
A coroa pretendia utilizar as sesmarias para incentivar a colonização do território, ainda inexplorado. 
Cf. VARELA, Laura Beck. Das Sesmarias à Propriedade Moderna: Um Estudo de História do Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/o-paubrasil-na-economia-colonial.htm
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transferência de domínio útil da terra ao beneficiário depois do cumprimento de 

algumas cláusulas contratuais, tais como: aproveitamento do solo, medição e 

demarcação do imóvel, registro da carta e pagamento do dízimo. A coroa pretendia 

utilizar as sesmarias para incentivar a colonização do território, ainda inexplorado. 

Era outorgado aos capitães-donatários o poder para conceder sesmarias aos 

colonos, contudo, estes eram proibidos de passar carta de sesmaria em seu nome, 

de sua mulher e de seu filho herdeiro. Percebe-se, por meio dessas medidas que 

havia grande preocupação por parte da Coroa Portuguesa que os donatários 

utilizassem o poder conferido a eles em proveito próprio.  

 A concessão das Sesmarias sempre esteve ligada à demarcação, colonização 

e aproveitamento das terras, que era a obrigação de quem recebesse a porção das 

terras.  

Sem embargo, a doutrina é unânime em reconhecer que a história do direito 

agrário, bem como a estrutura agrária brasileira fincaram suas raízes no direito 

português. Sobre o tema Meirelles (2012, p. 604) de forma sintetizada nos ensina: 

No Brasil todas as terras foram, originariamente, públicas, por pertencentes 
à Nação portuguesa, por direito de conquista. Depois, passaram ao Império 
e à República, sempre como domínio do Estado. A transferência das terras 
públicas para os particulares deu-se paulatinamente por meio de concessões 
de sesmarias e de data, compra e venda, doação, permuta e legitimação de 
posses. Daí a regra de que toda terra sem título de propriedade particular é 
de domínio público.  

O direito de propriedade no Brasil, portanto, possui sua origem do 

desmembramento do patrimônio público, ou seja, as terras que eram originariamente 

públicas passaram para o domínio dos particulares, respeitado aos procedimentos 

administrativos no momento do destaque do imóvel do patrimônio público.  

Cumpridas todas estas obrigações o rei confirmaria a carta e a terra seria 

incorporada ao patrimônio do particular. Portanto, a legislação colonial previa que 

somente as Cartas de Sesmaria confirmadas teriam o condão de garantir o direito de 

propriedade. Caso não atendesse ao dever exigido, o sesmeiro perdia as terras 

recebidas, que retornavam ao patrimônio da Coroa Portuguesa quando se 

denominavam Terras Devolutas, ou seja, terras devolvidas. 

A despeito disso, durante mais de dois séculos a Carta de Sesmaria teve pouco 

impacto no ordenamento fundiário, razão pela qual inúmeras posses foram 

estabelecidas em terras públicas sem nenhum consentimento formal por parte do 

Estado e, consequentemente, à revelia do ordenamento jurídico vigente.  
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Ademais, há de se reconhecer que as capitanias, com exceção à Capitania de 

São Vicente e de Pernambuco, não atenderam os objetivos propostos, voltando, 

pouco a pouco, para o domínio da Coroa portuguesa, através da compra ou do 

confisco. Afinal, as terras não eram de propriedade dos donatários, que tinham apenas 

a posse sobre os territórios, mas sim de Portugal.   

Instaurou-se, um novo sistema político-administrativo, denominado de 

Governo-Geral do Brasil que disciplinava o exercício dos poderes, a exploração das 

riquezas, bem como a cobrança de tributos. Entretanto as concessões de sesmarias 

se tornaram alvo de favorecimento de pessoas ligadas ao Governador, surgindo os 

grandes latifundiários que possuíam enormes áreas sem ocupá-las ou até mesmo 

sem aproveitá-las.  

Essa ocupação territorial caracterizada pela dispersão dos moradores por uma 

base territorial imensa foi propícia nas palavras de Oliveira Vianna (1974, p. 117) à 

criação da figura do homo colonialis, tipo humano adequado a essa disposição 

dispersiva, individualista e amante da solidão e do deserto, ou seja, rústico e anti-

urbano.  

Assim, numa perspectiva histórica, verifica-se que o fenômeno da urbanização 

no período colonial permaneceu incipiente diante da escassez e da rarefação 

populacional, composta pela massa trabalhadora, majoritariamente de escravos 

mantidos pelos senhores feudais, alheios à intervenção estatal, inclusive no que se 

refere à moradia (OLIVEIRA, 2017, p. 70-71).   

Com efeito, a ocupação urbana funcionava apenas como sede administrativa e 

sustentáculo à atividade rural, como locais de passagem e pousos para o fluxo dos 

produtos agrícolas.  Nesse sentido, Souza (2009, p.48) esclarece que “as cidades 

eram apenas locais de tráfego de fazendeiros, onde mantinham encontros 

necessários para o escoamento da produção e para o comércio de escravos”. 

Importante salientar que no Brasil Colônia os núcleos urbanos ou vilarejos 

resultaram da ação urbanizadora estimulada pelas autoridades coloniais, não da 

criação espontânea da massa, sendo, portanto, um ato de iniciativa oficial (SILVA, 

2010, p. 21). Em que pese a existência de alguns casos isolados de aglomerados 

urbanos, com traços característicos, que se desenvolviam espontaneamente, como a 

urbanização litorânea – voltada para o comércio exterior, ou da área mineradora, 

inexistiu um processo geral de urbanização marcante, bem definido durante o período 

colonial. 
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Verifica-se, desta forma que a política da Coroa Portuguesa era contraditória. A 

despeito de possuir a pretensão de instaurar na Colônia o regime municipalista pela 

política da fundação de povoações e vilas, realizava uma política econômica e 

povoadora de distribuição de terras em sesmarias, que isolava o homem.  Assim, ao 

mesmo tempo que procurava reunir os moradores dispersos, fundando os centros 

urbanos, os forçava à dispersão e ao centrifugismo, instituindo o regime de sesmarias 

vastas e fomentando a constituição autárquica dos engenhos rurais (SILVA, 2010, p. 

22).  

A chegada da família real ao Brasil no ano de 1808 estabeleceu importante 

marco histórico, pois evidenciou a insuficiência de moradias nos centros urbanos. À 

época, a Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro era ocupada por cerca de 60.000 

habitantes (GOMES, 2007, p.155) , tendo nela aportado a família real, juntamente com 

sua corte, composta de 10.000 a 15.000 pessoas (GOMES, 2007, 68).  

O maior embaraço vivenciado pela família portuguesa ao chegar no Brasil foi 

encontrar habitação para os milhares de acompanhantes da corte, recém-chegados à 

cidade do Rio de Janeiro. A solução ao problema habitacional foi dada pelo Vice-Rei, 

o Conde dos Arcos, que criou o famigerado sistema de “aposentadorias”, pelo qual as 

casas eram requisitadas para uso da nobreza.  

Os endereços escolhidos eram marcados na porta com as letras PR, iniciais 
de Príncipe Regente, que imediatamente a população começou a interpretar 
como “Ponha-se na rua”. Hipólito da Costa, editor do Correio Braziliense, dizia 
que o sistema de aposentadorias era um regulamento “do intolerável governo 
feudal”, um “ataque tão direto aos sagrados direitos de propriedade” que “não 
pode deixar de fazer o novo governo no Brasil odioso ao povo” (GOMES, 
2007, p. 149). 

 Ultrapassada esta questão, verifica-se que no ano de 1822 o Brasil tornou-se 

independente e o processo de concessão de terras através de sesmarias foi 

paralizado, surgindo uma nova fase na ocupação sem qualquer restrição legal, ficando 

disponível a qualquer pessoa que quisesse ocupá-la, formando um quadro fundiário 

complexo e inadequado às características físicas do relevo brasileiro.  

Este processo de ocupação espontânea consolidou-se principalmente no 

período compreendido entre 1822 a 1850, sob a égide da Resolução30 nº 76, de 17 

de julho de 1822, que suspendeu o regime sesmarial até a convocação da Assembleia 

 
30  BRASIL, Resolução nº 76, de 17 de julho de 1822. que manda suspender a concessão de sesmarias 
futuras até a convocação da Assembléia Geral Constituinte. Disponível em: 
<https://arisp.wordpress.com/2011/03/11/resolucao-76-de-17-de-julho-de-1822/>. Acesso em 28 de 
maio de 2021. 

https://arisp.wordpress.com/2011/03/11/resolucao-76-de-17-de-julho-de-1822/
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Geral Constituinte, que veio a ocorrer em 1824. Apesar do direito de propriedade ter 

sido reconhecido pela Constituição imperial31, a teor do que dispunha o art. 179, XXII, 

não existiam normas administrativas que regulamentassem a forma de sua aquisição.  

 A verdade é que, durante quase trinta anos não existiu nenhum procedimento 

jurídico que transformasse estas ocupações em propriedade. Ao contrário, a ausência 

de mecanismos próprios para a efetivação deste direito favoreceu a ocupação 

desordenada do território, razão pela qual este período foi denominado de “Regime 

das Posses32”.  

Durante este período o sistema da propriedade territorial no Brasil estava em 

completa balbúrdia, de forma que posses sem limites de tamanho coexistiam ao lado 

dos latifúndios oriundos das antigas sesmarias. Por tais razões, quase que em parte 

alguma era possível afirmar com certeza se o solo era particular ou público (SILVA, 

2008, p. 146).  

As considerações ora referidas demonstram que a crise habitacional vivenciada 

no Brasil, tem, portanto, raízes no período colonial, marcada pela elevada 

concentração de terras nas mãos de poucos e o emprego de mão de obra escrava. 

São estas as principais causas da imensa desigualdade social fundiária no Brasil, por 

certo, determinantes do grande contingente de pessoas que não possuem local de 

moradia minimamente adequado. 

Como instrumento de combate ao caos fundiário gerado no período anterior 

fora aprovada a Lei Federal nº 60133, de 18 de setembro de 1850, que dispunha sobre 

as Terras Devolutas do Império, também conhecida como Lei de Terras. Frise-se que 

foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil, com a 

 
31   BRASIL, Constituição POLITICA DO IMPERIO DO BRAZIL DE 1824. Art. 179, XXII. E'garantido o 
Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e 
emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará 
os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm> Acesso em 28 
de maio de 2020. 
32 Cf. ARAÚJO, Ionnara Vieira de; TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. Apropriação de terras no 
Brasil e o instituto das terras devolutas. RFD – Revista da Faculdade de Direito da UERJ, v.1, n. 19, 
jun/dez 2011. ISSN: 2236347 Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1716>. Acesso em 07/07/2021. 
33 No Brasil o registro imobiliário iniciou com cadastros informais mantidos pela Igreja Católica, 
denominados ‘registro do vigário’, estes ganharam reconhecimento oficial com a edição da Lei Nº 601, 
de 18 de setembro de 1850, regulamentada pelo decreto 1.318, de 30 de Janeiro de 1854, esta lei 
serviu apenas como um cadastro geral, pois seu registro não apresentava natureza constitutiva. Seu 
aperfeiçoamento veio com a Lei n° 1.237 de 1864 que estabelecia a transcrição (cópia integral do título) 
como modo de aquisição da propriedade imobiliária. Cf. BALBINO FILHO, Nicolau. Registro de Imóveis. 
12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 30 e 31. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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presença de um instrumento legal que permitia o acesso legal à propriedade da terra. 

A partir daí, a única forma admitida de aquisição da terra no Brasil passou a ser a 

compra, absolutizando o direito de propriedade e inserindo a terra, sob forma de 

mercadoria, em um mercado imobiliário urbano crescente. 

A partir de 1870, no império, são tomadas as primeiras providências legais para 

a satisfação da demanda crescente por moradia urbana, com a promulgação do 

Decreto Imperial nº 4.461/1870, que concedeu autorização a um particular, Antônio 

Lopes, para incorporar uma companhia então denominada de Empreza Predial, cujo 

objetivo social era o adiantamento de recursos a quem quisesse ser proprietário de 

casas. Com  esse documento legal, a Empreza Predial foi autorizada a captar recursos 

no mercado acionário para financiamento de empréstimos imobiliários (OLIVEIRA, 

2017, p. 72).  

Demais disso, esse período foi fortemente marcado pelo crescimento da causa 

abolicionista, desencadeando, anos mais tarde, na promulgação da Lei nº 3.353, de 

13 de maio de 1888 - conhecida por “Lei Aurea” que declarou extinta a escravidão no 

Brasil. Aliás, relevante neste ponto que se faça a devida menção à existência de uma 

relação direta entre o fim da escravidão com a demanda por moradia.  

À medida que ampliava a população não escrava, de igual modo também 

crescia a demanda por moradia. Com a libertação dos escravos a mão de obra 

deixava de ser patrimônio privado, passando essas pessoas a buscar novo ambiente 

para habitação. Fortaleceu-se o processo de migração das áreas rurais para as 

cidades (OLIVEIRA, 2017, p. 71).  

Cumpre ainda alertar que o projeto de abolição relegou parte da população a 

uma espécie de sub-cidadania. As pessoas livres e abandonadas, procuravam pelos 

centros urbanos e nos locais em que não tinham onde morar se aglomeravam nas 

primeiras favelas (COSTA, 2015, p. 158).  

Na última década do século XIX, já na República, ocorreu o fortalecimento 
do processo de migração das áreas rurais para as cidades, causado pela 
abolição da escravidão, e que resultou na evasão da classe trabalhadora e 
na transferência ao Estado do problema decorrente da saída da senzala. 
Somou-se a isso a presença da massa de trabalhadores imigrantes 
europeus chegada no final do Império. Na segunda década do século XX, 
os primórdios da industrialização, com a consequente concentração 
populacional e seus reflexos econômicos, agravam o quadro da falta de 
moradia urbana (OLIVEIRA, 2017, p. 72).     

O avanço descomedido da urbanização no Brasil consolidou sua principal 

característica quanto ao acesso do solo urbano, qual seja a segregação social e 
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espacial entre os habitantes. O crescimento da população urbana, sem sombra de 

dúvidas, não foi acompanhado no mesmo ritmo por infraestruturas e serviços capazes 

de atender a esse contingente.  

Assim, os indivíduos menos abastados passaram a ocupar as áreas mais 

afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos, que normalmente 

apresentavam baixa disponibilidade de infraestrutura ou até mesmo escassez, como 

pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros. Derivou-se daí 

uma profunda desigualdade na distribuição de investimentos públicos, que 

historicamente ocorreram nas regiões já bem infra estruturadas da cidade.  

No período do Estado Novo, o processo de urbanização continuou crescente e 

a solução financeira foi retomada pelo Governo Federal, com direcionamento de 

recursos para instituições de natureza previdenciárias destinados à construção 

habitacional (OLIVEIRA, 2017, p.72). Grandes Institutos Previdenciários passaram a 

financiar a casa própria, a exemplo do Instituto de Aposentadorias dos Comerciários - 

IAPC, o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transporte e 

Cargas  - IAPETEC) e tantos outros, que mais tarde foram extintos e fundidos a um 

só órgão de previdência social – o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, 

que posteriormente foi transformado em Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.  

A ascendência do fenômeno da urbanização, acompanhada do crescimento 

populacional desordenado, inaugurou uma crise estrutural urbana, caracterizada por 

“abissais desigualdades sociais e a crescente exclusão de moradia (WOLKMER , 

2009, p. 162).  

Neste contexto, multiplicaram-se diversas formas de ocupação irregular, sendo 

as chamadas favelas urbanas as mais notórias. Amontoados de construções, 

desprovidas de qualquer planejamento, geralmente em terrenos acidentados e pouco 

valorizados, passaram a constituir a principal forma de moradia das classes menos 

favorecidas das grandes cidades brasileiras, especialmente a partir da segunda 

metade do século XX. 

Em decorrência da elevada demanda por moradia, tornou-se imperiosa a 

revisão da política habitacional. Consequentemente, foi criada pela Lei nº 4.380/1964 

o Sistema Financeiro de Habitação juntamente com o Banco Nacional de Habitação 

(SFH/BNH), que se tornou poderoso instrumento para construção de habitações de 

interesse social, bem como financiamento da aquisição da casa própria, 
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especialmente pelas classes da população de menor renda, que não tinham recursos 

para aquisição imediata (OLIVEIRA, 2017, p. 73).    

Cumpre reconhecer, desde logo, que, paradoxalmente, em razão de algumas 

políticas públicas adotadas, foi inevitável a exclusão dos grupos sociais menos 

favorecidos, com agravamento do crescente fenômeno de favelização nos grandes 

centros urbanos. Na visão de Mar (1984, p. 66), identificou-se, portanto, uma conduta 

oficial antagônica de exclusão social, isto é, a conduta política pública visa a 

formalização e regularização da moradia, mas, que pelos meios adotados, acabava 

por propiciar a marginalização. À guisa de exemplo, pode-se invocar a retirada 

compulsória de comunidades com seu reassentamento em outro local. Sobre o tema, 

Mercês (2009, p. 152) esclarece: 

Inicialmente foram articuladas políticas de remoção de favelas (a partir da 
década de 60), mas como essa situação gerou animosidades, conflitos e 
reivindicações dos próprios moradores, o poder público reformou seu objetivo 
e adotou a política de urbanização de favelas. 

Reforça-se, aliás, que o urbanismo foi desenvolvido com investimento 

concentrado em áreas pertencentes ao cenário da cidade hegemônica ou oficial, e, 

consequente, marcada pela diferenciação acentuada na ocupação do solo e na 

distribuição dos equipamentos urbanos (MARICATO, 1997, p.30).  

A regulamentação jurídica da época, com normas que proibiam a construção 

de cortiços nas áreas centrais das cidades, acentuou, ainda mais, o processo 

excludente de urbanização, estimulando segregação urbana e déficit habitacional. 

Com efeito, houve uma proliferação das ocupações informais nos subúrbios, 

contribuindo para o aumento da prática de autoconstrução da moradia. 

Essa história, entretanto, teve seu rumo positivamente alterado com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que representou uma radical inovação 

em termos jurídicos, eis que permitiu que leis orgânicas de municípios de todo  Brasil 

adotassem instrumentos de reforma urbana, para a integração das áreas ocupadas 

irregularmente.  

Diante deste contexto a nova tarefa atribuída ao Direito, consiste exatamente 

em fornecer mecanismos para retirar estas pessoas da situação de marginalidade em 

relação ao sistema jurídico formal, a fim de garantir-lhes a proteção através de 

instrumentos normativos de tutela de moradia, a fim de reverter o quadro de exclusão 

socioeconômico e espacial.   
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Deste modo, e com o fim de auxiliar na organização e regularização do direito 

à moradia, assim como do direito à propriedade, para garantir a dignidade dos 

habitantes de imóveis irregulares e/ou sem registro, é que surge a regularização 

fundiária, que será tratada ao final deste capítulo. 

3.2 Moradia e propriedade como direitos fundamentais 

É necessário reconhecer que a moradia constitui claramente uma necessidade 

do ser humano, é sem dúvida, a estrutura elementar que possibilita ao homem o pleno 

desenvolvimento de suas capacidades, de integração social; de estabelecer uma raiz; 

um abrigo para os dias ruins e o palácio para os dias de comemoração. É a moradia 

que condiciona o acesso a outros direitos essenciais do homem. Por conseguinte, é 

impossível garantir  saúde, educação e segurança sem, ao menos, oferecer uma 

moradia digna para a pessoa.  

Aliás, neste ponto, oportuno salientar que a dignidade da pessoa humana e o 

direito à moradia encontram-se umbilicalmente ligados, sendo certo que a existência 

de uma moradia adequada afigura-se como um de seus requisitos, 

independentemente do sentido ou extensão que se queira dar à dignidade. A falta de 

uma moradia decente acaba, em muitos casos, afetando gravemente, senão 

definitivamente, os pressupostos básicos para o exercício de uma vida digna 

(SARLET, 2019, p. 133).  

Decerto, o direito à moradia estampa uma necessidade básica da pessoa, 

sendo requisito imprescindível para uma vida plena (SOUZA, 2009, p.21). Para o 

desenvolvimento de suas aspirações cotidianas, como relaxar, trabalhar, educar-se, 

faz-se necessário um lugar fixo e amplamente conhecido por todos.   

Superadas as considerações introdutórias passa-se, então, para a análise da 

definição conceitual de alguns autores, os quais realizaram uma mínima 

sistematização sobre a matéria. Assim, para Silva (2005, p. 280), o direito à moradia 

pode ser assim definido: 

Direito à moradia significa, em primeiro lugar, não ser privado arbitrariamente 
de uma habitação e de conseguir uma e, por outro lado, significa o direito de 
obter uma, o que exige medidas e prestações sociais adequadas à sua 
efetivação (…)  

Por sua vez, Nolasco (2008, p. 88) define o direito à moradia como sendo a 

posse exclusiva de um lugar onde se tenha um amparo, que se resguarde a intimidade 
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e se tenha condições para desenvolver práticas básicas da vida. É um direito erga 

omnes, um lugar de sobrevivência da pessoa, portanto um abrigo e  amparo para si 

próprio e seus familiares.  

O direito à moradia é aquele reconhecido e protegido por um conjunto de 

normas jurídicas que garantem a estável e segura localização física de uma pessoa e 

sua família (OLIVEIRA, 2017, p. 25). Trata-se, portanto da ocupação de determinado 

local como se sua residência fosse, para fins de habitação. Ressalte-se que não se 

refere precisamente de um direito à casa própria, mas sim de uma garantia que a 

pessoa possui, por força constitucional, de ter uma guarida permanente para ele e 

para sua família.  

A relevância da distinção conceitual entre moradia, residência e habitação não 

é meramente acadêmica; antes, é mesmo prática e necessária, porque, tem especial 

importância para compreensão do tema que ora se aborda na presente dissertação. 

Nesta senda, Souza (2004, p.45) refere:  

A moradia consiste em bem irrenunciável da pessoa natural, indissociável de 
sua vontade e indisponível, que permite a fixação em lugar determinado, não 
só físico, como também a fixação dos seus interesses naturais da vida 
cotidiana, exercendo-se de forma definitiva pelo individuo, e, 
secundariamente, recai o seu exercício em qualquer pouso ou local, mas 
sendo objeto de direito e protegido juridicamente. O bem da ‘’moradia’’ é 
inerente à pessoa e independente de objeto físico para a sua existência e 
proteção jurídica. Para nós, ‘’moradia’’ é elemento essencial do ser humano 
e um bem extrapatrimonial. ‘’Residência’’ é o simples local onde se 
encontraria o indivíduo. E a habitação é o exercício efetivo da “moradia’’ sobre 
determinado bem imóvel. Assim, a ‘’moradia’’ é uma situação de direito 
reconhecida pelo ordenamento jurídico […] 

As considerações ora referidas demonstram que o direito à moradia é inerente 

a toda pessoa, reconhecido pelo ordenamento jurídico e, portanto, passível de 

proteção jurídica, independentemente de existência de objeto físico. Dessa forma, o 

direito à moradia é direito social de acesso, consagrado pelo simples fato de a pessoa 

existir, não se confundindo com residência e tampouco com habitação, exercício 

efetivo da moradia.   

O direito à moradia possui ampla proteção no âmbito do direito internacional. 

Muito antes de sua positivação no ordenamento jurídico brasileiro, referido direito já 

estava inserido no rol dos direitos humanos desde a proclamação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, encetando, a promoção e valorização de 

uma necessidade essencial primária da pessoa, a vida digna. O artigo XXV, item I, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim preceitua, in verbis:  
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Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e 
a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle34.   

Do supramencionado dispositivo pode-se inferir que o vocábulo “habitação” foi 

utilizado sem qualquer distinção conceitual em relação à “moradia”. Por estas razões 

Oliveira (2017, p. 47) adverte que o vocábulo habitação, como então utilizado, não se 

resume à ideia ordinária de teto sob o qual se dá abrigo, mas denota conteúdo de 

moradia, local onde o ser humano se estabelece adequadamente com sua família e 

obtém proteção e privacidade (OLIVEIRA, 2017, p. 47).  

Ademais, o direito à moradia foi reconhecido em diversos documentos de cunho 

internacional, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, 

a Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, a Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem, a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre 

a eliminação de todas as formas de discriminação racial e a Convenção sobre os 

Direitos da Criança; não sendo adotada uma conceituação uníssona. Em cada 

diploma a moradia foi apontada segundo circunstâncias e formas próprias, adquirindo 

múltiplos significados, se referindo aos vocábulos “habitação”, “lar”, “moradia” ou 

“alojamento”.  

Oportuno destacar que, a Declaração de Vancouver, fruto da 1ª Conferência 

das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (HABITAT I), em 1976, 

representou avanço significativo na matéria ao reconhecer a “moradia adequada” 

como direito humano básico, apontando a responsabilidade do Estado para promoção 

de ações que visem assegurar este direito. A propósito, a Declaração indica uma série 

de medidas a serem postas em prática pelos governos, com intuito de garantir uma 

melhoria progressiva da qualidade de vida e do bem-estar humano, principalmente, 

em relação aos grupos desfavorecidos. Com efeito, é reconhecido o dever dos 

governos de suprimir embaraços como segregação social, racial e seus reflexos e 

 
34 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aprovada na 
Assembléia Geral da ONU, em 10.12.1948. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm#25>. Acesso em 07.08.2021 
 

http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm#25
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estimular a criação de comunidades equilibradas que combinem diferentes grupos 

sociais, ocupação, moradia e conforto (OLIVEIRA, 2017, p.49).  

Segundo Oliveira (2017, p. 49), a simples positivação da moradia como Direito 

humano básico já seria de grande valia, representando uma conquista normativa de 

enorme envergadura. Todavia, ao reconhecer a moradia adequada, portanto 

adjetivada, dá contornos ainda mais especiais, estendendo o alcance a todas as 

pessoas, já que está associada à ideia de dignidade humana.  

Posteriormente, sobrevieram a Agenda 21, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, Agenda Habitat II, realizada em Istambul em 1996 e Agenda Habitat III, 

realizada em Quito em 2016, todas ratificando a importância de se atribuir plena e 

progressiva efetivação do Direito à moradia, conferindo-lhe ainda status de direito 

humano.     

Entre as atividades preconizadas na Agenda 21 está o dever de esforço de 

todos os países na tomada de medidas para oferecer habitação aos hipossuficientes, 

adotando e fortalecendo estratégias para habitação e adaptação da legislação para 

facilitar o acesso à Terra.  

A Agenda Habitat II, por sua vez, ofereceu programa dinâmico, 

compreendendo, princípios, compromissos e metas para reafirmar uma visão positiva 

dos assentamentos humanos sustentáveis, onde todos, sem qualquer discriminação 

possam usufruir moradia digna. Busca-se, desta forma, focar em temas que dizem 

respeito, em maior ou menor escala, aos assentamentos de todo o mundo, como a 

necessidade de erradicação da pobreza, urbanização de favelas, regularização de 

assentamentos informais e promoção do desenvolvimento sustentável.  

Por derradeiro, a Agenda Habitat III dispõe sobre 17 objetivos para transformar 

o mundo, conhecidos como ODS, que buscam erradicar a pobreza e promover uma 

vida digna para todas as pessoas. Entre suas metas está a ODS 11 que visa tornar 

as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

Indubitavelmente, o direito à moradia não interessa apenas a determinado 

Estado, mas a toda humanidade, na medida que referido assunto é de interesse 

legítimo internacional, por estar diretamente relacionado à dignidade,  

reconhecimento, inclusive, corporificado nos tratados aos quais o Brasil faz parte 

integrante (SOUZA, 2004, p. 131).  
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Conveniente se faz recorrer à lição de Saule Júnior (2004, p. 133), que ao 

estudar o tema com base em normas internacionais de direitos humanos, conclui que  

o direito à moradia pode ser “considerado plenamente satisfeito a partir da existência 

de três elementos que são: viver em segurança, viver em paz e viver com dignidade”. 

O núcleo básico do direito à moradia é constituído, portanto, pela segurança, pela paz 

e pela dignidade.  

A proteção do direito à moradia como direito humano no âmbito internacional, 

refletiu como um plano de desenvolvimento social adotado pelo Brasil, o qual deve, 

adotar todas as medidas necessárias para permitir e assegurar, em igualdade de 

oportunidades para todos, o acesso ao exercício da moradia (SOUZA, 2004, p.65), 

primordialmente, a fatia menos favorecida pela sociedade capitalista com o intuito de 

se aproximar, ao máximo, de um nível de vida tido como adequado 

internacionalmente. 

 O direito à moradia foi positivado no ordenamento jurídico brasileiro, na 

condição de direito social, nos termos do art. 6º, caput, da Constituição Federal de 

1988. O referido direito foi introduzido na Lei Maior por força do disposto na Emenda 

Constitucional de nº 26, de 14 de fevereiro de 2000. 

Nas lições de Souza (2004, p. 132) o surgimento da inovadora emenda teve 

como inspiração os direitos exprimidos em tratados internacionais, do qual o Brasil faz 

parte, inovando e desenvolvendo o rol de direitos nacionalmente garantidos, de modo 

a sempre propiciar o favorecimento da pessoa.  

Desse pensamento, dá-se sua importantíssima característica não só de direito 

social, como também de direito personalíssimo, humano e fundamental diante da 

evidente precisão desta para a sobrevivência do ser humano.  

Portanto, a moradia é inerente à pessoa e independe de objeto físico para a 

sua existência e proteção jurídica (SOUZA, 2004, p. 45).  

Não constitui demasia salientar, neste ponto, que o constituinte derivado 

simplesmente inseriu o direito à moradia no rol dos direitos sociais da Carta Magna, 

sem, contudo, fazer qualquer acréscimo relativo ao seu alcance, conteúdo e 

significado.  

Exsurge de forma cristalina, que a omissão do constituinte em estabelecer uma 

definição conceitual para direito à moradia no art. 6º. da CF/88, não causou qualquer 

prejuízo semântico, já que o direito brasileiro não abriga tão só o direito social à 

moradia, mas o princípio vital de sua ordem: a dignidade da pessoa humana, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103848/emenda-constitucional-26-00
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estruturada e notada também na Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III, 

conjuntamente, designando em seu artigo 3º, inciso III “erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 

A dignidade da pessoa humana engloba necessariamente respeito e proteção 

da integridade física e emocional, guardando conexão com a ideia de um mínimo 

existencial35, compreendido como garantia das prestações materiais indispensáveis 

para a vida humana. Sustenta-se, nesse sentido, que uma vida sem alternativas não 

corresponde às exigências da dignidade humana, eis que a vida humana não pode 

ser reduzida à mera sobrevivência física, mas deve, sobretudo, garantir uma 

existência que vai além do limite da pobreza absoluta. 

Destarte, o Estado tem o dever de garantir o direito à moradia, em nível de vida 

adequado como condição humana digna, obedecendo aos princípios constitucionais 

fundamentais nos seus artigos 1º, 3º e 4º, bem como aos tratados que é signatário”. 

(RIOS; CARVALHO, 2012).  

Aliás, a noção de mínimo existencial36 está intimamente ligada à própria 

concepção de dignidade da pessoa humana, porque um é pressuposto existencial do 

outro, posto que não é possível efetivar-se a dignidade da pessoa humana sem um 

mínimo existencial.  

Relevante neste ponto mencionar que o direito à moradia faz parte do 

chamado mínimo existencial. Com efeito, possui o mesmo grau de importância dos 

direitos à vida e à saúde, pois se complementam e se refletem diretamente na 

qualidade de vida das pessoas.   

A interpretação do significado do direito à moradia implica, portanto, na 

compreensão do mesmo vinculado à dignidade da pessoa humana e à Constituição 

 
35 Segundo Daniel Sarmento é provável que a primeira formulação jurídica do direito mínimo existencial 
se deva ao jurista brasileiro - Pontes de Miranda, e não ao jurista alemão – Otto Bachof, que 
habitualmente recebe o título de precursor do direito ao mínimo existencial. Já em 1933, ou seja, quase 
duas décadas antes de Otto Bachof publicar seu estudo sobre a matéria, Miranda já descrevia os cinco 
novos direitos do homem: direito à subsistência, direito ao trabalho, direito à educação, direito à 
assistência e direito ao ideal. Percebe-se que dentro deste elenco de novos direitos está exatamente o 
direito público subjetivo à subsistência, que compreenderia o que denominou de “mínimo vital”. Cf. 
SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo 
Horizonte: Fórum, 2020, p. 190-191. 
36 A literatura jurídica nacional, por autores de renome como Ricardo Lobo Torres, Ingo Wolfgang Sarlet, 
Clemerson Merlin Cléve, Eurico Bittencourt Neto, sustentam o acolhimento do direito ao mínimo 
existencial no ordenamento brasileiro.  Cf. Ibidem, p. 193. 
 



76 
 

como um todo. Dessa maneira, o direito à moradia deve ser conjugado como direito à 

moradia digna.   

A definição de moradia foi reafirmada em vários Diplomas Internacionais, 

inclusive no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais37, que foi 

recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

Sobre esse particular, o Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, nos termos do Comentário Geral nº 4, considera adequada aquela 

moradia que contempla os seguintes elementos38:  

1. Segurança Jurídica da posse – devem existir mecanismos que garantam a 
proteção legal contra despejos forçados, expropriação, deslocamentos e 
outras ameaças. 

2. Disponibilidade de serviços e infraestrutura – deve ser assegurado acesso à 
serviços de água potável, saneamento básico, energia elétrica, tratamento de 
resíduos, transporte e iluminação públicas. 

3. Custo de Moradia Acessível – devem ser adotadas medidas que garantam a 
proporcionalidade entre os gastos com habitação e a renda das pessoas. 
Devem criar subsídios e financiamentos para grupos sociais de baixa renda, 
bem como proteger inquilinos de aumentos abusivos do valor do aluguel.  

4. Habitabilidade: a moradia deve ter condições de salubridade adequada. 
5. Acessibilidade: as políticas públicas habitacionais devem comtemplar grupos 

vulneráveis, como os portadores de deficiências, grupos sociais 
empobrecidos, vítimas de desastres naturais ou de violência urbana e 
conflitos armados. 

6. Localização: moradia adequada significa moradia bem localizada, ou seja, 
em lugares que permitam acesso às opções de emprego, transporte público 
eficiente, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais. 

7. Adequação cultural: deve haver respeito à produção social do habitat, à 
diversidade cultural, aos padrões habitacionais oriundos dos usos e costumes 
das comunidades e grupos sociais.   

Constata-se, por conseguinte, que ausentes quaisquer desses elementos, não 

há que se falar em moradia adequada. Portanto, dispor de uma moradia – 

compreendida como adequada - não é simplesmente ter um teto sobre quatro 

 
37 O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela XXI Sessão da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas, foi elaborado em 19 de dezembro de 1966. O Congresso 
Nacional aprovou o texto do referido diploma internacional por meio do Decreto Legislativo n° 226, de 
12 de dezembro de 1991. A Carta de Adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais foi depositada em 24 de janeiro de 1992. O pacto ora promulgado entrou em vigor, para o 
Brasil, em 24 de abril de 1992, na forma de seu art. 27, parágrafo 2°. Em 06 de julho de 1992 foi 
promulgado o decreto executivo nº 591, determinando o seu cumprimento. BRASIL. Decreto no 591, 
de 6 de julho de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/D0591.htm, acessado em 28/08/2021. Destaca-se que o seu artigo 11, item 1, assim dispõe: “Os 
Estados Partes do presente 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.”     
38 Conceito de moradia adequada segundo o Comentário Geral 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (sexta sessão, 1991) que comenta o art. 11, §1º do PIDESC.  
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paredes, implica numa série de outros fatores a ela vinculados, como por exemplo, 

infraestrutura decente, com espaço adequado, segurança, iluminação, ventilação, 

infraestrutura básica (PANSIERI, 2008, p. 112). Em apertada síntese, moradia 

adequada e decente, é aquela minimamente compatível com as exigências da 

dignidade da pessoa humana (SARLET, 2010, p.17). 

A esse respeito Oliveira (2017, p. 25) leciona que igualmente não se pode falar 

em moradia adequada a simples ocupação do solo em núcleos informais destituídos 

de infraestrutura e de serviços públicos básicos, num contexto de fatos que 

comprovam sua insuficiência em face da demanda, já que ausente  o condão inclusivo 

e garantidor da dignidade. 

Destarte, é evidente que o direito fundamental à moradia, merece efetivação, 

seja ela vertical ou horizontal, isto é, por meio do Estado ou mesmo de particulares, 

na medida em que garante condição mínima para a existência e dignidade do ser 

humano. Nesta senda, deve ser esclarecido que o direito à moradia é enquadrado na 

categoria das normas constitucionais pragmáticas, ou impositivas de programas, fins 

e tarefas.  

Por outro lado, é certo que o direito à moradia, apesar da sua conotação 

pragmática, não é destituído de eficácia, ainda que eventualmente reduzida (CASSEL 

JÚNIOR, 2017, p. 67). O Estado tem o dever constitucional de dar efetividade às 

condições mínimas de existência, caso contrário a dignidade da pessoa humana 

restaria seriamente violada.  

Em apertada síntese, é possível afirmar que o direito à moradia é classificado 

simultaneamente como direito humano, eis que reconhecido e protegido na esfera 

internacional, e fundamental, já que constitucionalmente assegurado. O direito à 

moradia é qualificado como um direito de segunda dimensão, posto que exige uma 

prestação positiva por parte do Estado. Por outro lado, conforme já dito, deve-se 

atentar para o fato de que o direito à moradia também possui uma dimensão de cunho 

negativo, uma vez que dirigido a uma abstenção por parte do Estado e dos 

particulares.  

Relevante neste ponto, realizar a devida distinção entre o direito de propriedade 

e o direito à moradia, tendo em vista que em razão da forte integração, por vezes, 

costuma-se, haver confusão semântica entre ambos.  

Muito embora no Brasil haja grande imprecisão terminológica no emprego das 

expressões “acesso à moradia” e “acesso à propriedade”, é evidente que tais direitos 
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são independentes um do outro: podendo ou não coexistir entre si, afinal não é preciso 

deter a propriedade para se ter acesso a uma moradia (NOVELINO, 2016, p. 466).  

Existem, como se sabe, outros institutos, como, por exemplo, o arrendamento 

e locação de imóveis, que torna o ocupante possuidor direto, enquanto o proprietário 

passa a ser o possuidor indireto (PINTO, 2016, p. 671). Assim, aquele que não possui 

um local para morar – direito à moradia - pode ter comprometida até mesmo a sua 

existência; conquanto que aquele que não é proprietário do local onde mora, ainda 

assim, não tem prejudicado seu direito fundamental à moradia. 

Percebe-se, portanto, que apesar de poderem estabelecer uma relação de 

interpenetração, tal não se faz imprescindível, porquanto o direito à moradia, assim 

como o direito à propriedade, são direitos autônomos. Outrossim, a moradia é 

absolutamente necessária para que se estabeleça uma vida com dignidade; o que não 

se verifica quando estamos a tratar do direito à propriedade. Sob outra perspectiva é 

possível afirmar que entre eles é admitida a interdependência, mas essa relação não 

é necessária, pois o direito à moradia não se funda necessariamente no objeto 

material sobre o qual ocasionalmente recai (OLIVEIRA, 2017, p.33). 

Conclui-se, então que o direito à moradia, consagrado no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988 não se confunde com o Direito de propriedade privada previsto no 

art. 5º, XXII, ambos da Carta Magna. O acesso à propriedade privada39 é possível por 

variadas maneiras de aquisição, e, independentemente da maneira pela qual se atinge 

o acesso a ela, a propriedade é uma significativa e segura forma de acesso estável à 

moradia, nos aspectos tanto legais quanto psicológicos (OLIVEIRA, 2017, p. 29).  

Feitas estas considerações preliminares, passa-se, então, para a análise 

conceitual do direito de propriedade.  

Quanto ao aspecto conceitual, no sentido etimológico proprietas (latim) deriva 

de proprius – designando o que pertence a uma pessoa. Ao contrário de outras 

codificações 40, o Código Civil de 2002 não apresenta um conceito de propriedade, 

limitando-se apenas a estabelecer no art. 1.228 os seus elementos constitutivos, ou 

 
39 A propriedade poderá ser adquirida por: I) usucapião (art. 1.238 CC/02); II) aquisição pelo registro 
do título (art. 1.245 do CC/02) ; III) formação de ilhas (art. 1.248, I do CC/02); IV) por aluvião (art. 1.248, 
II do CC/02) V) por avulsão (art. 1.248, III do CC/02) VI);  por abandono de álveo (art. 1.248, IV do 
CC/02) VII) por plantações ou construções (art. 1.248, V do CC/02). 
40 O Código Civil Espanhol no art. 348.1 conceitua propriedade como sendo o direito de gozar e dispor 
da coisa sem mais limitações que as estabelecidas pelas leis. 
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seja, usar, gozar e dispor da coisa, com o direito de reavê-la de quem quer que 

injustamente a possua41.  

Podem ser citadas as lições de Pereira (2004, p. 90), para quem a propriedade 

é “o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a 

detenha”. Entre os contemporâneos, Diniz (2007, p. 114) conceitua a propriedade 

como sendo “o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites 

normativos, de usar, gozar, dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como de 

reivindicá-lo de quem injustamente o detenha”.   

Reconhecendo que a propriedade está interligada a relações jurídicas 

complexas, TEPEDINO (2004, p. 36) propõe que o seu conceito seja construído a 

partir de múltiplos fatores. 

A construção, fundamental para a compreensão das inúmeras modalidades 
contemporâneas de propriedade, serve de moldura para uma posterior 
elaboração doutrinária, que entrevê na propriedade não mais uma situação 
de poder, por si só e abstratamente considerada, o direito subjetivo por 
excelência, mas ‘uma situazione giuridica tipica e complessa’, 
necessariamente em conflito ou coligada com outras, que encontra a sua 
legitimidade na concreta relação jurídica na qual se insere. Cuida-se da tese 
que altera, radicalmente, o entendimento tradicional que identifica na 
propriedade uma relação entre sujeito e objeto, característica típica da noção 
de direito real absoluto (ou pleno), expressão da ‘massima signoria sulla cosa’ 
– formulação incompatível com a ideia de relação intersubjetiva. A 
propriedade, portanto, não seria mais aquela atribuição de poder 
tendencialmente plena, cujos confins são definidos externamente, ou, de 
qualquer modo, em caráter predominantemente negativo, de tal modo que, 
até uma certa demarcação, o proprietário tenha espaço livre para suas 
atividades e para a emanação de sua senhoria sobre o bem. A determinação 
do conteúdo da propriedade, ao contrário, dependerá de certos interesses 
extrapatrimoniais, os quais vão ser regulados no âmbito da relação jurídica 
de propriedade 

Para Gomes (2012, p. 103) a propriedade é um direito complexo, podendo ser 

conceituada a partir de três critérios: o sintético, o analítico e o descritivo. 

Sinteticamente, a propriedade é a submissão de uma coisa, em todas as suas 

relações jurídicas, a uma pessoa. No sentido analítico, ensina que a propriedade está 

relacionada com os direitos de usar, fruir, dispor e alienar a coisa. Por fim, 

descritivamente, a propriedade é um direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, 

pelo qual uma coisa está submetida à vontade de uma pessoa, sob os limites da lei.  

 
41 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 

do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha 
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A análise histórica do direito de propriedade constitui etapa necessária ao 

estudo ora em andamento, sendo imprescindível antes de se fixar sua dimensão 

jurídico-constitucional contemporânea, compreender a trajetória percorrida no Brasil.   

A concepção absolutista da propriedade surgiu inspirada na ideologia do 

liberalismo presente na Constituição do Império de 1824, na Constituição de 1891 e 

no Código Civil de 1916. Protegia-se a propriedade privada de modo fixo e liberal, ao 

estabelecer que a propriedade é absoluta, valorizando-a como propulsora das 

atividades econômicas (FIGUEIREDO NETO, 2016, p. 156).  

A Constituição de 1934 possibilitou o enfoque sob uma perspectiva social, 

negando à propriedade privada seu caráter absoluto. Passou-se, então, a limitar o 

exercício ao interesse social e coletivo, nos termos do art. 113, 17, da Constituição de 

34. A rápida vigência da Constituição de 1934, deu-se, devido à necessidade política 

de uma nova constituição adequada ao Estado Novo decretado por Getúlio Vargas, 

que fez surgir a Constituição de 1937.  

A Constituição de 1937, imposta pela ditadura de Vargas foi silente quanto ao 

caráter social da propriedade. Neste contexto, assume relevo a lição de BASTOS 

(1992, p. 72) ao argumentar que a Carta de 193742 sofria de vícios intrínsecos para 

sua vigência, tornando questionável inclusive seu status jurídico para representar uma 

mera carta de intenções, atrelada à ciência política.   

Já, a Constituição de 1946 demonstra que a propriedade privada passou por 

profundas transformações, passando a condicionar seu uso ao bem-estar social. 

Sobre o tema Bonavides e Paes (2004, p. 417) argumentam: 

Com efeito, a propriedade protegida ontem ao extremo pela lei no Estado de 
Direito do liberalismo,e a seguir exposta aos perigos, busca hoje proteger-se 
da lei no Estado Social de massas, concentração de capitais e alta tecnologia 
industrial. A lei já não é serva do indivíduo, mas da sociedade. Deve o Estado, 
contudo, abster-se de alargar sua esfera a ponto de absorver ou eliminar o 
sobredito instituto. 

 
42 Segundo Celso Ribeiro Bastos a Carta de 1937 nunca chegou a viger. Ela dependia de um plebiscito 
que nunca se realizou. Destarte, quando a Segunda Guerra já dava mostras de estar se aproximando 
do seu fim, com a vitória dos países democráticos, Getúlio Vargas, aqui no Brasil, procurou atualizar e 
compaginar o nosso direito constitucional às novas realidades políticas que o término da Guerra já 
deixava entrever. Foi assim que logo no início de 1945, através da Lei Complementar, Lei Constitucional 
nº 9, introduziram-se Emendas na Carta de 1937, sendo a principal delas a fixação da data das eleições 
para 2 de dezembro do mesmo ano. Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 14 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 72. 
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A Constituição de 1967, por sua vez, garantiu o direito de propriedade, 

outorgando esta proteção também aos autores de inventos industriais e obras 

literárias, nos termos do art. 153, §25, com redação dada pela EC nº 1 de 1969. Estatui 

como princípio da ordem econômica a função social da propriedade. 

Por sua vez, na Constituição Federal de 1988 o direito à propriedade privada 

imóvel insere-se tanto em uma dimensão de caráter individual, quanto em uma 

dimensão de caráter social ou coletiva. Nas lições de Figueiredo Neto (2016, p. 165), 

a primeira relaciona-se com o direito fundamental de garantir o direito de propriedade 

(Art. 5º, XXII, CF/88) e a segunda se relaciona com a necessidade de atendimento de 

sua função social (Art. 5º, XXIII, CF/88).  

O direito de propriedade no Brasil sofreu profundas alterações, especialmente 

após a mudança do paradigma jurídico-político ocorrida com o advento do Estado 

Social, transmutando-se, de direito absoluto, sagrado e inviolável para um direito com 

um novo conteúdo ético e jurídico, subordinado às exigências sociais. O direito de 

propriedade passa a não ser apenas um direito, mas também uma função, no sentido 

de que deve igualmente observar interesses da coletividade.  

Observa-se, que a evolução da sociedade e do Estado implicou a redefinição 

do conteúdo do direito de propriedade na medida em que esta passa a não mais servir 

ao seu titular, mas também a desempenhar uma função em prol de toda a sociedade. 

Sobre o tema, Bastos (1992, p. 210) aduz que “a função social da propriedade nada 

mais é do que o conjunto de normas da Constituição que visa, por vezes até com 

medidas de grande gravidade jurídica, a recolocar a propriedade na sua trilha normal”. 

Assim, a noção de propriedade se perfaz da necessidade de sua adequação à função 

social para alcançar outros aspectos do fenômeno jurídico que não estejam 

relacionados com a vontade (CORREIA, 2009, p. 24).  

Estabelecem-se, portanto, regras que se destinam ao uso de forma racional. 

Nesse sentido, Falconi (2005, p. 99) defende que a “função social é um plus no 

conteúdo da propriedade”, transformando-a de estática em dinâmica, voltada para o 

cumprimento de interesses maiores que o meramente particular, transformando-a 

num instrumento de construção social.  

Ao aplicar essa linha de raciocínio, a lei traz alguns mecanismos que impõem 

sanção àquele que não atribui à propriedade a sua função social. É o que ocorre com 
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o Estatuto da Cidade43 - Lei  Federal 10.257/2001, que prevê a possibilidade de 

parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado e, ainda, imposto predial com progressão de alíquota por 

ano, durante cinco anos, enquanto o solo não for utilizado de acordo com a sua função 

social, mantendo-se a alíquota máxima fixada enquanto não houver essa destinação.    

O direito à propriedade, entendido a partir desta perspectiva social, respalda a 

regularização fundiária sustentável, tendo em vista que a regularização pode ser um 

mecanismo capaz de conferir função social a determinada propriedade que a esteja 

descumprido. Por outro lado, robustece e ancora também a regularização do direito 

fundamental à moradia, já que a regularização fundiária de interesse social é um dos 

vetores aptos a concretizar o direito humano à moradia adequada.  

Assim, no contexto do constitucionalismo contemporâneo, as normas jurídicas 

dos direitos reais – em especial aquelas relacionadas à regularização fundiária - se 

enquadram nas diretrizes dos direitos fundamentais, sendo mais compassivas aos 

problemas sociais (FIGUEIREDO NETO, 2016, p. 181). Não é por outra razão que 

buscam legitimar a função promocional dos valores existenciais, mormente da 

dignidade da pessoa humana, com afastamento dos enquadramentos jurídicos 

ofertados pela tradição oitocentista.  

É exatamente nos ambientes vulneráveis que direitos fundamentais básicos do 

ser humano, como moradia, propriedade, saúde, meio ambiente estão mais 

desguarnecidos e exigem maior articulação de políticas públicas e instrumentos de 

governança para a melhoria global a qualidade de vida em todas as suas dimensões. 

Por oportuno, cumpre alinhavar desde já que a maioria dos ocupantes dos núcleos 

urbanos irregulares não consegue exercer seus direitos fundamentais, de forma a 

assegurar-lhes uma vida digna. A perspectiva mais notável deste quadro de corrosão 

de direitos fundamentais é a negativa do direito mais elementar de morar com 

dignidade e em local adequado.  

 
43 Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, 

a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. § 1o Considera-se 
subutilizado o imóvel: I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 
legislação dele decorrente; 
Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 
5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município 
procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo 
no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 
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Nesse cenário, a regularização fundiária urbana - REURB constitui relevante 

instrumento para a acolhida desta multiplicidade de direitos, servindo para concretizar, 

a um só tempo, direito de propriedade – previsto no art. 5º, XXII da Carta Magna e 

direito à moradia – consagrado no art. 6º da Constituição Federal de 1988, 

restabelecendo esta conexão entre ambos, enquanto componentes do direito a um 

padrão de vida adequado, já que a informalidade das moradias compromete a 

dignidade das pessoas. Nesse sentido, Sarlet e Kronbauer (2021, p.10) expressam o 

seu entendimento, in litteris: 

Tem-se como certo que da vinculação com a dignidade da pessoa humana 
resulta que a garantia efetiva de uma existência digna (vida com dignidade) 
abrange mais do que a garantia da mera sobrevivência física (que cobre o 
assim chamado mínimo vital e guarda relação direta com o direito à vida), 
situando-se, de resto, além do limite da pobreza absoluta 

Essa perspectiva encontra consonância com a teoria dos direitos fundamentais 

dos estados democráticos, através do redimensionamento ético e releitura das 

relações jurídicas a partir da ênfase à dignidade humana. Assim, o resgate e a 

reinserção ao sistema jurídico formal é um desafio que deve ser superado no contexto 

da contemporaneidade, conforme será demonstrado no próximo item através da 

regularização fundiária.      

3.3 Regularização fundiária enquanto instrumento de adequação  

Diante do atual contexto do constitucionalismo contemporâneo a legislação 

infraconstitucional deve ser relida à luz da Constituição, alterando-se o cerne 

valorativo do sistema jurídico, de forma a privilegiar a dignidade da pessoa humana, 

o desenvolvimento de sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva.  

De tal sorte, não é mais possível interpretar as graves questões urbanas e 

ambientais exclusivamente com a ótica individualista do direito civil, alterando-se o 

enfoque do patrimônio para o ser humano.  

Com a constitucionalização do direito privado, o princípio da dignidade da 

pessoa humana ganha relevo e  altera, assim, na essência, toda a construção jurídica: 

eis que impregna toda a elaboração do Direito, sob a condição de elemento fundante 

da ordem constitucionalizada.  

O conteúdo da dignidade da pessoa humana estendeu-se para além da pessoa 

considerada singularmente, sendo inerente a todos os seres humanos, independente 

de merecimento pessoal ou social. A espécie humana há que ser, pois, respeitada em 
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sua dignidade, manifestada em cada um e em todos os homens, porque a condição 

digna de ser membro desta espécie toca todos e cada qual dos que a compõem.   

A dignidade humana não autoriza mais que parcela significativa da população 
seja mantida na clandestinidade, na incerteza. A Regularização Fundiária 
ainda tem outro benefício, o de mitigar a manipulação da população 
envolvida, retirando dela a opção de escolher, pela sua própria vontade, o 
seu destino. A titulação e o alcance da propriedade oportunizam maior 
liberdade aos cidadãos beneficiados. (LAMANA PAIVA e BURTET, 2020, p. 
4): 

Ao lançar os olhares para essa realidade, diante da constatação da existência 

de elevado passivo de informalidade, restam ao Poder Público duas opções: 

regularizar ou reverter, conquanto que já falhou na adoção de medidas preventivas 

operacionais para assegurar a concretização dos direitos fundamentais, ao menos 

aqueles ligados ao mínimo existencial.  

A reversão é obtida por meio da desocupação forçada seguida da demolição. 

Trata-se de medida extremamente enérgica, e, por conseguinte deve ser aplicada 

somente em situações excepcionalíssimas onde não é possível a regularização, como 

ocupações em áreas de risco e/ou de grande impacto ambiental. 

Portanto, o caminho a ser trilhado em regra é o da regularização. Nesta senda, 

visando o cumprimento de tal propósito o legislador criou o instituto da regularização 

fundiária urbana - REURB, definido como conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais – ou seja, provida de caráter multidisciplinar - voltadas à 

regularização de núcleos urbanos informais, de forma a integrá-los ao ordenamento 

territorial urbano e conferir titulação aos seus ocupantes.  

Eis o grande desafio na atualidade, a promoção da inclusão social pelo direito. 

É evidente que com o advento da regularização fundiária houve uma mudança de 

paradigma. Se num primeiro momento a aplicação das normas eram mais rígidas e 

austeras, o que estimulou a ocupação irregular do solo, atualmente a questão deve 

ser enfrentada sob outra perspectiva, tendo em vista que não há como permanecer 

negligenciando as situações consolidadas em infração à lei.  

É necessário que se faça a readequação do fato à norma, através de 

mecanismos urbanísticos, visando outorgar a quem está ou esteve, voluntária ou 

involuntariamente, na clandestinidade a titulação, o que, indubitavelmente, permitirá o 

desenvolvimento econômico e social dessas pessoas atingidas. Certo é, que os 

programas de regularização possuem natureza essencialmente curativa, destinadas 
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a reverter o atual padrão excludente de crescimento urbano (FERNANDES, 2007, p. 

24). 

 Com efeito, é de se reconhecer que não é mera conveniência, mas acima de 

tudo, um dever estatal, que mediante a adoção de uma postura ativa na esfera 

econômica e social, deve assegurar a concretização dos direitos constitucionalmente 

albergados, de forma a erigir o fundamento da dignidade humana.  

A propriedade imobiliária na cidade contemporânea permite não apenas o 
reconhecimento de uma titularidade individual sobre um bem, mas implica na 
possibilidade de acesso de toda uma comunidade a quantidade significativa 
de bens e serviços econômicos e culturais. Representa para o seu titular o 
exercício de um novo status, possibilitando, assim, o exercício de outras 
faculdades e privilégios, como o crédito, a compra e venda legal e o exercício 
de direitos sucessórios e hereditários (BARBOSA, 2006, p. 145-146)  

A irregularidade e a precariedade habitacional e urbana demonstram 

claramente que o bem-estar social não conseguiu nem de longe, ser alcançado. Isso 

quer significar, entre outras coisas, que uma família não está integrada socialmente, 

em condições de conforto, quando ela não tem acesso à água potável, à energia, que 

vai gerar o acesso à informação; a alimentos de boa qualidade, e a outros serviços, 

além da própria vida cultural que fica totalmente inviabilizada (BUENO e MONTEIRO, 

2007, p. 251).  

O imóvel, enquanto não regularizado, fica impossibilitado de ser alienado e 

onerado por seu possuidor através de negócios jurídicos formais, o que impede, por 

exemplo de utilizar do bem como garantia real para a tomada de empréstimos em 

instituições de crédito públicas e privadas, com juros mais baixos. Nesse sentido, 

assume relevo os ensinamentos de Barbosa (2006, p. 146) que aponta a 

regularização fundiária urbana como elemento fundamental para promoção da 

cidadania das pessoas, já que os possuidores informais “muitas vezes não 

conseguem negociar seu patrimônio possessório com as mesmas vantagens que 

outras detentoras da terra legalizada”.  

Essa irregularidade enclausura os cidadãos em uma cela de insegurança 

jurídica quanto à ocupação e às transações que têm por objeto esses bens imóveis. 

Portanto, a implementação do instituto da regularização fundiária no País apresenta o 

condão de propiciar a concretização da dignidade da pessoa humana aos inúmeros 

brasileiros que não possuem uma moradia digna e propriedade regular.  

Decerto, muito mais que à titulação jurídica do imóvel ao possuidor, a 

regularização fundiária e, em especial as REURBs solucionam outros problemas 
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oriundos da ocupação irregular, acolhendo o objetivo insculpido pelo constituinte 

originário. Nesta mesma linha, assim dispõe Lamana Paiva (2019, p. 36), in verbis:  

Outorgar título a quem tem direito de moradia, finalidade maior da 
Regularização Fundiária urbana, representa, ainda, potencializar a força dos 
Direitos de Liberdade e de Igualdade. Isso é a materizalização do que se 
espera por construir uma sociedade livre, justa e solidaria, reduzindo as 
desigualdades sociais. Em síntese, é sobre isso que trata o tema 
Regularização Fundiária. 

A regularização fundiária, enquanto diretriz para a concretização da cidade 

sustentável, não diz respeito apenas à regularização tabular, isto é, do direito de 

propriedade, mas contempla um conjunto de medidas a serem implementadas em 

diversas perspectivas.  

Além do acesso à propriedade e à moradia a regularização dos parcelamentos 

e ocupações irregulares obriga o Município a cumprir os padrões mínimos de sentido 

urbanístico, mantendo (1) escola em local ou próximo; (2) creche; (3) posto de saúde; 

(4) unidade policial (5) transporte público compatível, além de local para o (6) lazer, 

composto de parque e praças, para que o espaço regularizado receba o mesmo “dna” 

da cidade, e não seja um constante foco de novos problemas sociais (NALINI; LEVY 

(2014, p. 87). 

Oportuno ressaltar que a Regularização Fundiária lato sensu é um conceito 

aberto e amplo, o qual se relaciona com todos os mecanismos e institutos que visam 

a adequação e a conformação de um empreendimento imobiliário ao regramento 

posto, indo muito além do que constou da Lei nº 11.977/09, alterada recentemente 

pela Lei 13.465/17 (LAMANA PAIVA; BURTET, 2020, p. 3). 

Portanto como “meios ordinários” de regularização de imóveis urbanos pode-

se invocar o Loteamento e o Desmembramento da Lei nº 6.766/79; o 

Desdobro/Fracionamento, procedimento simplificado de parcelamento do solo, o 

“more legal” e o “gleba legal”, previstos na Consolidação Normativa Notarial e 

Registral da Corregedoria Geral de Justiça do TJRS - CNNR/RS44; o Condomínio 

Edilício, que envolve os institutos da incorporação imobiliária e da instituição de 

condomínio, previstos tanto na Lei nº 4.591/64 quanto nos art. 1.331 e seguintes do 

 
44 A Consolidação Normativa Notarial e Registral – CNNR é um conjunto de normas técnicas, 
estabelecidas pelas Corregedorias Gerais de Justiça de cada Estado da unidade Federativa, a serem 
observadas pelos Notários e Registradores, subsidiárias aos preceitos constitucionais, às legislações 
federal e estadual e às regulamentações e decisões emanadas dos órgãos administrativos e judiciais 
competentes.   



87 
 

CC/02; regularização de áreas públicas através da Ação Discriminatória prevista na 

Lei nº 6.383/76, entre outros.  

Por outro lado, como “meios extraordinários” é possível elencar a lei objeto de 

atenção na presente dissertação, que é a lei nº 13.465/71, relativa as Regularizações 

Fundiárias de Interesse Social e Específico e a Inominada; a Regularização Fundiária 

na Amazônia Legal, regida pela Lei nº 11.952/09; a Regularização de Imóveis da 

União, quando incidem as Leis nº 5.972/73 e 11.481/07; e; a Regularização de 

Quilombos, disciplinada pelo Decreto nº 4.887/03 (LAMANA PAIVA; BURTET, 2020, 

p. 14). 

Assim, diante da multiplicidade de significados que a regularização fundiária 

pode receber, buscar-se-á realizar uma delimitação semântica para que clarifique o 

alcance que se pretende dar nesta dissertação, passando a discorrer principalmente 

acerca das três modalidades de REURB: I) de interesse Social – REURB-S; II) de 

Interesse Específico – REURB-E e III) Inominada – REURB-I, previstas na lei nº 

13.465/17, regulamentada pelo Decreto nº 9.310/18.  

Nesse sentido, a Lei nº 13.465/17, em seu artigo 9º, assim define a chamada 

regularização fundiária:  

A regularização fundiária consiste no conjunto medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes.  

Do supramencionado dispositivo, pode-se inferir que o legislador modificou o 

conceito de regularização fundiária urbana dado pela Lei nº 11.977/0945, ao alterar o 

campo de atuação de “assentamento irregular” para “núcleo formal irregular”, 

conferindo maior alcance e aplicabilidade ao supramencionado instituto.  

Ao tratar do tema Oliveira (2017, p. 91) leciona que a regularização urbanística 

é iniciativa que se volta à individualização e titulação imobiliária a partir de área 

ocupada, com manutenção de comunidade estabelecida, de modo a dar à propriedade 

real função social. Busca-se, portanto, assegurar o direito social à moradia digna, 

através da propriedade formal, sob condições de vida adequadas, garantindo o bem 

estar de seus habitantes, e, por via de consequência, a dignidade da pessoa humana.  

 
45 O art. 46 da Lei 11.977/09, revogado pela Lei 13.465/2017 dispunha que a regularização fundiária 
consistia “no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o 
direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.   
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A regularização fundiária tem estado na pauta de governo após governo, sendo 

fundamental para a proteção das pessoas mantidas na clandestinidade e incerteza. 

Busca-se, desta forma, a alteração deste panorama, de modo a reincorporá-los ao 

sistema formal, ampliando o compromisso público para garantir a permanência da 

população beneficiada no local onde reside (VIANNA, 2016, p. 58-59). 

Para a compreensão da regularização fundiária no contexto atual, mister se faz 

tecer algumas considerações acerca do tratamento jurídico dado por legislações 

anteriores.  

O ápice do tratamento jurídico da cidade no Brasil, em especial do direito à 

cidade sustentável, ocorreu com o advento da Lei nº 10.257/01 – conhecida como 

Estatuto das Cidades. Foi este diploma legal que adotou a expressão “cidade 

sustentável” como direito difuso, transindividual e indisponível dos seus habitantes.  

O Estatuto da Cidade ao considerar o caráter multifacetado do tecido urbano 

atende a necessidade de regularizar a condição de clandestinidade dos 

assentamentos informais, proporcionando aos agentes públicos institutos de direito 

público e privado a reforçar as políticas de urbanização e reurbanização (MELO, 2010, 

p. 75).  

Nele foram estabelecidas as diretrizes gerais da política urbana - dotadas de 

natureza cogente, de interesse social, voltada ao bem coletivo – com o objetivo de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades, garantindo melhor 

uso do espaço urbano e sustentabilidade (OLIVEIRA, 2017, p. 79).  

Em 2009 foi publicada a Lei Federal nº 11.952/09, a qual trata especificamente 

da regularização fundiária de ocupações incidentes em áreas públicas federais, tanto 

nas áreas rurais, como, também, nas áreas urbanas.  

Posteriormente, ainda no mesmo ano, novo marco regulatório teria surgido com 

a Lei Federal nº 11.977/09, através dos institutos da demarcação urbanística e da 

legitimação de posse, que recentemente sofreram complementações e 

aprimoramentos pela Lei Federal nº 13.465/17.   

Por fim, a Lei Federal nº 13.465/17 – regulamentada pelo Decreto nº 9.310/18, 

introduziu algumas novidades, como direito de laje, legitimação fundiária, condomínio 

de lotes que, juntamente com flexibilizações das legislações urbanísticas e 

ambientais, constituem verdadeiro arcabouço jurídico para resolução de grande parte 

das irregularidades, com novas regras e procedimentos para a desburocratização da 

Regularização Fundiária Urbana (REURB).  
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Percebe-se, portanto que a regularização fundiária não corresponde 

efetivamente a um determinado instrumento urbanístico de atuação, mas consta da 

utilização de uma gama de iniciativas destinadas à promoção da regularização de 

áreas ocupadas irregularmente como no caso de loteamentos irregulares ou 

clandestinos e nas invasões de propriedades urbanas particulares e públicas 

(MEIRELLES, 2005). 

Ultrapassada esta questão passa-se para a análise das modalidades de 

regularização fundiária.  

A regularização fundiária urbana de interesse social – REURB-S é aquela 

aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população 

de baixa renda, assim declarados em ato de poder público municipal ou distrital.  

Observa-se que a competência para realizar esta verificação de 

enquadramento no “conceito de baixa renda” é do poder público, não podendo haver 

interferência do registrador imobiliário, salvo quando dispuser de prova material em 

sentido contrário. Neste caso, a intervenção se justifica pelo fato de ter ocorrido abuso 

no reconhecimento da situação de hipossuficiência, já que fora realizado em 

descompasso com a realidade estabelecida (LAMANA PAIVA; BURTET, 2020, p. 32-

33). 

De qualquer modo, o enquadramento deve seguir critérios objetivos tendo 

como base a composição ou faixa da renda familiar, cuja definição será estabelecida  

pelo poder público municipal considerando as peculiaridades locais. Todavia, em 

respeito ao comando geral advindo do art. 6º, parágrafo único do Decreto nº 9.310/18, 

não poderá ser superior ao quíntuplo do salário-mínimo vigente no País. 

A regularização fundiária urbana de interesse específico – REURB-E, por sua 

vez, é aplicável a núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada 

como sendo de baixa renda, ou seja, refere-se à população que percebe  valor igual 

ou superior ao quíntuplo do salário-mínimo vigente no País. Trata-se, portanto de 

critério residual, pois o que não se enquadrar como REURB-S poderá ser por REURB-

E (LAMANA PAIVA; BURTET, 2020, p. 36). Frise, ainda que essa modalidade de 

REURB é aplicável às unidades imobiliárias não residenciais, a teor do que dispõe o 

art. 5º, § 6º do Decreto nº 9.31018. 

A última modalidade se refere à regularização fundiária urbana inominada – 

REURB-I, que é aplicável aos casos de glebas parceladas para fins urbanos 

anteriormente à Lei Federal nº 6.766/79, mas que não possuem registro (LAMANA 
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PAIVA; BURTET, 2020, p. 39). Está disciplinada no art. 69, parágrafos 1º e 2º da Lei 

nº 13.465/17.   

Importante, neste ínterim, destacar que o art. 13 da Lei 13.465/17 dispõe 

somente de duas modalidades de REURB, quais sejam: I) Reurb de Interesse Social 

(REURB-S) e II) Reurb de Interesse Específico (REURB-E), não fazendo qualquer 

menção acerca da REURB-I.  Todavia, no Estado do Rio Grande do Sul há expressa 

previsão no art. 702 da CNNR/RS46:  

A regularização fundiária acima mencionada, comumente classificada como 

inominada – REURB-I, em outras unidades da Federação costuma ser tratada apenas 

como rito simplificado, ou seja, uma forma de processamento da regularização 

fundiária, sob o argumento de que pode ser classificada como REURB-S ou REURB-

E. Para os defensores desta corrente, trata-se de trâmite mais curto para a obtenção 

do parcelamento do solo, já que dispensa a apresentação de CRF, de projeto de 

regularização fundiária, de estudo técnico ambiental ou de quaisquer outras 

manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos órgãos públicos.  

A classificação das modalidades da REURB visa exclusivamente à 

identificação dos responsáveis pela implantação ou adequação das obras da 

infraestrutura essencial e ao reconhecimento  do direito de gratuidade das custas e 

dos emolumentos notariais e registrais, nos termos do art. 5, § 8º do Decreto nº 

9.310/18. Assim, na REURB-S o Município será responsável pela implantação ou 

adequação das obras de infraestrutura essencial conquanto que na REURB-E, tal 

responsabilidade será definida no projeto. Ademais, somente é reconhecida a 

gratuidade na modalidade de REURB-S. 

A legitimidade ativa para requerer a regularização fundiária, nos termos do 

artigo 14 da Lei nº 13.465/2017, é de todos os entes federados, diretamente ou por 

meio de entidades da administração indireta, além dos beneficiários - individual ou 

coletivamente - , Defensoria Pública e Ministério Público. 

 

46 Art. 702 – Para o registro de Reurb de núcleos urbanos informais implantados antes de 19 de 
dezembro de 1979 (Regularização Fundiária Inominada – Reurb-I) e que estejam integrados à cidade, 
será facultativa a apresentação de CRF, de projeto de regularização fundiária, de estudo técnico 
ambiental ou de quaisquer outras manifestações, aprovações, licenças ou alvarás emitidos pelos 
órgãos públicos, devendo o interessado requerer a regularização apresentando os seguintes 
documentos. 
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Malgrado o legislador tenha enumerado inúmeros legitimados para requerer o 

procedimento de regularização fundiária, trouxe no art. 30 da mesma norma 

competências exclusivas ao Município, tais como: classificação da modalidade de 

REURB, processamento, análise e aprovação dos projetos de regularização fundiária, 

bem como emissão da CRF, corroborando com o texto constitucional47, que aduz que 

a política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público Municipal.   

De tal sorte, o Município assume posição de protagonismo na implementação 

das regularizações fundiárias, conforme expõe Lamana Paiva (2019, p. 30):   

Os Municípios foram novamente guindados à presidência de cada 
Regularização Fundiária em face das competências definidas pela lei quanto 
ao objeto e à oportunidade de se implementá-las. Neste sentido, em 
compasso com o que previram o Estatuto da Cidade e da Lei nº 11.977/09, o 
art. 30 da Lei nº 13.465/17, observando os arts. 30, VIII e 182 da CF, deu 
prestígio aos Municípios para gerirem e continuarem sendo os principais 
agentes na implementação das Regularizações Fundiárias.  

Note-se que para a efetiva implementação da regularização fundiária urbana, 

há a necessidade prévia de estudos e trabalhos técnicos, desenvolvidos por equipe 

multidisciplinar, tais como engenharia, arquitetura e urbanismo, assistência social, o 

que acarreta, por conseguinte, em incremento do custo efetivo da regularização 

fundiária. Por tais razões, muitos municípios e seus gestores têm a precipitada e rasa 

impressão de que a modificação da situação jurídica-registral dos imóveis localizados 

em seus territórios não trará benefícios diretos e significativos aos interesses da 

Administração Pública.  

Todavia, a análise dos reflexos tributários e da arrecadação dos municípios em 

face da implementação da REURB já seria fundamento suficiente para mudar essa 

concepção do instituto, já que que a organização do solo urbano, por si só, garante a 

geração de novas receitas e tributos para os municípios.  

Mas há ainda outros pontos além do acima mencionado, que carecem de 

espaço dentro da abordagem da REURB. Como salientado anteriormente, a 

regularização fundiária traduz-se em adoção de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais destinadas a incorporação dos núcleos informais consolidados 

ao ordenamento territorial urbano. Desta forma, não se trata meramente de titulação 

aos ocupantes. É muito mais que isso, pois a regularização fundiária repercutirá na 

 
47  Art. 182 da CF/88. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 
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gestão racional dos territórios urbanos, já que, regularizados, os assentamentos 

passam a integrar os cadastros municipais (NALINI; LEVY, 2014, p. 6). 

Quando da implementação desse instituto são estudadas e planejadas 

transformações urbanísticas, ambientais e sociais, daí decorrendo outros benefícios 

tanto para os ocupantes quanto para o próprio poder público. Nessa senda, a fim de 

aclarar a questão torna-se imprescindível discorrer sobre os objetivos da REURB 

previstos no art. 10 da Lei 13.465/2017, abaixo transcrito:   

 
Art. 10. Constituem objetivos da Reurb, a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios: 
I - identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, 
organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus 
ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em 
relação à situação de ocupação informal anterior; 
II - criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial 
urbano e constituir sobre elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; 
III - ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de 
modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos 
informais regularizados; 
IV - promover a integração social e a geração de emprego e renda; 
V - estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à 
consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade; 
VI - garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida 
adequadas; 
VII - garantir a efetivação da função social da propriedade; 
VIII - ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes; 
IX - concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso 
do solo; 
X - prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; 
XI - conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; 
XII - franquear participação dos interessados nas etapas do processo de 
regularização fundiária. 

 

Imperioso salientar que  a regularidade registral insere a propriedade imobiliária 

no mercado formal, transformando-a em ativo financeiro, objeto das mais inúmeras 

transações. Diante desse cenário é possível prospectar enormes benefícios, já que a 

irregularidade fundiária, por outro lado, engessa  os cidadãos diante do cenário de 

insegurança jurídica. Como essas pessoas não são, de acordo com o ordenamento 

jurídico brasileiro, proprietários dos imóveis que ocupam, eis que não detêm o título 

de propriedade devidamente registrado no registro de imóveis, não têm qualquer 

estímulo para investir na melhoria das suas casas e bairros (FERRAZ, 2005, p. 05). 

Distintamente, em um contexto de regularidade registral, o estreitamento do 

vínculo entre bens  imóveis e seus respectivos proprietários acarreta maior sentimento 

de conquista e de pertencimento, o que favorece os investimentos. Por conseguinte, 
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os negócios e empresas localizadas em áreas objeto de regularização fundiária 

tendem a manter a regularidade, sendo devidamente formalizadas. Demais disso, o 

acesso ao crédito e a facilitação em tomada de empréstimos bancários com a 

possibilidade da garantia imobiliária impulsiona a economia local e o próprio 

desenvolvimento da região. Em se tratando de benefícios econômicos para os 

Municípios é de se esperar também uma alavancada nos créditos advindos dos 

impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) e até mesmo das taxas 

devidas pelo Poder de Polícia do Estado.  

Núcleos Urbanos devidamente regularizados também atraem investimentos 

das concessionárias de serviços públicos, como água, luz, telefonia e internet, pois 

passam a ter mais segurança e controle em ralação aos destinatários de seus 

serviços, além de condições estruturas mínimas para a implementação das suas 

atividades. E obviamente que todos esses “novos serviços” nas áreas regularizadas 

tendem a redirecionar benefícios e recursos aos cofres públicos, seja por meio dos 

tributos e contribuições pagos, seja por contraprestações de outra natureza.  

Além disso, há ainda a atração a novos investimentos privados, com abertura 

de novas empresas e empreendimentos na região, notadamente da construção civil, 

que por muitas vezes esbarram com a enorme irregularidade fundiária como um dos 

principais entraves para a consecução de suas atividades.  

Busca-se, portanto, através do instituto da regularização fundiária a promoção 

do desenvolvimento urbano através da democratização do acesso ao solo e 

distribuição dos ônus e benefícios, revelando a intenção do legislador em reconhecer 

os direitos aos moradores de favelas, aos grupos desprovidos de moradia e habitantes 

de assentamentos precários (GONÇALVES, 2011, p. 272). 

Por derradeiro, oportuno salientar que nos termos do artigo 8º do Decreto 

9.310/2018, que regulamenta a Lei 13.465/2017, na REURB poderão ser utilizados os 

seguintes instrumentos (institutos jurídicos): I - legitimação fundiária e a legitimação 

de posse; II - a usucapião; III - a desapropriação em favor dos possuidores; IV - a 

arrecadação de bem vago, V - o consórcio imobiliário; VI - a desapropriação por 

interesse social; VII - o direito de preempção; VIII - a transferência do direito de 

construir;  IX - a requisição, em caso de perigo público iminente; X - a intervenção do 

poder público em parcelamento clandestino ou irregular, XI - a alienação de imóvel 

pela administração pública diretamente para seu detentor; XII - a concessão de uso 

especial para fins de moradia; XIII - a concessão de direito real de uso; XIV - a doação; 
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XV - a compra e venda; XVI - o condomínio de lotes; XVII - o loteamento de acesso 

controlado; e XVIII - o condomínio urbano simples.   

Alguns dos institutos supramencionados possuem aplicação autônoma, 

independentemente de procedimento de regularização fundiária, sendo típicos 

expedientes ordinários para o empreendimento com o imóvel. Até podem se relacionar 

com a REURB, mas, via de regra, não estão vinculados ao espírito principal da lei, 

que busca restabelecer situações informais já consolidadas por meio de um 

procedimento excepcional. 

Não se pretende neste estudo explorar todos os meandros desses instigantes 

instrumentos, limitando-se à análise de dois instrumentos diretamente relacionados 

com a REURB: legitimação fundiária e legitimação de posse. As legitimações são 

instrumentos de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, que conferem aos 

ocupantes a titulação a partir de imóvel ocupado, outorgando-lhes a propriedade – em 

se tratando de legitimação fundiária ou a posse – em se tratando de legitimação de 

posse.  

Neste viés, torna-se relevante desenvolver uma conceituação de cada um 

desses institutos de forma a diferenciá-los, bem como demonstrar o seu real alcance, 

conteúdo e significado. 

 O primeiro instituto a ser analisado será o da legitimação fundiária48, que foi a 

grande novidade trazida pela Lei 13.465/2017,  por meio do qual o Poder Público 

concede ao particular a aquisição, de forma originária, do direito real de propriedade 

em unidade imobiliária com destinação urbana integrante, até 22 de dezembro de 

2016, de consolidado núcleo urbano informal, nos termos do art. 23, da Lei em testilha.  

Especificamente esse instituto, pela literalidade do dispositivo legal, ao 

contrário dos demais instrumentos arrolados, é exclusivo da REURB. Isso quer 

significar, entre outras coisas, que não há legitimação fundiária fora da regularização 

fundiária urbana; razão pela qual esta é pressuposto para a efetivação e 

implementação do instituto da legitimação fundiária.  

Ainda que a REURB seja abrangente e tenha por desígnio atribuir a titulação 

aos moradores, vale ressaltar que existem limitações temporais à aplicação do 

 
48 Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade 
conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área 
pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante 
de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. 



95 
 

instrumento de legitimação fundiária, eis que os benefícios se destinam 

exclusivamente àqueles ocupantes de núcleos urbanos informais comprovadamente 

existentes até 22 de dezembro de 201649, consoante depreende-se da leitura do § 2º 

do artigo 9º da lei 13.465/2017.  

 A existência de marcos temporais sinaliza que se deve evitar a proliferação 
da informalidade. Assim, é com os casos existentes e já consolidados que a 
norma se preocupa, dispensando a necessária atenção. Situações 
clandestinas e irregulares em desenvolvimento, não consolidadas até 22 de 
dezembro de 2016, não se sujeitam à novel legislação. (LAMANA PAIVA; 
BURTET, 2020, p. 06)   

Há de se reconhecer, desta forma, que o alcance da norma se restringe a casos 

existentes e já consolidados, não se aplicando a casos novos, já que o caminho da 

normalidade é o que deve ser perseguido, a fim de que as regularizações 

extraordinárias não se tornem a regra.  

Ressalta-se ainda que o legislador ao permitir a utilização do instrumento de 

legitimação fundiária, não fez qualquer distinção entre a área pública ou privada, o 

que enseja a polêmica, sobre a constitucionalidade dessa ferramenta nas terras 

públicas, em face do art. 183, § 3º, da CF, que veda a usucapião sobre bens públicos. 

Neste ínterim, indaga-se: a legitimação fundiária seria sinônimo de usucapião 

e ao aplicá-la em bens públicos, restaria violado o texto constitucional que proíbe a 

usucapião de bens públicos? A resposta a essa indagação pressupõe prévia 

compreensão dos elementos constitutivos e dos específicos fatores que 

dinamicamente permeiam a matéria.  

Para solucionar tal questionamento, necessário pontuar o conceito de 

usucapião. Como bem aponta Rodrigues (2009, p. 108) a usucapião é “modo 

originário de aquisição de domínio, através da posse mansa e pacífica, por 

determinado espaço de tempo, fixado na lei”.  Por sua vez, Farias e Rosenvald (2009, 

p. 273) referem que: “a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de 

outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos 

legais”.     

Vê-se, portanto, que a usucapião exige a conjugação dos requisitos essenciais 

da posse, do decurso do tempo e ainda o animus domini, tendo como fundamento a 

 
49 Art. 9º § 2º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os 
núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 
2016. 
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função social da propriedade. Destarte, consolida-se a propriedade do bem por aquele 

que, unindo posse e tempo, deu utilidade ao imóvel usucapiendo em detrimento do 

proprietário desidioso, que não cuidou do patrimônio a contento.  

Note-se ainda que por força do texto constitucional alhures mencionado50, os 

imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.  

Feitas estas considerações preliminares, imperioso destacar que de fato, tanto 

a legitimação fundiária quanto a usucapião são formas originárias de aquisição de 

propriedade, embora semelhantes, estes institutos não se confundem. A legitimação 

será conferida, exclusivamente, no âmbito da regularização fundiária urbana, por se 

tratar de um mecanismo de implementação da regularização, conquanto que o 

instituto da usucapião tem aplicação autônoma.  

Quanto ao requisito temporal, a legitimação fundiária não faz exigência de 

tempo de posse mansa e pacífica, exigida para o reconhecimento da prescrição 

aquisitiva através da usucapião. Exige apenas que a unidade imobiliária seja 

integrante de núcleo urbano consolidado existente em 22 de dezembro de 2016, 

desassociado de qualquer exigência de tempo mínimo de ocupação da área.  

Tal concepção encontra-se, de resto – e reconhecidamente – embasada na 

doutrina de Lamana Paiva e Burtet (2020, p. 46): 

No tocante à incidência sobre bens públicos, não é possível confundir a 
Legitimação Fundiária com a Usucapião. São institutos diversos. Em razão 
disso, é possível afirmar que não se pode alcançar a propriedade de bem 
público via instituto da Usucapião, embora seja possível pela Legitimação 
Fundiária. Não é porque os bens públicos não podem ser usucapidos que não 
poderão sofrer uma intervenção de regularização culminando, inclusive, com 
a outorga de título de propriedade via Legitimação Fundiária. Sublinho: 
Regularização representa o fenômeno da recepção do fato consolidado pelo 
Direito. Assim, porque é possível que os Entes Públicos transfiram, via 
alienação onerosa ou gratuita, bens públicos para particulares em face das 
Regularizações Fundiárias (art. 17, I, “f”, “h” e “i” da Lei nº 8.666/93), com 
igual razão é de se deferir a Legitimação Fundiária a quem integre núcleo 
urbano informal consolidado no âmbito de aplicação da Lei nº 13.465/17. 

Estes vetores fornecem elementos coerentes para concluir que a legitimação 

fundiária em área pública, por não ser equivalente à usucapião, e até mesmo, pela 

aplicação na finalidade restrita de regularização fundiária urbana aos mais carentes, 

acaba por contemplar o direito de acesso à propriedade e efetivar o princípio 

constitucional da função social da propriedade.  

 
50 “Art. 183, § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” 
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Assim, diante a premência da regularização como instrumento do direito 

fundamental e social à moradia, não há vedação de aquisição de bens públicos pelo 

instituto da legitimação fundiária, uma vez que cabe ao Poder Público atribuir 

destinação social a seus bens que não o tinham até a instalação de núcleo urbano 

consolidado51. Aliás, em bem público, o art. 71 da Lei nº 13.465/201752 dispensa 

desafetação, avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, o que para Reis e 

Lelis (2018) atinge a participação democrática. 

Oportuno ainda destacar que, esta inovação jurídica, isto é, esta nova forma de 

aquisição originária de propriedade através da legitimação fundiária, permite que o 

ocupante legítimo adquira a propriedade plena de determinado imóvel, 

desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, exceto 

quando disserem respeito ao próprio legitimado.  

Outrossim, para ser beneficiária da legitimação fundiária  a pessoa deverá 

atender todos os requisitos a seguir: I - não ser concessionário, foreiro ou proprietário 

de imóvel urbano ou rural; II -  não ter sido contemplado com legitimação de posse ou 

fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo 

urbano distinto e III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja 

reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação. 

Assim como Lamana Paiva (2017), entende-se que a legitimação fundiária 

pode ser considerado o instituto mais importante e eficaz da regularização fundiária, 

já que confere aos ocupantes o direito real de propriedade, à luz do primado 

constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), cuja concepção é 

mais abrangente e plena que a moradia.   

O segundo instituto a ser analisado neste tópico será o da legitimação de 

posse53, criado pela Lei nº 11.977/09. Diferentemente da legitimação fundiária, não 

confere ao ocupante o título de propriedade, mas tão somente de posse sobre o imóvel 

 
51 Art. 23, 4º da Lei 13465/17.  Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, e as suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizados a 
reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da 
legitimação fundiária. 
52 Art. 71. Para fins da Reurb, ficam dispensadas a desafetação e as exigências previstas no inciso I 
do caput do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 . 
53 Art. 25. A legitimação de posse, instrumento de uso exclusivo para fins de regularização fundiária, 
constitui ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse de 
imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza 
da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade, na forma desta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art17i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art17i
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objeto da REURB, a qual é conversível em direito real de propriedade, na forma da 

Lei. 

O supramencionado instituto vinha sendo frequentemente aplicado antes da 

promulgação da Lei 13.465/17, porquanto inexistia o instituto da Legitimação 

Fundiária, que é mais benéfico e amplo. Todavia, em face da criação desta nova 

modalidade, a Legitimação de Posse passou a ter sua aplicação cada vez mais 

mitigada, sendo empregada, nas hipóteses em que não foi possível a implementação 

daquele instituto.  

Pela antiga lei que regulamentava a regularização fundiária no Brasil - Lei n° 

11.977/2009, a legitimação de posse era aplicável tanto em imóveis públicos, quanto 

em imóveis particulares. Hoje, a teor do que dispõe o art. 25, §2º da Lei 13.465/1754, 

delimitou-se a concessão da legitimação de posse somente para imóveis particulares. 

Nesta senda, indaga-se: Se a posse dificulta o acesso ao crédito e considerando que 

seu alcance é mais limitado que a legitimação fundiária, já que aplicável apenas sobre 

imóveis particulares, qual seria a razão da manutenção de tal instituto? 

Lamana Paiva e Burtet (2020, p.47) ressaltam que a manutenção da 

legitimação de posse é importante, tendo em vista que o município pode não estar 

seguro em reconhecer a propriedade ao ocupante, via Legitimação Fundiária, 

preferindo reconhecer a sua posse, a qual será conversível em propriedade após o 

transcurso do prazo de 05 anos do registro.  

Reforça-se, aliás, que nos termos do art. 19 do Decreto Lei nº 9310/1855 a 

legitimação de posse, após decorrido o prazo de cinco anos a contar da data do 

registro, será automaticamente convertida em propriedade, quando presentes os 

termos e as condições previstos no art. 183 da Constituição56.    

Neste caso independerá de provocação prévia, cabendo ao registrador inserir 

a observação no registro de Legitimação de Posse, que em não havendo alteração, 

 
54  Art. 25, §2º A legitimação de posse não se aplica aos imóveis urbanos situados em área de 
titularidade do poder público. 
55 Art. 19. Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no tempo, 
aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido o prazo de cinco anos, 
contado da data do seu registro, terá a conversão automática deste em título de propriedade, desde 
que atendidos os termos e as condições previstos no art. 183 da Constituição , independentemente de 
provocação prévia ou da prática de ato registral. 
56 Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 

por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  
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ocorrerá a conversão automática em propriedade no termo fixado, isto é, após o 

decurso de 5 anos do registro. 

Doutra parte, nas hipóteses não contempladas no art. 183 da Constituição, a 

legitimação de posse somente poderá ser convertida em propriedade, após 

requerimento do interessado perante ao cartório de registro de imóveis e desde que 

satisfeitos os requisitos da usucapião, estabelecidos em lei.  

Ultrapassada esta questão, verifica-se que a legitimação fundiária se distingue 

da legitimação de posse em razão do momento em que se dá a aquisição da 

propriedade. Naquela proporciona aquisição imediata da propriedade ao passo que 

nesta está exigida o cumprimento de prazos e demais exigências dispostas nas 

legislações atinentes à usucapião. Quer dizer, o legitimado poderá ter a propriedade 

convertida se atender aos requisitos de quaisquer das modalidades de usucapião. 

Seja qual for o instituto aplicado, percebe-se que ambos buscam o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana, propondo-se a dar 

segurança jurídica às famílias de baixa renda que estavam ocupando imóveis 

informais, através de sua reinserção ao sistema jurídico formal. O pano de fundo da 

regularização fundiária, nitidamente, é a contumaz situação fática de moradia precária 

e de alarmante déficit habitacional,  que em violação ao direito humano e fundamental 

de moradia, assola milhões de brasileiros, sobretudo, os mais carentes e 

necessitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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4 A LÓGICA DA SOLIDARIEDADE: NOVOS CONTORNOS DO 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988  

Tecidas as considerações sobre a Regularização Fundiária Urbana – REURB, 

aplicada sobre uma perspectiva constitucional, voltada para a concretização dos 

direitos fundamentais à moradia e de propriedade, é mister dedicar um capítulo ao 

estudo da solidariedade no direito, ferramenta de transformação social, com o intuito 

de demonstrar a relevância deste princípio, como mecanismo de criação de novas 

possibilidades de concretização dos direitos fundamentais, e principalmente como 

instrumento concretizador da dignidade da pessoa humana.   

Constatou-se que a ausência da solidariedade na teoria dos direitos 

fundamentais e na pragmática dos direitos transindividuais é uma das causas 

justificadoras do déficit de efetividade desses direitos, razão pela qual faz-se 

necessário examinar a inserção da solidariedade no direito, bem como seu conteúdo 

jurídico, alcance e reflexos nas relações interpessoais.  

Será dedicado item específico para demonstrar o papel dos registradores 

imobiliários dentro deste novo paradigma constitucional, que  remete a uma nova 

compreensão das relações jurídicas em prol da sociedade, primando-se pelo bem 

social em detrimento do individualismo.  

Não se pretende com o capítulo esgotar os fundamentos filosóficos e jurídicos 

que permeiam a solidariedade, mas verificar como se encontra inserido no 

ordenamento jurídico pátrio, para demonstrar que este princípio constitucional 

influencia a consecução do projeto constitucional brasileiro e os modelos das 

instituições jurídicas, de modo a repensar a teoria dos direitos fundamentais e a criar 

possibilidades hermenêuticas que efetivem direitos fundamentais. 

  4.1 Delegação dos serviços notariais e de registro: conceito, 

características e evolução 

Para uma melhor compreensão da importância do papel desempenhado pelos 

registradores imobiliários na redução das desigualdades sociais, e 

consequentemente, na melhoria da qualidade de vida da sociedade, através da 

aplicação do princípio da solidariedade, mister se faz realizar alguns apontamentos 

prévios acerca da legislação correlata à atividade. 
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Dada a importância que tais serviços ostentam na sociedade, estão 

disciplinados na Carta Magna, em Leis Federais, Provimentos do Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ e até mesmo nos Códigos de Normas de Serviços implantados pela 

Corregedoria-Geral de Justiça em praticamente todos os estados da federação.  

Como demonstra Nalini (2009, p. 478), até pouco tempo, em todo território 

nacional, as funções extrajudiciais57 – conjunto de serviços de íntima vinculação com 

a realização da justiça, nos quais não existe conflito, denominados de jurisdição 

voluntária, e as funções judiciais58 – afetas diretamente à prestação jurisdicional, eram 

cumuladas e exercidas pelo mesmo corpo funcional, que integra uma unidade que era 

chamada cartório, aos poucos foi substituída pela terminologia secretaria, unidade 

judicial.  

A distinção entre as atribuições judiciais e extrajudiciais era apenas no âmbito 

interno e a especialização não impossibilitava que as tarefas fossem realizadas pelos 

mesmos funcionários, ou seja, era realizada pelos servidores do foro judicial. Todavia, 

com o passar dos anos houve uma separação entre as duas esferas, divisão esta, 

consagrada também no direito espanhol. 

 
Na Espanha, o notário ou escrivão público foi considerado sempre, à 
diferença do escrivão judicial, como ofício de honra, que apenas deveria ser 
outorgada a pessoas aprovadas e conhecidas por sua fidelidade e 
consciência; criaram uma literatura própria de grande interesse e foram, 
frente aos letrados universitários, e contra o predomínio do romanismo, 
enérgicos defensores do Direito espanhol. Têm uma posição especial na 
organização jurídica; não constituem uma profissão livre, pois seu ingresso 
está regulado pelo Estado, seu número limitado e sua atividade 
regulamentada; não são servidores do Estado, em sentido estrito, enquanto 
são escolhidos e remunerados pelos particulares. Formam uma aristocracia 
profissional, que o Estado seleciona, organiza e privilegia; colocando ao 
serviço dos particulares, para dar forma jurídica a seus atos, sua formação 
científica e qualificada experiência (CASTRO, 1942). 
 

Sem que se pretenda explorar todos os meandros desta instigante dissociação 

entre ambas as funções, convém deixar consignado que os antigos "cartórios", que 

se encarregavam dos serviços judiciais e também dos atos do chamado "foro 

 
57 São exemplos de atos extrajudiciais: lavratura de escritura pública, testamento, assentamento de 
nascimento, emancipações, registro de casamento e óbitos, certificação da titularidade dominial, 
lavratura protesto, enfim, todos relacionado à conferir segurança jurídica a inúmeras situações impostas 
pela necessidade do convívio e do relacionamento social. Cf. NALINI, José Renato. Ética Geral e 
Profissional, 7ª Ed. ver., atual, e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 478. 
58 São exemplos de atos judiciais: recepção das petições iniciais, a autuação, que é o capeamento de 
pedidos feitos ao juiz pelo advogado que representa a parte, a juntada de peças, a conclusão – nome 
que se dá ao ato de submissão de um documento ou ato suscetível de decisão ao juiz. Cf. NALINI, op. 
cit., p. 478.  
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extrajudicial", foram substituídos por serviços outorgados a profissionais por 

delegação do Poder Público. Assim a função que antes era desempenhada por 

servidores judiciais, passou a ser exercida por particulares em delegação, como será 

demonstrado ao longo deste capítulo. 

Malgrado tenha ocorrido a separação entre o foro judicial e o foro extrajudicial, 

é praticamente impossível eliminar a proximidade ontológica entre ambos e romper o 

rígido cordão umbilical a uni-los como gêmeos xifópagos (NALINI, 2009, p. 479). 

Como asseveram Malta e Roweder (2016, p. 7) as inovações legislativas 

contribuíram, sobremaneira, para superação de uma gestão amadora, passando o 

exercício da atividade ser prestado de forma profissionalizada e padronizada, com 

maior exigência de cumprimento de comandos legais e normativos, além de uma 

cristalina majoração da responsabilidade administrativa por parte dos notários e 

registradores. 

Percebe-se, portanto, que a atividade notarial e de registro evoluiu 

consideravelmente ao longo dos anos, principalmente, após o advento da Constituição 

Federal de 1988, que trouxe em seu artigo 236 a obrigatoriedade do exercício da 

atividade de forma privada entre pessoas naturais previamente aprovadas em rigoroso 

concurso público de provas e títulos.  

Frisa-se, portanto, que os serviços notariais e de registros são os prestados 

pelos notários e registradores, profissionais de iniciativa privada, dotados de fé 

pública, a quem é delegado o exercício das atividades extrajudiciais59, com necessária 

independência jurídica, pressuposto para o exercício de sua função qualificadora de 

forma imparcial, sem nenhum tipo de condicionamento de ordem política, econômica, 

burocrática ou corporativa (NALINI, 2009, p. 488).  

Ao mesmo tempo que a lei assegura aos delegatários a autonomia para 

livremente implantar a gestão de sua unidade, contratação de prepostos, sem 

qualquer ingerência estatal na aplicação e interpretação do direito, que é o substrato 

 
59 Importante trazer uma distinção na estrutura compositiva da atividade notarial desempenhada no 

ordenamento jurídico espanhol e brasileiro. Neste último,  a teor do art. 25 da Lei 8.935/94, o exercício 
da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus 
serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Lado outro, na 
Espanha, ao mesmo tempo em que exercem uma função pública, delegada pelo Estado, estes 
profissionais executam uma profissão jurídica de natureza privada, atuando como profissionais liberais, 
prestadores de uma atividade profissional no âmbito da assessoria ou da qualificação notarial e 
registral.  Cf. LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: Teoria e Prática. 10. ed. rev., atual e 
ampl. – Salvador: Editora Juspodivm, 2019, p. 56. 
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de seu exercício profissional, determina de outra parte, alguns limites ao exercício 

desta liberdade. Consequentemente, não se trata de um direito subjetivo absoluto, 

pois se impõe a sujeição da atividade a normas técnicas emanadas pelo Poder 

Judiciário, caracterizadas pelo interesse social, para que seja prestada de modo 

eficiente e harmônica (LOUREIRO, 2019, p. 59). 

No direito há integração das condutas, de sorte que tais profissionais detêm o 

compromisso constante com a atualização e aperfeiçoamento de seus conhecimentos 

jurídicos, com estrito e inafastável cumprimento dos princípios que regem a atividade 

(FOLLMER; REIS, 2019, p.108).  

A atuação indireta do Estado, por meio destes profissionais do direito, 

demonstrou-se mais eficiente do que a resultante da atuação direta, já que não foi 

capaz de desempenhar tantas tarefas a contento. O Estado teve de se convencer que 

sua onipotência era falaciosa, desvencilhando-se da obrigação, mas preservando o 

controle sobre a atividade (NALINI, 2009, p. 482). 

Com efeito, a titularidade dos serviços continua a pertencer ao Poder Público, 

que é o delegante, sendo transferido ao notário ou registrador apenas o exercício da 

competência, eis que o Poder Público não pode prestar diretamente os serviços, pois 

estes devem ser exercidos em caráter privado.  

Em outra perspectiva, a função notarial e de registro é própria do Estado, mas 

que por força de norma constitucional, é delegada a profissionais de direito para 

melhor cumprir a sua finalidade de consecução do interesse público, transferindo o 

exercício de competência aos particulares e não propriamente este poder-dever que 

é seu. (LOUREIRO, 2019, p. 73). 

A natureza jurídica da atividade desenvolvida pelos notários e registradores 
e sui generis, pois não se equipara a nenhuma outra atividade. A função é 
pública e exercida pelo particular, que assume a função, após aprovação em 
um rigoroso concurso público de provas e títulos, que são remunerados pelos 
emolumentos, sendo o notário e registrador responsáveis pela gestão e 
administração da serventia, remuneração dos seus prepostos e de todas as 
despesas decorrentes do exercício da atividade notarial e registral. A 
fiscalização da atividade notarial e registral é realizada pelo Poder Judiciário. 
(FOLLMER; REIS, 2019, p.108)  

Cuida-se, portanto, de uma atividade sui generis, pois a despeito de ser 

prestada em caráter privado, é de inquestionável natureza pública, eis que notários e 

registradores atuam como poder certificante dos órgãos da fé pública, cujo exercício 

envolve parcela da autoridade estatal.  
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Como profissionais do direito, os notários e registradores têm a missão de 

assessorar a todos que reclamam seu ministério a fim de constituir ou transferir 

direitos, torná-los eficazes perante os demais membros da comunidade e evitar que 

vícios possam afetar as relações jurídicas e a segurança dos atos (LOUREIRO, 2019, 

p. 55).  

Ao conceituar a atividade notarial e de registro, diz-se que se trata de uma 

criação social, nascida no seio da sociedade, a fim de atender às necessidades desta 

diante do andar do desenvolvimento voluntário das normas jurídicas. O embrião da 

atividade notarial, ou seja, o embrião do tabelião, nasceu do clamor social, para que, 

num mundo massivamente iletrado, houvesse um agente confiável que pudesse 

instrumentalizar, redigir o que fosse manifestado pelas partes contratantes, a fim de 

perpetuar o negócio jurídico, tornando menos penosa a sua prova, uma vez que as 

palavras voam ao vento (BRANDELLI, 2011. p.18). 

Observa-se, portanto, que a atuação do Notário e Registrador deve ser 

preventiva, garantindo a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos, com o adequado aconselhamento às partes envolvidas, de forma a qualificar 

a vontade manifestada perante ele através de um processo de qualificação, que vai  

depurar os propósitos de ordem moral ou econômica entabulados pelos interessados 

e erigi-los, ou não, à juridicidade (KOLLET, 2008).  

O viés jurídico da atividade notarial e de registro  faz-se presente sempre que 

o delegatário orienta as partes, consolidando a vontade destas através da formulação 

do instrumento jurídico adequado à situação posta.  

A possibilidade de conhecer a verdadeira situação jurídica de pessoas e 
coisas constitui elemento essencial à confiança no estabelecimento de 
relações jurídicas e, consequentemente, segurança jurídica e paz social. Tal 
assertiva desde cedo pode ser verificada em relação aos bens imóveis, 
considerados de grande valor e utilidade nas antigas sociedades. 
(LOUREIRO, 2019, p.53) 

Note-se, que a função notarial e de registro é regulamentada pela Lei Federal 

nº 8.935/94, sendo, portanto, um verdadeiro regime jurídico estruturante, que define 

em seu artigo 30, inclusive, os deveres éticos a que ficam submetidos os notários e 

registradores após o ingresso na carreira. 

Aliás, nesse sentido, convém destacar o dever de atendimento das partes com 

eficiência, urbanidade e presteza, além da obrigação de dignificar a função exercida, 
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tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Importante frisar que não se 

trata de uma mera faculdade, mas sim um dever funcional de caráter cogente.  

Sem embargo e para além da definição de seu conteúdo mínimo definido nas 

legislações infraconstitucionais, os registradores à luz dos princípios insculpidos na 

Carta Magna, norteadores da área registral possuem não apenas o compromisso 

primordial de desempenhar sua função com excelência e presteza, mas sobretudo, a 

auxiliar a sociedade na promoção dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, precipuamente para construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

A delegação é dada à pessoa física, não devendo a atividade delegada ser 

confundida com a Serventia. Para Ceneviva (2010, p. 39) a delegação consiste em 

ato administrativo complexo (compreende desde o concurso público até a outorga) 

enquanto meio criado pelo direito para permitir a atuação do interesse público por 

meio do prestador do serviço para a prática de atos cuja competência lhe é atribuída 

por lei.  

Como elucidado anteriormente, o tabelião ou registrador é a pessoa natural que 

exerce sua função pública por delegação do Estado, devendo, referida atividade ser 

exercida em um determinado local físico adequado para o cumprimento de suas 

atribuições legais. Portanto, a serventia ou cartório é seu domicílio profissional, não 

se confundindo com a figura do delegatário. 

Pode-se inferir que os cartórios extrajudiciais são entes despersonalizados, 

desprovidos de patrimônio próprio, portanto, não possuem personalidade jurídica e 

tampouco se caracterizam como empresa ou entidade. O Cartório não pode ocupar o 

polo passivo em uma eventual demanda judicial, em razão de não ser sujeito de 

direito.  

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas no sentido de afirmar que 

a responsabilidade de cada notário e registrador é compartimentada: cada um 

responde pelo período em que esteve na titularidade do serviço (GOMES, 2015). Em 

outras palavras, o titular do cartório à época dos fatos é quem responde pelos atos 

decorrentes do serviço, ainda que ocasionado por um de seus prepostos. 

Acentuou-se a responsabilidade dos notários e registradores, com a nova 

previsão constitucional de seus ofícios, expressamente mencionada pelo constituinte 

originário nos três níveis - disciplinar, civil e criminal, a teor do que dispõe o art. 236, 
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§1º da CF/8860. Os delegatários enquadram-se na categoria de agentes públicos, isto 

é, servidores públicos em sentido amplo, que agem em colaboração com o Poder 

Público através do instituto da delegação, razão pela qual atrai e envolve, no que se 

refere à responsabilização civil, o próprio Estado, fiscalizador da atividade, por meio 

do Poder Judiciário. 

Em outras palavras, o Estado delega não propriamente as funções, mas 

apenas o exercício, que passa a ser desempenhado não por funcionário público em 

sentido estrito, mas por agentes públicos na categoria de particulares em colaboração 

com a Administração (LOUREIRO, 2019, p. 60). 

Nesse mesmo sentido, muito bem sintetiza o Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do tema de Repercussão Geral 777, Recurso Extraordinário nº 

842.846/SC, ao fixar a seguinte tese: 

O Estado responde objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores 
oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, 
assentando o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo e 
culpa, sob pena de improbidade administrativa.  

Frise-se, assim, que a tese firmada pela Suprema Corte deixa claro que a 

responsabilidade civil pelos danos causados pelo Tabelião/Oficial é do Estado, que 

possui responsabilidade civil direta e primária, a quem, sendo o caso, cabe promover 

eventual ação regressiva em caso de dolo e culpa.  

O art. 22 da lei 8.935/94, que regulamenta a responsabilidade do notário e 

registrador sofreu inúmeras alterações ao longo do tempo61, passando, após a 

promulgação da Lei nº 13.286/16, a incluir expressamente o exame da culpa ou dolo 

em relação aos notários e registradores, pelo que ficou caracterizada a 

responsabilidade subjetiva62.  

 

 
60 Art. 236, §1º - A Lei regulará as atividade, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, 

dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
61 Antes da promulgação da Lei nº 13.286/2016 a responsabilidade dos notários e registradores era 
objetiva. De tal sorte, deveriam ser reparados os danos que seus prepostos, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, independentemente de culpa, sendo assegurado aos delegatários o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, conforme se observa na antiga redação: “ 
Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que 
eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos 
trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no 
caso de dolo ou culpa dos prepostos”. 
62 Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que 

causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou 
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 
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A delegação dos serviços notariais e de registro prevista na Constituição 

Federal de 1988 possui contornos próprios, que a distingue de outros instrumentos 

análogos, como a figura da concessão e permissão insculpidas no artigo 175, também 

da Carta Magna.   

A concessão e permissão de serviços públicos são institutos de natureza 
contratual, ou seja, de natureza diversa da delegação dos serviços notarial e 
de registro. Têm por finalidade a descentralização de serviços públicos em 
sentido estrito, ou seja, realização de atos materiais que beneficiem a 
coletividade ou satisfaçam os interesses públicos. Os notários e registradores 
realizam atividades de cunho intelectual, exercem profissões jurídicas e 
funções estatais [...]. (LOUREIRO, 2019, p. 75) 

A delegação dos serviços notariais e de registro recaem necessariamente 

sobre a pessoa natural, conquanto que a permissão, pode recair tanto sobre pessoa 

física, quanto pessoa jurídica. A concessão, por sua vez, recai apenas sobre pessoas 

jurídicas ou consórcios de empresas. 

Ademais, a atividade notarial e de registro, jaz sob a exclusiva fiscalização do 

Poder Judiciário, e não sob o páreo do Poder Executivo, que sabidamente é a quem 

se dá a imediata fiscalização das empresas concessionárias ou permissionárias de 

serviços públicos.  

 Outra distinção é que a delegação notarial não decorre de contrato 

administrativo e tampouco depende de prévia licitação, pois o notário ou registrador 

recebe a outorga da delegação após aprovação em concurso público, conforme 

demonstrado anteriormente. 

Por fim, não se poderia deixar de esclarecer que enquanto os concessionários 

e permissionários são remunerados por tarifa ou preço público, fixado 

contratualmente, os notários e registradores são remunerados por emolumentos, cuja 

natureza jurídica é de taxas e são fixados em tabelas aprovadas em lei (LOUREIRO, 

2019, p. 76).  

Feitas estas considerações, passa-se para a análise da relevância da atuação 

do registrador imobiliário, pautado em princípios norteadores da atividade registral, a 

fim de amparar os ocupantes de lotes irregulares, fragilizados pelas restrições 

impostas pelo ordenamento, efetivando seus direitos.   

O texto constitucional, ao imputar ao Estado e a todos cidadãos o encargo de 

construir uma sociedade solidária, através de uma concepção de justiça distributiva, 

invoca uma atuação promocional voltada para a igualdade substancial, dignidade 
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humana e solidariedade social, tendo como meta prioritária a melhora da qualidade 

de vida de todos os seus cidadãos.   

É deste amor próprio jurídico que deriva a disponibilidade de cada um para a 
luta pela defesa e a atuação dos direitos vitais próprios e de outros, ou ainda 
pela própria (ou por outra) identidade de pessoa: para as identidades 
ameaçadas e a defender e para as novas identidades, a afirmar ou reivindicar 
(FERRAJOLI, 2002, p. 755). 

Hodiernamente, em razão da constitucionalização do direito privado, mister se 

faz realizar uma filtragem constitucional quando da análise da atividade notarial e de 

registro. De tal sorte, aquele pensamento anacrônico, de que os notários e 

registradores são os “donos do cartório”, e de que o único propósito destes se 

restringe a obtenção de emolumentos, não mais deve subsistir atualmente.  

Ao contrário, exige-se dos cartórios extrajudiciais toda uma estrutura 

qualificada para o exercício da atividade extrajudicial, com observância da técnica e 

da formalidade intrínseca à espécie. Muito embora a realizem em caráter privado, 

estão desempenhando uma importante função pública, com exigência do devido 

acompanhamento da evolução tecnológica e jurídica através da boa gestão, focada 

no dever de cooperação, lançando mão do individualismo desmedido, para construir 

uma agenda mínima em torno desses objetivos.   

Nesta senda, compete aos delegatários uma atuação solidária, em prol da 

sociedade, de forma a auxiliar a reinserção dos ocupantes de áreas irregulares ao 

sistema jurídico formal, a fim de garantir-lhes a proteção adequada. Aliás, a atividade 

destes profissionais do direito possui substancial importância, visto que na condição 

de particulares altamente gabaritados, possuem conhecimento teórico e contam com 

saber prático especializado para auxiliar na concretização da Regularização Fundiária 

Urbana - REURB.    

Em decorrência dos novos desafios impostos pela sociedade contemporânea, 

verifica-se que notários e registradores cada vez mais têm recebido novas 

competências, ampliando, sobremaneira, sua capacidade de atuação para a 

resolução de conflitos, sendo um dos principais colaboradores no processo de 

desjudicialização e combate de situações não desejadas pelo Estado.   

Certamente neste sentido, já se fala em superação da noção de "verticalidade" 

da jurisdição: não se tratando mais de um monopólio do Estado, e sim, de uma divisão 

de tarefas entre este e os atores privados, através da criação de mecanismos não 

estatais de resolução de conflitos (ZIEMANN, 2018, p. 59). A celeridade de todo o 
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contexto social contemporâneo é absolutamente incompatível com a morosidade do 

Poder Judiciário, sendo necessário o auxílio e assessoramento por parte de 

profissionais qualificados. 

Com a crescente demanda dos serviços e diante do prestígio que ostentam 

perante o poder judiciário e sociedade, as serventias extrajudiciais foram compelidas 

a ampliar suas estruturas com intuito de garantir uma boa prestação dos serviços 

públicos delegados à sociedade, atingindo a finalidade matriz, que é a efetivação da 

dignidade da pessoa humana aos usuários do serviço. 

A conscientização do valor da personalidade humana pressupõe que o 

registrador imobiliário tenha uma atuação pautada na nova compreensão das relações 

jurídicas, interpretadas sob uma perspectiva constitucional, com o resgate do 

sentimento de responsabilidade para com a coletividade.  

Para Contipelli (2010, p. 122) no estágio atual, a efetivação da solidariedade 

dirige seus apelos para consequência ética da sociedade civil, passando a depender 

de ações estimuladas ou desenvolvidas, não apenas pelo Estado, mas especialmente, 

por particulares em cooperação com o Estado, nas quais se enquadram os 

delegatários das atividades extrajudiciais.  

Essa é a abordagem que se realiza na sequência, com a pretensão de 

desenvolver o tema da solidariedade, em seu viés jurídico, como dever de conduta, 

portanto, passível de exigibilidade.   

 

4.2 Princípio da solidariedade como novo paradigma constitucional 

  

Muitas mudanças foram introduzidas no contexto do constitucionalismo 

contemporâneo, e dentro do processo de intersecção entre o público e o privado, 

seguramente o princípio da dignidade da pessoa humana passou a constituir núcleo 

essencial do ordenamento jurídico brasileiro, eis que foi erigido como fundamento da 

República Federativa do Brasil.  

Sabe-se, que o princípio da solidariedade é um dos principais, senão o mais 

relevante, princípio instrumentador da dignidade da pessoa humana. Trata-se, 

portanto, de um novo paradigma jurídico na contemporaneidade, que remete a uma 

nova compreensão da relação existente entre a pessoa e a sociedade, através de uma 

feição humanista incorporada pela teoria constitucional, em detrimento do egoísmo e 

individualismo.   
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Determinar com precisão um conceito de solidariedade não é tarefa simples. 

Ao contrário, a solidariedade enfrenta o problema da polissemia, por sua 

multiplicidade de significados, abrangendo diversas experiências históricas, 

antropológicas, sociológicas e axiológicas, que variam dependendo do contexto 

histórico ou da perspectiva sob a qual será realizada a análise. Em verdade sua 

compreensão é muito mais complexa.   

 Nessa perspectiva, avulta a importância de realizar uma delimitação semântica 

que clarifique o alcance que se pretende dar à solidariedade nesta dissertação, a fim 

de conferir tratamento unívoco para se alcançar os necessários subsídios à 

formulação de um conceito sob a ótica jurídica, enquanto norma integrante da 

Constituição Federal. 

Segundo Avelino (2005, p. 228) não se pode estudar este princípio sem saber 

a sua coloração ou seu preciso conteúdo. É impossível conhecer e estudar o direito 

sem realizar uma mínima sistematização técnica dos variados elementos que 

dinamicamente permeiam a matéria. Portanto, para que a presente dissertação atinja 

seu propósito, será imprescindível realizar uma breve incursão teórica, sobre a 

evolução da solidariedade, sua genealogia, contexto histórico em que se fez mais 

imperativa e por fim como ocorreu o processo de absorção pelo ordenamento jurídico.  

Etimologicamente, o termo solidariedade63 origina-se da expressão latina 

solidus, adjetivo utilizado para designar algo compacto, integrado, coeso, que não é 

fluido, nem gasoso, ou seja, é sólido e estável (NABAIS, 2005, p.111). Semelhante 

compreensão tinham os romanos quando complementada pelo substantivo abstrato 

in solidum, que exprime o sentido de participação, conduta social que parte da 

consciência de que do empenho de cada um depende o bem estar de todos (ÁVILA 

1993, p. 427/428). Imediatamente, solidariedade significa uma atitude de interesse no 

sofrimento alheio, alicerçada na responsabilidade social, na qual todos são 

 
63 Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira o termo solidariedade pode ser definido 
como: “1. Qualidade de solidário. 2. Laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes. 3. 
Adesão ou apoio à causa, empresa, princípio, etc., de outrem. 4. Sentido moral que vincula o indivíduo 
à vida, aos interesses e às responsabilidades dum grupo social, duma nação, ou da própria 
humanidade. 5. Relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira 
que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) outro(s). 6 Sentimento de quem 
é solidário. 7. Dependência recíproca. 8. Jur. Vínculo jurídico entre os credores (ou entre os devedores) 
duma mesma obrigação, cada um deles com direito (ou compromisso) ao total da dívida, de sorte que 
cada credor pode exigir (ou cada devedor é obrigado a pagar) integralmente a prestação objeto daquela 
obrigação”. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. 3. Ed. Ver. E ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1879. 
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responsáveis por todos e por cada um. Não se trata, portanto, de um tipo de altruísmo 

puro, mas condição da própria existência humana (DI  LORENZO 2010, p. 133). 

A doutrina aponta a Antiguidade Clássica como o momento em que são 

encontrados os primeiros escritos acerca do valor solidariedade. Nos ensinamentos 

de Cardoso (2013, p. 131), a solidariedade começou a se delinear a partir da 

afirmação de Protágoras, segundo o qual o homem é a medida de todas as coisas.  

A famosa frase protagórica traduziu com precisão o pensamento de que o 

homem, ser pensante, bastava por si só, constituindo o viver em sociedade, não uma 

necessidade, mas uma simplória opção humana. Assim, na condição de animal cívico, 

e, portanto, com maior grau social do que qualquer outro animal, observou-se que a 

convivência social equivale a algo muito superior à uma imposição de vida. Ao 

contrário, os seres se agregam uns aos outros justamente para tornar a existência 

menos custosa e sacrificante (SILVA, 2006). 

Com efeito, o conceito de solidariedade possui sua gênese na noção clássica 

de amizade, tratando-se em particular de um tipo próprio de amizade,  classificada por 

Aristóteles (1262, p. 5-10) de amizade política ou amizade cívica. Para o filósofo grego 

essa  amizade – philia64 – é uma das dimensões do amor e o maior dos bens para as 

cidades, porquanto resulta na formação de uma unidade, que transcende o interesse 

individual e encontra seu fundamento na relação de reciprocidade proveniente do 

reconhecimento do outro. 

Como bem observa Barzotto (2003, p. 72) a noção de amizade cívica, tratada 

por Aristóteles, não corresponde ao conceito atual de amizade, que diz respeito a uma 

experiência de caráter emotivo sem qualquer relevância pública ou política. 

Diferentemente, a philia agrega uma finalidade à vida em coletividade ao enxergar na 

convivência coletiva uma forma de cada integrante do grupo social poder viver melhor. 

Mesmo não havendo necessidade de auxílio mútuo, os homens se unem, por 

uma questão de utilidade coletiva, passando cada um a se comprometer com uma 

fração para a busca do bem-estar, que é o fim principal tanto da comunidade quanto 

do indivíduo (CARDOSO, 2016, p, 94). 

 
64 Philia – que Aristóteles chama de amizade – é uma das três dimensões do amor, sendo eros e ágape 
as outras duas. Eros é o amor entre um homem e uma mulher, que pela libido atua pela alma sensitiva. 
Ágape, noção advinda com o cristianismo, é o amor que move a vontade na busca do bem de outrem 
de forma altruística e desinteressada, fundada num ideal de amor perfeito. Aparentemente, a distinção 
entre eros e ágape é a distinção entre um amor corpóreo – que deseja,  e um amor espiritual – que se 
entrega.   
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Na Idade Média, sobreveio um longo período de distanciamento dos 

pensamentos filosóficos centrados na existência do homem. Nesse interregno, que 

perduraria cerca de dez séculos, o poder do senhor feudal sobre o servo era quase 

absoluto, eis que ao último era apenas garantido o direito de servir ao seu senhor.  

Esta realidade histórica, associada à intensa influência da Igreja no poder, foi 

responsável pela diminuta produção filosófica à época, que adotou forte matiz 

dogmático-religiosa. Consequentemente, neste período houve pouco 

desenvolvimento de estudos sobre solidariedade (SILVA, 2006, p. 1). 

Vinculada a uma perspectiva ética e teológica, a solidariedade era 

compreendida como virtude indispensável na relação interpessoal, ligada à 

benevolência e compaixão, proveniente do amor recíproco cristão. Desse modo, havia 

um dever de cooperação, decorrente da própria coexistência, que implicava em uma 

obrigação moral, visando atender aos interesses comuns, baseado na ideia de 

reciprocidade (MORAES, 2010, p. 241). A essa dimensão Peces-Barba Martínez 

(1992, p. 256) denomina de “solidariedade dos antigos”. 

Passado o período da Idade Média, considerado o umbral dos direitos 

fundamentais, houve uma ascensão da burguesia ao poder, por conseguinte, 

influência de seu modo de refletir o mundo dissociado do teocentrismo. O exaurimento 

do modelo feudal representou o reencontro do homem com a filosofia e com a ciência, 

desencadeando o surgimento de novos movimentos como o Renascimento e o 

Iluminismo. Com o afastamento da Igreja, retorna-se, de um certo modo, ao conceito 

individualista (SILVA, 2006), com ênfase na valorização do indivíduo e na proteção da 

liberdade.  

Chegou-se à Idade Moderna, período caracterizado pelo surgimento do Estado 

Liberal individualista, que apesar dos inegáveis benefícios trazidos à humanidade, a 

exemplo do reconhecimento dos direitos de primeira dimensão, revelou, de outra 

parte, uma faceta muito cruel (CARDOSO, 2013, p, 132).  

O individualismo excessivo foi traço identificador do modelo econômico da 

época em total contraposição ao pensamento solidário, portanto, fonte criadora de 

egoísmo e miséria humana (MACHADO, 2017, p. 93). 

A ideia do individualismo encontra-se intimamente ligada à indiferença entre os 

seres humanos, o que se dá de forma velada e gradualmente despretensiosa, 

condicionando o viver humano voltado, unicamente para si e por si, visando atender 
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ao seu próprio bem estar (BAGATINI, 2016, p. 91). Percebe-se, que no contexto 

contemporâneo há um forte destaque para a individualidade e egoísmo nas relações 

interpessoais cotidianas.  

Apesar do lema da Revolução Francesa ser “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade”, é inegável que o constitucionalismo liberal não foi sensível à ideia de 

fraternidade, e, por consequência, à solidariedade ficou esquecida neste período, 

somente vindo a ganhar posição de destaque na fase do constitucionalismo social 

(CARDOSO, 2013, p, 132).  

O princípio da solidariedade funciona como ferramenta de transformação 

social, que busca exatamente realizar uma contrapartida deste individualismo, 

incentivando comportamentos que não apenas impeçam a violação de seus próprios 

direitos e aos dos demais, mas, sobretudo, que visam a concretização do bem 

coletivo.  

Deste modo, a “solidariedade dos modernos”, expressão utilizada por Peces-

Barba Martinez (2015, p. 27), foi concebida como princípio político e jurídico e surgiu 

como resposta ética ao impacto do liberalismo econômico no século XVIII, com o 

intuito de corrigir as graves distorções sociais e viabilizar a qualidade de vida para os 

seres humanos.  

Passou-se a conceber a solidariedade como valor superior, corolário ético da 

Justiça, expressão da mais profunda sociabilidade que caracteriza a pessoa humana. 

Nesta toada, somente a partir da defesa de interesses de forma associada, em grupo, 

que se torna eficaz a estratégia para o alcance dos objetivos da sociedade.  

Nesse contexto, Nabais (2007, p. 136) enfatiza que a primeira solução 

assistencial encontrada pelo Estado social foi a solidariedade denominada 

“mutualista”, que é “ traduzida numa repartição sustentada pela intenção de criar 

riqueza em comum em matéria de infraestruturas, de bens e serviços considerados 

indispensáveis e necessários ao bom funcionamento e ao bom desenvolvimento da 

sociedade”. Apesar de representar um grande avanço, este tipo de solidariedade 

ainda se demonstrou insuficiente para atender os anseios e acompanhar o 

desenvolvimento da sociedade (MACHADO, 2017, p. 93). 

A concepção jurídica da solidariedade encontra forte amparo na dimensão 

sociológica, desenvolvida ainda no século XIX, principalmente por Augusto Comte e 

Émile Durkhein.   
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O discurso sociológico construído por Comte demonstra que a influência da 

filosofia teológica na história da humanidade já não era suficiente para pensar a 

realidade em face das novas formas de sociabilidade da vida moderna, exigindo-se a 

substituição gradual por uma filosofia plenamente positiva (COMTE, 1978, p. 147). Os 

principais objetivos desta filosofia consistem na busca pelo por progresso das diversas 

ciências, em especial a sociologia, e consequentemente, uma reorganização da 

sociedade em bases sólidas, a fim de se alcançar a inteligibilidade humana. 

De fato, a crescente análise sociológica em torno do termo solidariedade e 
sua racionalidade discursiva tornaram-se fatores necessários para 
compreender a estrutura da organização social e o nexo que vincula as 
relações humanas a partir da secularização do pensamento solidário. A 
dimensão jurídica da solidariedade é ressonância desta perspectiva 
sociológica baseada no modelo harmônico em que o termo solidariedade 
enseja, tornando-se paradigma nas ciências sociais e presença constante 
nas declarações de direitos e, posteriormente, nas constituições modernas 
(MACHADO, 2017, p.94). 

A referência da solidariedade como elemento que integra vínculos sociais 

também foi desenvolvida por Emile Durkheim. Referido sociólogo francês delimitou 

seu conceito a partir dos sentimentos comuns de uma sociedade que se tornam 

institucionalizados, com mínimo de semelhança para sustentar a unidade do corpo 

social (MACHADO, 2017, p. 94-95). Para uma sociedade existir é necessário que haja 

ligação entre as pessoas, uma coesão social. Esta coesão é fundada pela consciência 

coletiva65, responsável pela formação de valores morais e sentimentos comuns, que 

exercem influência sobre as pessoas no momento de suas escolhas.  

Ao analisar essa força integrativa na estrutura das relações humanas, 

Durkheim conclui que os laços que prenderiam as pessoas umas às outras seriam 

dados pela solidariedade social, alicerçada exatamente pela consciência coletiva, que 

funciona como elemento de coesão (ligação) entre as pessoas (CARDOSO, 2013, p. 

136). 

 
65 Para uma melhor compreensão do conceito de solidariedade social é imprescindível apontar a 
distinção entre consciência coletiva (ou comum) e consciência individual, elementos estudados por 
Durkheim. Cada um possui uma consciência própria (individual), a qual tem características peculiares, 
ligadas, de certo modo à sua personalidade. Entretanto, a sociedade não é composta pela simples 
soma das consciências individuais, mas sim, pela  presença de uma consciência coletiva (ou comum), 
que diz respeito aos valores do grupo. Por fim, a consciência individual sofre influência coletiva, a qual 
seria fruto da combinação das consciências individuais de todas as pessoas ao mesmo tempo. Cf. 
RIBEIRO, Paulo Silvino. "Émile Durkheim: os tipos de solidariedade social"; Brasil Escola. Disponível 
em: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/Emile-durkheim-os-tipos-solidariedade-social.htm. 
Acesso em 10 de outubro de 2021. 
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Essas formas de coesão delineiam a maneira como a sociedade se comporta, 

o modelo de Direito e de Justiça aplicados e o tipo de solidariedade pela qual se que 

organiza tal sociedade. Durkheim (1983, p. 34) estabelece assim, ao menos dois tipos 

de solidariedade social, uma do tipo mecânica – ou por similitude e outra do tipo 

orgânica – ou devida à divisão do trabalho. Nas sociedades de organização mais 

simples predomina um tipo de solidariedade diferente daquela existente em 

sociedades consideradas mais complexas, posto que a consciência coletiva se 

manifesta distintamente em cada situação (CARDOSO, 2013, p. 137). 

A solidariedade mecânica ou por similitude delineia as sociedades mais antigas 

e rudimentares, na qual não há significativa divisão social do trabalho. Isso quer 

significar, entre outras coisas, que as pessoas não teriam características que 

destacassem suas personalidades, distinguindo-se pouco uns dos outros, a exemplo 

de uma tribo indígena, por se tratar de uma organização social “mais simples”. Há, 

desta forma, uma maior coesão social, já que a sociedade está estruturada pela 

semelhança e as funções sociais desempenhadas pelas pessoas são muito próximas. 

Com efeito, todos sabem que há uma coesão social cuja causa está numa 
certa conformidade de todas as consciências particulares a um tipo comum 
que não é outra coisa que o tipo psíquico da sociedade. Nestas condições, 
com efeito, não apenas todos os membros do grupo são individualmente 
atraídos uns pelos outros porque se assemelham, mas estão também ligados 
à condição de existência deste grupo coletivo, isto é, a sociedade que forma 
por sua reunião (DURKHEIM, 1983, p.54).   

Demais disso, a solidariedade mecânica está simbolizada pelo predomínio de 

normas de direito penal repressivas, que consideram o ato social indesejado um crime 

contra toda a sociedade. Com efeito, exprime as similitudes sociais mais essenciais 

visando à manutenção da coesão social (MACHADO, 2017, p. 95).     

A solidariedade orgânica, por sua vez delineia as sociedades mais 

desenvolvidas, com funções especializadas, fortemente marcadas pela divisão social 

do trabalho. Observa-se, nestas sociedades um enfraquecimento das imposições 

determinadas pela consciência coletiva, já que a solidariedade se promove apenas 

entre os grupos fechados que enxergam a irmandade apenas entre si e não com os 

outros.  

Evidencia-se, que na solidariedade orgânica a sociedade está estruturada pela 

diferença, ou seja, as pessoas  unem-se não porque se sentem semelhantes ou 

porque haja consenso, mas sim porque são interdependentes dentro da esfera social. 

Nas lições de Machado (2017, p.95) este tipo de solidariedade corresponde às 
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relações positivas ou de cooperação, regidas por um sistema de normas jurídicas 

denominado cooperativo, com destaque em seu caráter restitutivo.  

As considerações ora referidas, demonstram, em apertada síntese, que a 

solidariedade deixou de ser vista sob uma perspectiva meramente moral e ética, para 

ser inserida dentro do discurso sociológico, guiada pela experiência solidária como 

recurso possível do processo de interação social. 

Com as mudanças econômicas e sociais ocorridas na sociedade a partir da 

metade do século XIX a solidariedade passa a ser apresentada sob uma nova 

perspectiva, através da aproximação entre a solidariedade social até então abordada 

e o Direito. Assim, torna-se imprescindível traduzi-la no plano jurídico, passando a ser 

compreendida concomitantemente como direito e dever.  

A noção jurídica da solidariedade foi construída por Pierre Marie Nicolas Léon 

Duguit66 e Georges Gurvitch. Muito embora ambos tenham defendido sua natureza 

normativa, cada um percorre um caminho diferente. 

No pensamento de Duguit, a pessoa é um ser social que nunca se distancia de 

sua sociabilidade, preservando, ao lado de sua individualidade, laços de 

interdependência com os outros, manifestados pela solidariedade social, o que 

constitui verdadeiro amálgama de ligação e união entre as pessoas (REIS; ZIEMANN, 

2018, p. 81-82).  

Coadunando com as perspectivas sociológicas de Durkheim, Duguit (2005, p. 

8) também distingue a solidariedade por similitude e por divisão social do trabalho 

conforme a fundamentação que guia os homens no estabelecimento dos vínculos 

sociais. Para o jurista francês, interesses e necessidades em comum instituem 

vínculos de aproximação, integração e coesão entre as pessoas e faz com que a 

solidariedade seja estabelecida por motivos de similitude. Todavia, se as pessoas 

forem estabelecidas por anseios e aptidões diversas, com intercâmbio recíproco de 

serviços e habilidades, estaria caracterizada a solidariedade pela divisão social do 

trabalho.  

Oportuno salientar que a trajetória de Duguit foi inovadora, por compreender a 

norma jurídica como produto do fato social, que almeja sua fundamentação nos 

 
66 Mais conhecido como Léon Duguit (1858-1928), jurista francês, um dos mais revolucionários filósofos 
do direito de sua geração, nasceu em Libourne, Gironde, em 4 de fevereiro de 1859. Estudou direito 
na Univerdade de Bordeaux e depois assumiu o cargo de professor da faculdade de Bordeaux, onde 
chegou a diretor e permaneceu neste cargo até sua morte, em 18 de dezembro de 1928. 
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desdobramentos da realidade vivenciada em sociedade e que tem como propósito 

atingir a solidariedade social (MACHADO, 2017, p. 96).  

Duguit desenvolve ampla crítica às doutrinas que sustentam o princípio da 

estatização do direito, uma vez que parte da premissa que o direito é pensado através 

das regras sociais estabelecidas pela experiência humana e não a partir do Estado 

(PISIER, 2004 p. 494).   

Determinada, assim, a existência da solidariedade, nítida se torna a 

constatação de que reside em sua natureza o próprio fundamento do Direito. A partir 

desse prisma, é possível concluir que a formação da experiência jurídica gira em torno 

da integração de laços sociais. Assim a solidariedade como condição intrínseca das 

normas jurídicas impõe uma conduta cooperativa, exigindo deveres que se 

diferenciam para cada sujeito, conforme suas potencialidades (REIS; ZIEMANN, 

2018, p. 83).  

Depreende-se, portanto, que o agir solidário demanda não somente uma 
abstração, no sentido de não atuar contrariamente à solidariedade social, 
mas precisamente, uma postura ativa, ou seja, uma atuação positiva, a busca 
pelo fortalecimento social através da solidariedade (REIS; ZIEMANN, 2018, 
p. 81-82). 

Percebe-se, desta forma que para o jurista de Bordeaux a solidariedade social 

é um fato imperativo, devendo ser compreendida como um dever jurídico e não como 

apenas mera liberalidade, pois determina o comportamento perante a sociedade. Sob 

outra perspectiva, a solidariedade social estabelece a compreensão de uma regra de 

conduta que motiva os direitos e os deveres dos integrantes da sociedade, sejam 

governantes ou governados (CASABONA, 2007, p. 89).  

Por sua vez, Gurvitch (1944, p. 80) também retoma a ideia de solidariedade 

como fato normativo, com a promoção de direitos mais coletivizados, que busca um 

espaço normativo cognitivo, relacionado à comunicação e a interlocução dos 

membros internos de um grupo. Referido autor propõe a sistematização do direito 

social como a capacidade que cada grupo e cada conjunto possui de engendrar sua 

própria ordem jurídica autônoma regulando sua via interior, através da ideia de 

comunidade autorregulada.  

O direito social é um direito autônomo de comunhão, integrando de uma 
maneira objetiva cada totalidade ativa real, que encarna um valor positivo 
extratemporal. Esse direito se desprende diretamente do todo em questão 
para regular sua vida interior, independentemente do fato de que esse todo é 
organizado ou inorganizado. O direito de comunhão faz o todo participar, de 
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uma maneira imediata, da relação jurídica decorrente, sem transformar esse 
todo em sujeito descolado de seus membros (Gurvitch 1931, p. 15-16). 

O autor reforça de que cada grupo em si propõe uma forma promotora de uma 

espécie de direito, divorciada da ideia estatizada do mesmo. O discurso solidarista 

não se reduz unicamente a uma política social do Estado. Ao revés, vai muito além, 

conferindo aos interessados – grupos, classes ou indivíduos – um direito social 

próprio, outorgando-lhes autonomia jurídica para se autogovernarem e defenderem 

seus direitos na condição de atores sociais ativos (CASABONA, 2007, p. 90).   

Nota-se que a sociedade desenhada por Gurvitch é um ideal de coletividade 

engajada e, acima de tudo, preocupada com a auto-organização de seu espaço. Com 

efeito, cada grupo possui competência para elaborar seu próprio direito social67 – 

direito de integração, bem como sua própria ordem de direito individual – direito de 

coordenação, de sorte que são criadores não apenas de direitos associativos, 

estatutário, disciplinar e judiciário próprios, mas também de direitos contratuais e 

obrigacionais. 

É inegável, portanto, a relevância das contribuições de Duguit e Gurvitch para 

o desenvolvimento do ideário solidarista no campo jurídico, posto que a solidariedade, 

compreendida inicialmente como fato social inafastável, por ser intrínseca à condição 

humana, transforma-se, verdadeiramente, em obrigação jurídica – um dever a ser 

cumprido.  

O ideário solidarista mudou significativamente ao longo do tempo, sendo fruto 

de uma longa e árdua jornada através da história. A fim de aclarar essa evolução, 

adotar-se-á as considerações conceituais trazidas por Reis e Konrad, que muito bem 

sintetizaram a solidariedade sob os três enfoques tratados anteriormente: enquanto 

valor moral, ético e jurídico.  

O conceito de solidariedade é muito amplo. Entretanto, para facilitar o 
entendimento, pode-se dividi-lo sob alguns enfoques, quais sejam: valor 
moral, valor ético e valor jurídico. Sob o aspecto moral, a solidariedade é 
entendida como generosidade, bondade e compaixão, intimamente ligada à 
ideia de caridade proveniente do cristianismo. Na perspectiva ética, o sentido 
encontra-se conectado à solidariedade filosófica, ou seja, a partir da 
cooperação com o outro, como dever se responsabilidade para com o outro 

 
67 Em que pese à sinonímia, imperioso salientar que o Direito Social trabalhado na perspectiva de 
Gurvitch não se confunde com o desenho de Direto Social estabelecido pelo Estado do Bem Estar 
Social ou Welfare State delineado em meados do século XX. Cf. FONTANA, Eliane; HERMANY, 
Ricardo. O direito social condensado em Gurvitch e o comunitarismo de Ezioni: notas acerca de uma 
interconexão possível. IN: SCIENTIA IURIS, Londrina, v.19, n.2, dez.2015, p. 53. 
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sob uma perspectiva de alteridade. Já como valor jurídico-social, pretende 
reunir as pessoas sob uma perspectiva do bem comum, dizendo respeito a 
todas as partes de um todo social. (REIS; KONRAD, 2015, p. 79). 

Concluída a necessária retrospectiva jurídico-conceitual, este estudo ainda 

carece de uma definição para o valor solidariedade em seu sentido contemporâneo, 

sob enfoque jurídico, como dever de conduta pautado na colaboração intersubjetiva 

da pessoa voltada para o interesse coletivo.  

Para a delimitação conceitual pretendida acerca da solidariedade, cumpre 

anteriormente tecer algumas considerações sobre o contexto histórico vivenciado pela 

sociedade no período do segundo pós-guerra, momento no qual toda a humanidade 

foi obrigada a parar e repensar seu futuro. Talvez nem houvesse outra oportunidade 

para a reflexão, tendo em vista que o aparato bélico na atualidade é capaz de aniquilar 

com a própria existência humana (REIS E ZIEMANN, 2018, p. 76).   

Esse período gerou reflexos nos mais variados campos da vida em sociedade 

e foi determinante para a inserção da solidariedade no discurso jurídico. Abandonou-

se a ética individualista, marcada pela explosão da autoconfiança e orgulho na 

potência do indivíduo considerado em si, para presenciar o surgimento de um 

relacionamento entre as pessoas completamente novo, em prol da coletividade, 

baseado na premissa da solidariedade (MORAES, 2001, p. 1). 

A calamidade da guerra fez surgir o desejo de união, tanto no sentido da 

reconstrução quanto no sentido da reaproximação entre sociedades e nações (ZOLL, 

2007, p. 19). Surge, conforme já mencionado no primeiro capítulo, um forte movimento 

de resposta às barbáries ocasionadas pela guerra, visando o resgate e fortalecimento 

da ideia de democracia e especialmente dos direitos humanos, com o intuito de 

construir um mundo sob novos alicerces ideológicos, pautados, na dignidade da 

pessoa humana, e consequentemente na solidariedade, que será melhor trabalhada 

a seguir.  

A partir desta conscientização, os termos “fraternidade” e “solidariedade” foram 

amplamente alargados, e passaram a figurar em importantes diplomas legais: a 

fraternidade está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a solidariedade, por 

sua vez, está prevista no art. 3º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (REIS; 

ZIEMANN, 2018, p. 76). 

Para Montoro (2003, p.37) a Declaração Universal de 1948, considerado o 

maior documento do século XX, constitui verdadeiro marco paradigmático do Direito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
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contemporâneo, que passa a assentar suas perspectivas na premissa de 

solidariedade, direito difuso de terceira dimensão, insurgindo-se à indiferença aos 

valores éticos, captados pela ótica meramente formal. No mesmo sentido, Cardoso 

(2013, p. 141) destaca que a Declaração Universal de 1948 significou a 

reaproximação do Direito à ética, imbricando, pois, um emaranhado sistema de 

solidariedade, que envolve questões como dever de cooperação, reponsabilidade 

social, repúdio ao egoísmo e à indiferença, enfim, conscientização do papel social. 

A ordem jurídico-constitucional de diversos países também passou a conferir 

posição de destaque à solidariedade, fazendo surgir uma verdadeira teoria pautada 

na colaboração intersubjetiva da pessoa voltada à sociedade, estando, atualmente, 

presente na grande maioria das constituições democráticas com o objetivo de reduzir 

as desigualdades sociais, através da promoção do equilíbrio entre interesses 

heterogêneos.   

No ordenamento jurídico brasileiro a solidariedade está positivada na Carta 

Magna de 1988. O constituinte, ao instituir os objetivos da República Federativa do 

Brasil, em seu art. 3º, I, estabelece, entre outros fins, a “construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária”.  

Ao imputar, ao Estado e a todos os membros da sociedade, o encargo de 
construir uma “sociedade solidária”, através da distribuição de justiça social, 
o texto constitucional agregou um novo valor aos já existentes, ao estabelecer 
natureza jurídica ao dever de solidariedade, que tornou passível, portanto, de 
exigibilidade. (MORAES, 1993, p. 17) 

A solidariedade, portanto, passa a se constituir em dever público constitucional, 

que deve se conservar sempre como garantia de unidade coletiva, mesmo diante de 

diferentes visões políticas, servindo, inclusive, como parâmetro de avaliação das leis 

ordinárias (SACCHETTO, 2005, p.13). É como uma luz que irradia sob diversas outras 

normas jurídicas, gerando impactos não apenas durante a elaboração, mas sobretudo 

no momento da interpretação e da aplicação, através de parâmetros necessários para 

a consecução da justiça social e do bem comum (CARDOSO, 2003, 113).  

De tal sorte, a solidariedade não pode ser tratada apenas como uma diretriz 

política despida de eficácia normativa. Ao contrário, deve ser lida como um princípio 

jurídico, possuindo força normativa para o ordenamento jurídico. Dito de outra forma, 

a recepção constitucional do princípio da solidariedade converte “o ser” em “dever 

ser”, o “fato da solidariedade” em “dever de solidariedade”, conferindo-lhe exigibilidade 

jurídica (TAJADURA TEJADA, 2007, p. 69).  
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Deve ser compreendida, desta forma, como um fato imperativo, que alude na 

compreensão de uma regra de conduta positiva que motiva os direitos e os deveres 

das pessoas em prol da sociedade. Nessa perspectiva, a solidariedade tem função de 

calibrar o direito e suas instituições para que esses valores sejam alcançados 

(CARDOSO, 2013, p. 147). 

Ademais, deve-se ter em mente que a solidariedade, enquanto princípio 

constitucional, com aplicabilidade e exigibilidade jurídica, não se restringe apenas a 

um dever do Estado. Acima de tudo, se refere a obrigações recíprocas entre as 

pessoas como responsáveis umas pelas outras na convivência coletiva. Nesse 

sentido Reis (2007, p. 2039) elucida:  

[...] o sentido visado pelo legislador constituinte para solidariedade é no plano 
jurídico. E, muito embora o Estado seja o destinatário principal do princípio 
da solidariedade, certamente não é o único, ou seja, destina-se também às 
relações interprivadas, face à abrangência dos princípios constitucionais, 
ainda que numa forma mais “branda”, podendo-se afirmar que o princípio 
constitucional da solidariedade “é um fundamento adicional e de reforço à 
vinculação dos particulares a direitos fundamentais”    

Trata-se, sem sombra de dúvidas, de uma norma jurídica, que determina uma 

nova forma de pensar, a qual emergiu da preocupação com o outro, efetivando o texto 

constitucional, com o “sentimento de pertencimento e de responsabilidade para com 

a coletividade” (REIS; FREITAS, 2017, p.73).  

A percepção da solidariedade não pode se restringir à mera inserção social, 

concepção da pessoa apenas como parte integrante da comunidade. Pressupõe algo 

a mais, consiste na busca do mútuo reconhecimento entre seus membros de que 

todos possuem idênticos direitos e deveres, para a promoção do bem comum 

(CARDOSO, 2003, p.111). Assim, o ato possui valor jurídico e social, por ter praticado 

em consonância com a solidariedade e não porque foi meramente resultante de uma 

ação voluntária de conteúdo ético ou caridosa, ligada ao livre arbítrio da pessoa.  

Tecidas as considerações sobre a dimensão jurídica da solidariedade, cumpre 

esclarecer que o significado ora adotado na presente dissertação, em alinhamento à 

doutrina majoritária, não se confunde com fraternidade, tampouco diz respeito a 

qualquer conotação religiosa ou a atributos éticos de certos indivíduos. Em que pese 

a enorme confusão conceitual que se faz em razão de semelhanças quanto à origem 

e aplicabilidade dos termos, parece adequado defender distinções semânticas e 

pragmáticas entre fraternidade e solidariedade.  
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Muito embora a solidariedade seja originalmente derivada da fraternidade, 

desta se distingue, já que ao se tratar de solidariedade, sob o aspecto jurídico, não se 

está tratando de um sentimento de bondade, filantropia, nem mesmo de uma 

liberalidade, mas sim de um dever constitucional (REIS; ZIEMANN, 2018, p. 79). 

Trata-se, portanto, de sua evolução, já que a solidariedade que hoje se constrói já 

superou a mera fraternidade da Revolução liberal burguesa (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2009, p.20).  

Tal concepção encontra-se, de resto – e reconhecidamente – embasada na 

doutrina de Moraes (2003, p. 116), que leciona com maestria:  

A solidariedade social, na juridicizada sociedade contemporânea, já não pode 
ser considerada como resultante de ações eventuais, éticas ou caridosas, 
pois se tornou um princípio geral do ordenamento jurídico, dotado de força 
normativa capaz de tutelar o respeito a cada um.  

Coadunando com essa concepção, Tajadura Tejada (2007, p. 70) ensina que 

a solidariedade se apresenta como tradução jurídica do dever moral de fraternidade. 

Outro não é o entendimento de Constanzo (2015), que destaca que os valores da 

benevolência e do universalismo são raízes da fraternidade, que, na dimensão 

jurídica, evolui para diferentes expressões da solidariedade social.   

Por outro lado, parte da doutrina, a exemplo de Peces-Barba Martinez (2015, 

p.33) não faz qualquer distinção entre fraternidade e solidariedade, tratando-os como 

valores relacionais da ordem jurídico constitucional que completam os valores 

liberdade e igualdade. Em linha semelhante, Cunha Júnior (2015, p. 494) pontua que 

direitos de fraternidade ou de solidariedade, entendidos como expressões sinônimas, 

têm por objetivo assegurar a própria existência do grupo em face do interesse comum 

que une as pessoas e por exigirem esforços e responsabilidades em escala para sua 

efetivação. Ainda nesse sentido, Sarmento (2010, p. 296) destaca que solidariedade 

(fraternidade) indica “um espaço de diálogo, cooperação e colaboração entre pessoas 

livres e iguais, que se reconheçam como tais”.  

As doutrinas apresentadas acima demonstram confusão conceitual, por não 

apresentarem traços distintivos entre fraternidade e solidariedade, que respeitadas as 

diretrizes metodológicas de cada pesquisador, não devem ser tratados como se 

fossem princípios idênticos ou expressões sinônimas. 

Essa distinção é fundamental para o amadurecimento da temática ora 

desenvolvida. Vale antecipar, ainda: é necessário se tenha em mente que, ao tratar 
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da solidariedade sob o ponto de vista jurídico não se está tratando de ato de 

liberalidade, e tampouco de sentimento de bondade ou benevolência, normalmente 

associado à fraternidade. A solidariedade, quando inscrita no discurso jurídico passa 

a ser um dever, e, portanto, torna-se juridicamente exigível.  

Oportuno ainda salientar que, diferentemente dos demais doutrinadores 

apresentados, Clara Machado e Carlos Augusto Alcântara Machado defendem a 

acepção jurídica da fraternidade, que não se confunde com caridade, filantropia, ou 

atributos éticos de uma pessoa.  

A fraternidade propugnada pelos autores é reconhecida como categoria jurídica 

- imperativo constitucional - voltada à efetivação de direitos fundamentais. Na visão 

de Carlos Augusto Alcântara Machado (2017, p. 214) a fraternidade é uma escolha, 

“um caminho trilhado a partir do compromisso com a garantia do mínimo existencial, 

condição da dignidade da pessoa humana e uma escolha não apenas individual, mas 

coletiva e social”.   

Recorda Clara Machado (2017, fls. 109) que apesar dos princípios da 

solidariedade e fraternidade desfrutarem de contornos de juridicidade, o último 

apresenta conteúdo mais amplo que o primeiro, já que abarca o princípio da 

solidariedade, que é seu consectário. Trata-se, de uma relação de gênero e espécie, 

não existindo, entretanto, equivalência dos termos.  

Com efeito, a autora reconhece que o centro de referência do princípio da 

fraternidade é a relação intersubjetiva (reconhecimento a partir do outro) marcada por 

uma relação horizontal e igualitária, que exige dos indivíduos reconhecimento mútuo 

e responsabilidades comunitárias, de forma a implementar e proteger interesses 

transindividuais. Por sua vez, o princípio da solidariedade impõe o dever de 

assistência em relação ao outro pautado no reconhecimento de uma relação de 

vulnerabilidade ou hipossuficiência, que serve tanto como justificativa para a adoção 

de políticas intervencionistas do Estado, como também à vinculação dos particulares 

aos direitos sociais (MACHADO, 2017, p. 107).  

 Tecidas as considerações sobre as distinções semânticas sobre entre a 

fraternidade e solidariedade, passa-se a analisar as dimensões desta última, a fim de 

se estabelecer uma mínima sistematização sobre a matéria. Para Pizzolato (2008, 

p.113-114) a solidariedade pode ser compreendida em duas dimensões: a dimensão 

horizontal e a vertical. Na dimensão horizontal, a solidariedade trata diretamente o 

comportamento individual e confere um sentido de responsabilidade social através do 
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reconhecimento do outro. Já na dimensão vertical, a solidariedade está relacionada 

com a intervenção do Estado Social para redução das desigualdades e permitir o 

pleno desenvolvimento da pessoa.  

Também inspirado pela doutrina italiana, Nabais (2007, p. 138-139) faz a 

distinção entre solidariedade vertical (solidariedade pelos direitos ou solidariedade 

paterna) de solidariedade horizontal (solidariedade pelos deveres ou solidariedade 

fraterna).  

Para o autor português, a solidariedade vertical (paterna) está fundamentada 

de um lado na realização dos direitos sociais pelo Estado Social e, de outro, na dos 

direitos de quarta geração (direitos de solidariedade intergeracional ou diacrônica). O 

Estado não pode deixar de garantir a cada um dos membros da sua comunidade um 

adequado nível de realização dos direitos sociais, a exemplo da saúde, educação, 

moradia,  segurança social entre outros.  

A solidariedade horizontal (fraterna), por sua vez, está calcada numa relação 

obrigacional, de um lado, nos deveres fundamentais que o Estado, como destinatário 

direto, tem que concretizar legislativamente e, de outro, nos deveres que cabem à 

comunidade social, entendida como esfera de relações entre as pessoas, grupos e 

classes sociais que se desenvolvem fora da esfera das relações de poder do Estado, 

uma vez que a atuação estatal não está em condições de satisfazê-los.   

A determinação semântica aqui propugnada das dimensões da solidariedade 

será semelhante às propostas pelos autores, todavia, com pequenas distinções 

conceituais. Portanto, em apertada síntese a solidariedade deve ser compreendida 

em sua dimensão vertical, como solidariedade social, que regula as relações entre 

Estado-Pessoa, tendo como fim último a concretização de direitos fundamentais 

através de políticas públicas.  

Por seu turno, a solidariedade em sua dimensão horizontal68 é aquela 

denominada solidariedade fraterna, que regula as relações interpessoais, pautada na 

 
68 Nessa conjectura, não há como negar que a definição conceitual da solidariedade fraterna adotada 

nesta dissertação, aproxima-se da definição do princípio da fraternidade proposto por Carlos Augusto 
Alcântara Machado o qual ensina que a “fraternidade deverá ser compreendida nos limites de uma 
solidariedade horizontal, que consiste na responsabilidade de socorro mútuo entre os próprios 
cidadãos, limitando-se o Estado a oferecer-se como fiador externo, como averba Filippo Pizzolato. 
Define-se um espaço de reconhecimento de responsabilidade social com o outro, responsabilidade 
identificada não como uma faculdade ou como uma ação voluntária espontânea, mas como um dever 
jurídico, uma responsabilidade ativa”. Cf. MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A fraternidade como 
categoria jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal), Curitiba: Appris, 
2017.  
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responsabilidade comunitária, ou seja, na adoção de ações solidárias para contribuir 

com a construção de uma organização não individualista, voltada para o coletivo, 

através do reconhecimento recíproco entre direitos e deveres fundamentais. 

Face ao exposto, fica evidente que governantes – dimensão vertical –  e 

governados – dimensão horizontal – sujeitam-se à solidariedade na mesma medida, 

com o mesmo fundamento, alicerçados na ideia de dignidade da pessoa humana, 

qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade.  

   

4.3 Regularização fundiária sob o viés do princípio da solidariedade: 

dever de atuação proativa do registrador imobiliário, como instrumento 

efetivador da dignidade da pessoa humana 

 

A solidariedade é um novo paradigma constitucional que determina com 

relevante contribuição para uma nova e atual visão do Direito na sociedade 

contemporânea, sob uma feição humanista, onde valores individuais deixam de ser o 

epicentro e são substituídos por valores sociais. Neste contexto singular, urge pontuar 

que a doutrina usualmente se refere à solidariedade como um direito fundamental de 

terceira dimensão.  

Para Sarlet (2018, p.49) a solidariedade possui uma característica distintiva, 

predominante, qual seja: a titularidade coletiva. Assim, em princípio, a figura do titular 

não está relacionada à pessoa-indivíduo, singularmente considerado, destinando-se 

à proteção de grupos humanos para uma melhor qualidade de vida.  

Em verdade, a solidariedade constitui importante ferramenta de transformação 

social, elo de ligação entre as pessoas e entre estas e o corpo social (FARIAS, 1998, 

p.190), incitando condutas que não só evitam lesões a seus próprios direitos e aos 

dos demais, mas que, acima de tudo, visam a concretização do bem coletivo. Há a 

adoção de novos valores, a concepção da pessoa humana ocorre não apenas uti 

singulus, mas principalmente no aspecto uti socius (VERDU, 1984, p. 41). 

A pessoa humana, como bem supremo do Direito, não é um elemento 
abstrato, isolado, dotado de plenos poderes, com direitos absolutos e 
ilimitados. A coexistencialidade implica que se assegure não só o pleno 
desenvolvimento da pessoa individual, mas, simultaneamente, que as demais 
pessoas com as quais o indivíduo está em relação também possam ter esse 
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desenvolvimento, de forma solidária. A pessoa tem o dever social de 
colaborar com o bem do qual também participa, ou seja, deve colaborar com 
a realização dos demais integrantes da comunidade (FACHIN, 2001, p. 50). 

Um dos principais objetivos da solidariedade consiste em reunir as pessoas sob 

a perspectiva do bem comum, primando pelo fortalecimento do senso de 

responsabilidade de uns para com os outros (REIS; KONRAD, 2015, p. 79). Portanto, 

ser solidário é, em essência, pensar no bem coletivo, ser solidário  

[...] é assumir responsabilidades comuns para com o outro e desse para 
conosco, num vigiar constante e recíproco entre parceiros da sociedade [...] 
onde cada tarefa cumprida no interesse de servir ao próximo faz parte da 
edificação democrática e pluralista do Estado Constitucional Solidarista 
(OLIVEIRA JÚNIOR, 2009, p. 14). 

Referido diagnóstico, em certa medida, coaduna com os ideais democráticos, 

entre eles a igualdade material, que busca tratar igualmente os iguais e desigualmente 

os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de promover a isonomia material 

e o bem-estar social a cada membro da comunidade. Evidentemente, o direito, a 

solidariedade e a democracia caminham juntos.  

 Ao tratar desta relação Casabona (2007, p. 91) ressalta que “não apenas a 

democracia e o direito de solidariedade estão ligados, mas seus destinos associados, 

pois a democracia não pode funcionar fora das garantias estabelecidas pelo direito de 

solidariedade”.  

Com efeito, o Estado Democrático de Direito tem como elemento fundante a 

solidariedade, razão pela qual seria uma contradição afirmar a existência de uma 

verdadeira democracia sem reconhecimento, responsabilidade comunitária, deveres, 

alteridade e, consequentemente solidariedade. 

De tal sorte, o texto constitucional, ao imputar ao Estado e a todas às pessoas 

o encargo de construir uma 'sociedade solidária', através de uma concepção de justiça 

distributiva, invoca uma atuação promocional voltada para a igualdade substancial, 

dignidade humana e solidariedade social, tendo como meta prioritária, a correção das 

desigualdades sociais e regionais, com o propósito de reduzir os desequilíbrios entre 

as regiões do País, e subsequente melhora da qualidade de vida de todos os seus 

cidadãos. (MORAES, 2001, p. 2). Na sociedade contemporânea, a pessoa necessita 

de um espaço coletivo solidário que lhe proporcione o bem estar social.   

[...] a solidariedade, princípio firmado pela dogmática jurídica no século XX, 
apresenta-se, na atualidade, com uma missão difícil, que passa por solidificar 
a democracia, humanizar as relações, conduzir o indivíduo à reflexão e 
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concretizar a dignidade da pessoa humana (TERRA E PELLEGRINI, 2013, p. 
89). 

Construir uma sociedade justa e igualitária constitui obrigação do  Estado, mas 

é também um dever que recai sobre toda a sociedade e sobre cada um dos seus 

integrantes, na proporção das respectivas possibilidades (CARVALHO, 2017, p. 128). 

Entretanto, conforme lição de Sarmento (2008, p. 297), por se tratar de uma 

responsabilidade, os contornos e limites devem ser delineados de forma 

extremamente cuidadosa, para que não se comprometa a liberdade dos agentes 

privados, essencial para a dignidade da pessoa humana e para a edificação de uma 

sociedade verdadeiramente democrática. 

É nesse ponto que será analisado o papel desempenhado pelos registradores 

imobiliários, como agentes pacificadores de conflitos, para delimitar semanticamente 

a importância, alcance e reflexos de sua atuação, na superação dos problemas 

sociais, ocasionados pelas ocupações irregulares do solo. Antecipa-se, desde já, que 

o registrador de imóveis possui importante função dentro deste contexto, tornando-se 

um dos principais atores da regularização fundiária.  

Como registrado no segundo capítulo, a regularização fundiária constitui 

importante ferramenta para realização dos direitos humanos e fundamentais, através 

da implementação efetiva da titulação dominial aos ocupantes de assentamentos 

irregulares, garantindo-lhes a concretização do direito de propriedade - previsto no art. 

5º, XXII da Carta Magna e do direito à moradia - consagrado no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988, ambos constitucionalmente albergados.  

Os direitos fundamentais à moradia e de propriedade encontram na REURB 

um eixo aglutinador, passando a atuar de forma integrada, correlacionando-se entre 

si. De tal sorte, aquele que exercia uma posse informal alcança a propriedade, através 

da titulação juridicamente validada, ou seja, por meio do registro imobiliário, junto à 

Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, passando a usufruir de inúmeros 

benefícios, como: acesso a crédito formal, fomento dos pequenos negócios, acesso a 

infraestrutura e serviços formais, melhoria das condições ambientais do núcleo e 

acesso ao saneamento básico. Por outro lado, ao se tornar proprietário do imóvel, 

passa a ter assegurado o exercício de uma moradia digna, com segurança jurídica da 

posse, habitação adequada, instalações e comodidades básicas.  

Com efeito, percebe-se que o direito à moradia, consagrado como direito 
social [art. 6º da Constituição Federal (CF)], está intimamente ligado com o 
direito de propriedade (direito individual previsto no art. 5º, XXII). Não se 
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confundem, mas correlacionam. Importa a quem tem sua moradia alcançar a 
propriedade formal, o que pode se dar pela implementação dos institutos 
previstos na Lei nº 13.465/17. O direito à moradia desconectado da 
propriedade formal reduz sobremaneira os atributos que a coisa pode gerar 
(jus utendi + jus fruendi + jus disponendi). O ordenamento jurídico hoje 
pretende restabelecer esta conexão. Este parece ser o mote da 
Regularização Fundiária, o de oportunizar que se alcance a propriedade a 
quem hoje só tem a moradia. O foco fundamental da Regularização Fundiária 
é, portanto, reconhecer e outorgar propriedade, e para isto, o prévio 
reconhecimento da moradia é requisito elementar (LAMANA PAIVA e 
BURTET. 2020, p. 8-9). 

Sob esse viés, percebe-se que a titulação dos possuidores de determinado 

imóvel advinda da REURB não se restringe à mera mutação formal do direito exercido 

sobre o bem. Não se trata apenas de alçar os beneficiários a uma nova categorização 

de “donos do imóvel” concedendo-lhes títulos de domínio, mas sim de lhes 

proporcionar o pleno exercício dos atributos da propriedade nos termos do art. 1.228 

do Código Civil. 

Indubitavelmente há de se reconhecer que o sistema jurídico é dinâmico, 

havendo integração entre os elementos constitutivos que o compõe. Nesse sentido, é 

possível afirmar que a Regularização Fundiária se encaminha, portanto, para a 

realização de um processo construtivo da interação comunicativa entre direito à 

moradia e direito de propriedade, através de uma relação de complementariedade.  

Ao mesmo tempo que o reconhecimento da moradia é pressuposto para 

aquisição da propriedade, ao receber a titulação do imóvel, por outro lado, fica 

assegurada a moradia digna, que se afigura como um dos requisitos da própria 

dignidade da pessoa humana, independentemente do sentido ou extensão que se 

queira dar.    

Oportuno rememorar que o direito social à moradia, por sua vez, abarca um 

complexo de posições jurídicas objetivas e subjetivas, de natureza negativa (direito 

de defesa) e positiva (direitos a prestações).  

A promulgação da lei 13.465/17, que dispõe sobre regularização fundiária, 

evidentemente, representou uma resposta do legislador pátrio ao dever de apresentar 

soluções para os problemas relacionados a este direito fundamental, visando a 

redução do déficit habitacional da população de baixa renda. Percebe-se que foi 

atendida a dimensão prestacional do direito à moradia, ao menos no que tange ao 

âmbito legislativo, em respeito ao princípio constitucional da solidariedade – em sua 

dimensão vertical, compreendida a relação entre pessoa-Estado.  
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Contudo, o dever de solidariedade, não se limita apenas ao momento de 

elaboração da legislação ordinária, seu alcance vai muito além. Ao realizar a inclusão 

do princípio da solidariedade na Constituição, o poder constituinte conferiu-lhe status 

de preeminência, sendo aplicado também durante a execução de políticas públicas, e 

principalmente no momento da interpretação e aplicação do direito, com força 

vinculante a todos os poderes (MORAES, 2009, p. 110). 

Não se pode, contudo, deixar de registrar que a lei 13.465/17 atribuiu aos 

municípios o papel de protagonismo dentro do procedimento da regularização 

fundiária. A despeito do legislador ter criado um extraordinário mecanismo de combate 

às injustiças sociais, miséria e desigualdade, com frequência, tem-se percebido, na 

prática, sua subutilização por parte do poder público, em razão do desconhecimento 

envolvendo a matéria. Portanto, não basta que os direitos sejam formalmente 

reconhecidos na legislação, é necessário torná-los concretos no mundo dos fatos. Eis 

o grande desafio; transformar leis em políticas públicas e atitudes humanas. 

Muito embora o poder público seja o responsável primário pelo cumprimento 

dos direitos sociais prestacionais – em razão da solidariedade vertical, constata-se 

que o corpo jurídico de muitos municípios brasileiros, ainda não possuem o necessário 

aparato técnico para a implementação do instituto da regularização fundiária.  

Uma sociedade justa não se edifica apenas com interferências estatais, mas, 

sobretudo, em cooperação com outros setores e principalmente com as pessoas, que 

em suas relações privadas, devem ter como designo a proteção e a efetivação da 

dignidade humana e os princípios consagrados na Constituição. 

O Estado não deve renunciar à parceria efetiva da sociedade na tutela desse 

direito fundamental, pois a tomada de consciência coletiva é a melhor forma de 

enfrentar e gerenciar este desafio. Nesse sentido, os atores privados podem auxiliar 

na superação dos problemas sociais, engendrando esforços para a prática de atos 

voltados para a realização dos direitos fundamentais. É necessário, que se tenha uma 

governança participativa, voltada para o fortalecimento da coesão social.  

Partindo dessa lógica todos os membros da sociedade devem trazer em si a 

consciência de que agindo solidariamente, o fazem com ética e responsabilidade 

social (CARDOSO, 2013, p 164). A solidariedade deriva de uma necessidade racional 

da vida, ínsita ao espírito social humano, que constrói e se organiza em sociedade 

para maximizar suas potencialidades, mediante mútua cooperação (CONTIPELLI, 

2010, p. 122-123). 
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Nesse sentido, os registradores são essenciais na superação dos problemas 

sociais, auxiliando com a construção de espaços e mecanismos de interação positiva, 

em observância à solidariedade - compreendida em sua dimensão horizontal. A 

solidariedade, sob a perspectiva jurídica, é aplicável ao Estado, mas também exigível 

em relação a cada um de seus membros, que assume obrigações para a consecução 

de benefícios difusos a toda sociedade (CARDOSO, 2016, p.107). 

Os delegatários devem, portanto, disponibilizar os recursos jurídicos 

necessários para a implementação efetiva da titulação dos ocupantes de 

assentamentos irregulares, de modo a garantir a função social da propriedade, o 

direito à moradia e ao meio ambiente equilibrado, enquanto direito fundamentais dos 

habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos. Nesse 

mesmo sentido Follmer e Reis (2019, p. 111) defendem que “neste cenário legislativo 

atual, destaca-se a atuação ativa dos registradores de imóveis, que desempenham 

um relevante papel para a concretização da regularização fundiária dos imóveis no 

Brasil”.  

Aliás, a atividade destes profissionais do direito possui substancial importância, 

visto que na condição de particulares altamente gabaritados, possuem conhecimento 

teórico e contam com saber prático especializado para auxiliar no propósito específico 

da norma. Portanto, estudar e compreender o papel desenvolvido pelo Registro de 

Imóveis na garantia do direito à moradia e, especialmente, na regularização fundiária 

é imprescindível para que o mecanismo criado ganhe efetividade. Inegável, assim, 

que a prática tem grande influência no mundo jurídico. A esse respeito, Bergel (2006, 

p. 86) leciona que:  

o direito contemporâneo consagra, de fato, a influência da prática, das 
organizações profissionais e das administrações públicas na formação do 
direito. Os tabeliães, os profissionais ou os usuários do direito, os funcionários 
públicos, os meios profissionais, graças à sua experiência e ao seu 
conhecimento das necessidades e das lacunas do direito vigente, podem 
sugerir utilmente as reformas almejáveis. 

Exsurge de forma cristalina que a aproximação dos registradores com 

representantes do poder público é extremamente relevante, senão necessária. Por se 

tratar de um tema bastante específico e, em muitos casos, não existir um corpo técnico 

qualificado para lidar com o assunto nos quadros dos órgãos públicos, esse papel 

cabe ao oficial registrador de imóveis.  Deve assumir posição de protagonismo e dar 

o primeiro passo, de forma a elucidar como o processo deve ser realizado, ou seja, 
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sua atuação proativa é imprescindível para que a REURB saia do papel e venha a ser 

efetivada. 

A esse respeito, Nalini (2001, p. 134) enfatiza que “concretizar a promessa de 

moradia para todos é dever de cada brasileiro sensível, e, principalmente daqueles 

que têm o poder de remover óbices, mercê de sua carreira, profissão ou vocação”.  

Na visão do constitucionalista alemão Konrad Hesse, a existência da norma 

constitucional vincula-se inevitavelmente com a realidade: 

A norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A 
sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada 
pretende ser concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia não pode 
ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, de 
diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias 
que não podem ser desconsideradas (Hesse, 1991, p. 14). 

O que se pretende dizer com isso é que a intenção da Constituição é a de que 

as situações nela especificadas efetivamente se tornem realidade. Definitivamente, é 

necessário colocar a Constituição real e a jurídica em uma verdadeira relação de 

coordenação, pautada pela solidariedade na construção dessas relações.  

A Constituição não se presta apenas a figurar como mero símbolo dentro do 

ordenamento jurídico, despido de eficácia jurídica. Ao contrário, representa os valores 

pretendidos, possuindo a forma de um projeto de país que, entre outros predicados, 

se quer livre, justo e solidário. É preciso que o mundo “real”, fático, material se 

transfigure de forma a realizar a concretização deste “dever-ser” (REIS; ZIEMANN, 

2018, p. 29). 

O direito à moradia foi reconhecido e albergado diretamente pelo texto 

constitucional, portanto, por força de seu próprio significado exige a realização de 

certos compromissos por parte do Estado e demais integrantes da sociedade para sua 

concretização. Nesse sentido surgiram diversos programas para a efetivação do 

Direito à moradia, objetivando a titulação de moradias estabelecidas em áreas de 

ocupação irregular, contudo, sendo muitas vezes ineficazes por problemas estruturais 

(OLIVEIRA, 2017, p. 26) ou falta de conhecimento técnico dos agentes legitimados.  

Conclui-se, desta forma, que o papel do registrador imobiliário é decisivo para 

o cumprimento de tal desiderato. Na condição de delegatário, pautado em princípios 

norteadores da área registral têm o dever de amparar os ocupantes de lotes 

irregulares, fragilizados pelas restrições impostas pelo ordenamento, efetivando seus 

direitos e concretizando o princípio constitucional da solidariedade.   
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Ter um sistema social que funcione significa que devemos descobrir as forças 
básicas que operam na sociedade e utilizá-las para alcançar resultados 
desejados. A distância entre o prescritivo e o descritivo – ou seja, entre as 
normas que deveriam ser seguidas e o que na realidade descreve nossas 
disposições – não deve ser muito grande para que tenhamos princípios que 
funcione, isto porque o mundo é uma realidade complexa onde vários 
acontecimentos podem se mostrar possíveis (CARDOSO, 2016, p. 153). 

Muito embora a efetivação do direito de moradia demande, a princípio, de 

iniciativas estatais (OLIVEIRA, 2017, p.33), essa tarefa não é exclusiva. Neste sentido, 

o registrador imobiliário à luz do princípio da solidariedade – base estruturante de 

todas as relações jurídicas e sociais - deve desempenhar sua função ativamente, 

criando mecanismos de interação, com os legitimados da REURB de forma a auxiliar 

na implementação de políticas de regularização fundiária.  

Como bem aponta Figueiredo Neto (2016, p. 270) o sistema de registro de 

imóveis no Brasil deve ser “mecanismo apto a possibilitar a regularização fundiária 

urbana, que se apresenta como importante instrumento de inclusão social”. A inércia 

do registrador, pode representar o próprio perecimento do direito à moradia, 

assegurado constitucionalmente.   

Oportuno destacar que nos termos do art. 418 da Consolidação Normativa 

Notarial e Registral da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

- CNNR/RS, a atividade registral, além da impessoalidade, moralidade e eficiência, é 

regida por alguns princípios específicos, como reserva de iniciativa, cindibilidade, 

obrigatoriedade, prioridade e preferência, territorialidade, legalidade, disponibilidade, 

continuidade, especialidade objetiva, especialidade subjetiva, tipicidade, 

concentração, titularidade, fé pública, publicidade, desburocratização e saneamento.  

Dentre os princípios acima elencados, serão tratados de forma individualizada 

aqueles que mais intimamente se relacionam com a temática aqui exposta. 

O Princípio da reserva de iniciativa – também denominado de Princípio da 

instância ou rogação - consiste em regra do direito registral segundo a qual todo 

procedimento de registros públicos somente se inicia a pedido do interessado, vale 

dizer, os Registradores não podem agir de ofício, ou seja, é vedada a prática de atos 

de averbação e de registro ex officio, salvo as hipóteses legais previstas no art. 167, 

II, item 13 e no art. 213, I, ambos da Lei nº 6.015/73.    

Isso não quer dizer, por óbvio, que o Registrador não possa auxiliar as partes, 

prestando as orientações jurídicas necessárias para a prática do ato. Reserva de 

iniciativa não se confunde com inércia. Ele não pode praticar atos de ofício, mas não 
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está impedido auxiliar as partes na prática dos atos preparatórios. Ao contrário, essa 

conduta é esperada, tendo em vista que a atividade registral deve ser executada sob 

a ótica dos princípios constitucionais, precipuamente pela solidariedade, que exige o 

reconhecimento da responsabilidade social. O princípio da solidariedade implica, 

portanto, uma ética diferenciada; não apenas individual, mas sobretudo social 

(CARDOSO, 2013, p. 194).  Nessa linha de raciocínio, Carvalho (2016, p. 3) ao tratar 

da solidariedade ensina.  

a solidariedade visa a um direito ético e justo, direcionado para o bem comum, 
assim, afirma-se como um novo paradigma cuja sociedade civil interage para 
a evolução da humanidade e o direito por sua vez capacita-se para regular 
as ações individuais em benefício de um social difuso. 

O reconhecimento da solidariedade na esfera jurídica já seria suficiente para 

exigir do registrador a adoção de uma conduta voltada para a coletividade. Contudo, 

a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - CGJ/RS visando 

evitar qualquer equívoco neste sentido, incluiu expressamente o princípio da 

desburocratização, no rol dos princípios orientadores da atividade.  

Desta forma, pelo Princípio da Desburocratização é imposto o uso de sistemas 

e técnicas que permitam a registrabilidade dos títulos pelos meios menos burocráticos, 

facultado ao Registrador propor soluções ao interessado, observados os requisitos 

legais ou normativos para a materialização do direito. Verifica-se uma forte 

preocupação por parte da Corregedoria em relação ao usuário dos serviços registrais, 

enquanto pessoa, carecedor de especial cuidado e proteção. Aliás, o fim da sociedade 

solidária é geral e humano. É o desenvolvimento pleno das potencialidades da pessoa 

que esta sociedade visa aperfeiçoar (CARDOSO, 2016, p. 150). É nesse ponto que a 

solidariedade se cristaliza no sistema, reconhecendo a importância em se respeitar os 

direitos fundamentais. 

Ademais, cumpre reconhecer, desde logo, que, as pessoas têm o desejo de 

regularizar os imóveis, todavia, não sabem como começar. Por isso, é fundamental 

que o registrador esclareça que as dificuldades podem ser superadas e sanadas, 

estando disponível para auxiliar em todo o processo, desde o início através de 

orientações aos interessados e demais órgão públicos, até mesmo no momento de 

realizar o ato registral. A grande vantagem da responsabilidade social, nesse contexto 

todo, é o alto valor reconhecido à existência individual do outro, introduzindo-o, de 

fato, numa unidade de cooperação social (CARDOSO, 2013, p 165). 
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Logo, nenhuma regularização fundiária será efetivada se todos os atores não 

tiverem engajados no projeto. Assim uma abordagem mais democrática da 

Regularização Fundiária demanda o envolvimento de vários setores da sociedade, 

tais como a Administração Municipal, Tabelionato de Notas, Registros de Imóveis, 

Defensoria Pública ou Serviços de Assistência Jurídica, Poder Judiciário, moradores 

da área a ser regularizada, Ministério Público, Poder Legislativo, Organizações não 

governamentais e demais instituições interessadas (VIANNA, 2016, p. 56). 

O registrador, conquanto possuidor de autonomia qualificatória, deve estar 

preparado para se deparar com a quebra de uma série de prerrogativas, em razão 

das flexibilizações trazidas pela regularização fundiária, o que infelizmente não foi 

absorvido de forma plena e satisfatória por muitos delegatários. 

Muitos registradores ainda apresentam certa timidez e conservadorismo na 

aplicação da legislação, constituindo em verdadeiro óbice para o ingresso ao fólio 

real69, de forma a prejudicar o reconhecimento da titulação dos ocupantes de 

assentamentos irregulares. Essa conduta não harmoniza com o posicionamento que 

é defendido nesta dissertação. Ao contrário, o delegatário deve e há de saber que se 

acha em dependência da coletividade, porque dos benefícios dela afere a 

possibilidade de se desenvolver plenamente, e por esta constatação ele também é 

responsável pelos efeitos causados direta ou indiretamente aos demais membros da 

sociedade (CARDOSO, 2013, p 164).  

Neste viés, torna-se relevante elucidar que a proatividade do registrador deve 

ser exercida em dois momentos. Na fase preliminar, auxiliando os órgãos públicos na 

preparação da documentação necessária para o procedimento de regularização 

fundiária. Durante a prática do ato, flexibilizando alguns princípios registrais de forma 

a garantir o acesso do título apresentado ao fólio real, e consequentemente, a 

concretização da dignidade da pessoa humana aos inúmeros brasileiros que não 

possuem uma moradia digna e regular.  

Vários princípios registrais são relativizados na regularização fundiária, a saber: 

princípio da especialidade objetiva – exigência da plena e perfeita identificação do 

imóvel nos documentos apresentados para registro; princípio da especialidade 

 
69 Fólio real é o sistema de registro de imóveis baseado na existência de uma matrícula que concentra 
todas as informações sobre o imóvel. Surgiu com a Lei 6.015 de 1976, pois até esta época o sistema 
de registro era o das transcrições dos contratos em grandes livros, forma que colocava em risco a 
segurança dos atos e dificultava a realização de buscas. 
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subjetiva – exigência da perfeita identificação e qualificação das pessoas nomeadas 

nos títulos levados a registro; e por fim, o princípio da continuidade – impedimento do 

lançamento de qualquer ato de registro sem a existência de registro anterior que lhe 

dê suporte formal. 

A simplificação do procedimento de regularização fundiária não significa a 

consagração da insegurança jurídica. Se de um lado o rigor da qualificação registral 

pode ceifar o direito de propriedade gerando consequências desastrosas, a análise 

superficial ou desleixada pode, pode por outro lado, comprometer, além do direito a 

ser protegido, toda a segurança jurídica. A respeito da segurança jurídica na atividade 

registral, Dip (2017, p.38-39) leciona: 

A certeza relativa do registro é a “certeza da segurança”, quer dizer, não é a 
certeza gnosiológica ou sólida adesão mental a um dado conhecimento, mas 
isto sim, a repercussão subjetiva, pessoal e comunitária, de que o registro 
custodia situações jurídicas e não permitirá vicissitudes que as prejudique, 
salvo com o consentimento de seus beneficiários inscritos ou mediante 
processos regulares com sua vocação e possível defesa. Não se saberia 
mitigar a importância desta função defensiva: o registrador, ao ser custódio 
de “seus” registros, é a sentinela dos direitos de toda a comunidade; ao 
guardar, no registro predial, a inscrição jurídica da propriedade imobiliária, o 
registrador é também, com isto, um zeloso militante do bem comum, um 
defensor das liberdades pessoais concretas.  

A Serventia Registral é um local propício para reparar direitos adormecidos que 

se encontram, muitas vezes, sem um norte. Garantir a legitimidade e reconhecimento 

de um fato preexistente é a completude da dignidade da pessoa humana versada em 

seu reconhecimento registral. Para Richter (2004, p. 193) o registrador possui “uma 

função social importante, na medida em que atua prevenindo conflitos, procurando 

viabilizar ou constituir direitos de maneira eficaz e segura”.    

Exsurge, de forma cristalina que “com o paradigma do direito 

constitucionalizado, é imprescindível que o direito seja repensado a partir dos pre-

ceitos constitucionais, principalmente o princípio da solidariedade” (CARVALHO, 

2016, p. 5). Esse novo arquétipo representa uma nova visão para o Direito, na qual se 

busca a construção de uma sociedade justa e igualitária, apta a desenvolver um 

ambiente digno para todos os atores do contexto social. 

Na concepção contemporânea, a atividade registral deve ser desempenhada 

sob a ótica solidária, atribuindo nova tarefa ao registrador, que consiste exatamente 

em fornecer mecanismos para retirar estas pessoas da situação de marginalidade em 

relação ao sistema jurídico formal, a fim de garantir-lhes a proteção adequada através 

de instrumentos normativos para tutela de moradia.  
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Trata-se, portanto de um verdadeiro compromisso social, conquanto sua 

atuação será determinante para a concretização da regularização fundiária, o que, 

indubitavelmente, trará repercussão positiva na vida dessas pessoas, com a 

efetivação do direito constitucional à moradia, e em especial do princípio matriz da 

dignidade humana, à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988.  

Sobre esse particular há a imprescindibilidade da adoção de medidas 

destinadas ao resgate da dignidade de todos quantos estejam privados de fruir 

plenamente dos direitos e garantias previstos pelo pacto republicano, visando 

assegurar a efetivação do direito à moradia e à propriedade, pois a falta de ação 

generalizada em relação a este drama social não pode ser perenizada, pois, 

completamente incompatível com o Estado democrático de direito.  

É urgente retirar da inércia a massa letárgica daqueles eticamente 
anestesiados, pois a missão de resgate do semelhante de sua servidão não 
é exclusiva do governo. É missão salvífica de que deve se encarregar a 
cidadania. Só assim se reduzirá a larga distância hoje constatável entre 
incluídos e excluídos, entre senhores e servos, entre os exitosos e os 
desprovidos de qualquer perspectiva (NALINI, 2011, p. 19). 

Frise-se, assim, que a atuação positiva por parte do registrador não é uma mera 

faculdade, mas sim um dever funcional para a concretização dos direitos 

fundamentais. Nesta perspectiva, Sarmento (2010, p. 296) reconhece a eficácia dos 

direitos sociais nas relações entre particulares estabelecendo-lhes deveres de 

solidariedade, principalmente em relação aos que se encontram numa posição de 

vulnerabilidade.    

Há de se reconhecer que dialogar sobre deveres fundamentais constitui um 

enorme desafio da contemporaneidade, principalmente por se tratar de tema pouco 

enfrentado na doutrina constitucional, eis que poucos foram os estudiosos jurídicos 

que, de fato, arvoram-se em realizar uma mínima sistematização técnica acerca da 

matéria70. 

Segundo Nabais (2012, p. 64) deveres fundamentais são “deveres jurídicos do 

homem e do cidadão que, por determinarem a posição fundamental do indivíduo, têm 

especial significado para a comunidade e podem por esta ser exigidos”. Seguindo esta 

 
70 O tema dos deveres fundamentais é um tópico esquecido, não somente pela jurisprudência, mas pela 
doutrina e até mesmo pelo constituinte. Muitos países não destinaram em suas constituições, um 
espaço para os deveres fundamentais, nem sequer de forma razoavelmente parecida com o espaço 
reservado aos direitos fundamentais. Cf. REIS, Jorge Renato dos, ZIEMANN, Aneline dos Santos. O 
direito de autor no constitucionalismo contemporâneo: solidarismo jurídico e função social, São Paulo: 
Editora Max Limonad, 2018, p. 41. 
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linha de entendimento Peces-Barba Martinez (2015, p. 336) enuncia que deveres 

fundamentais são deveres jurídicos que dizem respeito a dimensões básicas da vida 

humana em sociedade, à satisfação de necessidades básicas para a organização e 

funcionamento das instituições públicas ou ao exercício de direitos fundamentais. 

Na dicção de Machado (2017, p. 147) os deveres fundamentais “traduzem a 

mobilização da pessoa para a realização do bem comum”. Há uma relação de 

autorresponsabilização entre as pessoas, surgindo dever de proteção para com o 

próximo. Assim, a responsabilidade social exige a participação de todos em projetos 

voltados à construção de uma sociedade mais justa, comprometida com a efetivação 

dos direitos e deveres fundamentais.  

Tecidas essas considerações, mister se faz esclarecer que a noção de deveres 

fundamentais, aqui relatada, é aplicada em seu sentido estrito71, ou seja, não envolve 

deveres de abstenção e de proteção estatal, mas tão somente as obrigações positivas 

das pessoas face à comunidade e face às demais pessoas, em decorrência do 

princípio da solidariedade.  

O ordenamento jurídico deve realizar a identificação e o resgate dos deveres 

fundamentais, como imperativo posto ao sujeito de direito a fim perceber a 

necessidade de considerar, na situação concreta, o interesse e a realidade daquele 

com quem interage (MACHADO, 2017, p. 139). Enquanto direitos fundamentais 

fincam raízes na dignidade da pessoa humana, os deveres encontram fundamentação 

na solidariedade.  

Tais deveres precisam ser resgatados pela dogmática constitucional a fim de 
provocar nas pessoas o reconhecimento deles e o respeito a eles, criando, 
desta forma, no inconsciente coletivo, uma mentalidade responsável e uma 
consequente garantia jurídica dos próprios direitos fundamentais pois a sua 
efetividade depende do cumprimento de um mínimo de deveres do cidadão, 
sem os quais a existência e o funcionamento do Estado ficam comprometidos 
(MACHADO, 2017, p. 143). 

Neste sentido, é evidente que a concretização de direitos não depende apenas 

do Estado, mas também da postura proativa de todos os integrantes da sociedade. 

Para efetivar uma política pública, a exemplo da REURB, é necessário que os atores 

 
71 A noção de deveres fundamentais pode ser aplicada em dois sentidos: I) em sentido amplo, que 
abarca tanto os deveres de proteção estatal e os deveres dos cidadãos e II) em sentido estrito, o grande 
desafio. Entretanto, optou-se por discorrer nesta dissertação principalmente sobre deveres em sentido 
estrito por estarem diretamente relacionados com a solidariedade em sua dimensão horizontal. 
Ademais, a omissão do Estado é cobrada pela própria sociedade através de ações judiciais próprias, 
que foge o objeto do presente estudo. 
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envolvidos nela participem do processo desde sua gestão até sua implementação. O 

princípio da solidariedade impõe um mínimo de responsabilidade social, que resulta 

na exigência de deveres jurídicos fundamentais tanto para o exercício da liberdade 

individual quanto para proteção a direitos fundamentais.   

Em verdade, é a solidariedade que estabelece o elo entre direitos e deveres no 

momento em que traz a necessidade de reconhecimento do outro e da compreensão 

de que, por ser titular de direitos, é também sujeito de deveres, numa dimensão 

intersubjetiva e relacional de respeito ao próximo e ao ordenamento jurídico. Aliás, 

Reis e Konrad (2015, p. 79) esclarecem aspecto relevante acerca da solidariedade, 

no que resulta num fator de transformação social.   

O princípio da solidariedade orienta o direito num sentido propriamente de 
valor, revelando que o reconhecimento da dignidade humana é uma forma de 
preservação da vida e da liberdade com igualdade e que, preceitos como 
justiça, ética e valor da pessoa humana constituem a base fundamental para 
que o direito seja efetivamente um fator de transformação social. A 
solidariedade visa a um direito ético e justo, direcionado para o bem comum, 
assim, afirma-se como um novo paradigma cuja sociedade civil interage para 
a evolução da humanidade e o direito por sua vez capacita-se para regular 
as ações individuais em benefício de um social difuso. 

 

A solidariedade reconstrói, desse modo, o sentido universal da experiência 

humana nas relações jurídicas. Nesta senda, assume relevo os ensinamentos de 

Cardoso (2016, p. 115) que leciona que “sem cuidado, o homem não é solidário e 

deixa de ser humano”. Por isso o cuidado deve ser entendido na linha da essência 

humana e passa a estar presente em tudo, com estímulo de ações desenvolvidas, 

inclusive, por particulares em cooperação com o Estado. Cuidar é dar atenção ao 

próximo e resgatar a noção de responsabilidade social, perdida nas sociedades 

modernas.  

A solidariedade, nesta lógica, não é um sentimento, mas uma atitude voltada 
para o bem comum, pela prática da funcionalização e do reconhecimento, 
valorizando o “outro” como um “outro eu”.  É a determinação firme de se 
empenhar pelo bem comum, ou seja, o bem de todos e de cada um 
(CARDOSO, 2016, p.95). 

A partir de tais colocações, percebe-se que as dimensões individual e 

comunitária se articulam. O “eu” só faz sentido na relação com o “outro”, através do 

reconhecimento de uma responsabilidade de todos por todos, baseado em atos de 

mútua reciprocidade. No mesmo sentido, Burber (2001, p. 49) esclarece em sua obra 

denominada “Eu e tu” que o outro é condição de existência do eu.  



139 
 

Vieira e Pedra (2013) entendem que o elo conector de direitos e deveres é o 

princípio da solidariedade, na medida em que o “cidadão deverá se solidarizar para 

com o outro de forma prestacional”. Segundo os autores a pessoa titular de direitos 

não poderá se distanciar da pessoa sujeito de deveres, sob pena do egoísmo 

prevalecer sobre a solidariedade. Nesta hipótese haveria abuso do exercício dos 

direitos, o que, indubitavelmente, destruiria a legitimidade dos mesmos, tornando-se 

arbitrário e submetendo-o à fatalidade. A princípio o “eu-isso”, mesmo que egoísta, 

não significa um mal, pois todos são merecedores de direitos; entretanto, poderá sê-

lo se deixar de vir acompanhado da responsabilidade do “eu-tu”. 

Dessa forma, a pessoa só existe em razão de seu semelhante. O Direito 

(enquanto ciência), ao colocar em evidência sua alteridade, deixa claro que os 

deveres precisam ser observados por todos a fim de que se alcance uma sociedade 

fraterna e se promova a dignidade humana (MACHADO, 2017, p. 139). 

Essa perspectiva encontra consonância com a teoria de Contipelli (2010, p. 53) 

que estabelece ao homem natureza essencialmente social, não podendo satisfazer 

nem sequer suas necessidades básicas sem a presença de outros semelhantes. 

Kuhn ao tratar do surgimento dos novos paradigmas, estabelece como requisito 

a compreensão da existência prévia de uma anomalia, reconhecimento de que, de 

alguma forma, o estado das coisas violou as expectativas paradigmáticas que 

governam a ciência normal. Presentes tais requisitos, o novo modelo, considerado 

mais apropriado que o modelo que lhe precede, emerge como nova diretriz, 

apresentando-se, como possível solução para os problemas apresentados (KUHN, 

Thomas, 2000, p. 78).  

É exatamente o que ocorre com a solidariedade. Em que pese sua percepção 

não ser fruto da contemporaneidade, há de se reconhecer que atualmente há uma 

preocupação direta em adotar tal valor como premissa maior de toda ordem jurídica.  

Face ao exposto conclui-se que a atuação proativa por parte do registrador, 

construindo espaços e mecanismos de interação positiva para auxiliar na superação 

dos problemas sociais, não é uma mera faculdade e tampouco expressão de 

virtuosidade, mas sim um dever funcional que coaduna com essa nova orientação 

constitucional, pautada na responsabilidade social e no reconhecimento do próximo 

como dever jurídico.  

Em última análise, exercer a cidadania responsável é assumir também a 

responsabilidade para a solidariedade, com participação consciente e justa, visando 
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contribuir para o progresso social e construção de uma sociedade mais justa e 

solidária.   
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5 CONCLUSÃO 

Alcançando os objetivos desenhados para a presente pesquisa, é chegado o 

momento de delinear o caminho percorrido, através da exposição sistemática, na 

ordem em que foram tratadas as matérias, e consequentemente apresentar a 

conclusão almejada. 

Gize-se que a reflexão proposta diante do problema nuclear que se pretendeu 

enfrentar, permite anunciar uma importante contribuição positiva por parte do 

registrador imobiliário, frente aos novos desafios impostos pela sociedade, 

principalmente diante do elevado número de assentamentos informais, que se 

constituem em espaços irregulares, vulneráveis e inseguros, a fim de assegurar a 

concretização dos pressupostos da dignidade da pessoa humana, princípio cerne da 

Constituição Federal de 1988. 

O primeiro capítulo foi dedicado ao estudo do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Antes de ser definida em sua dimensão jurídico-constitucional, foi necessário 

realizar a reconstrução desde sua trajetória pelo pensamento filosófico ao longo dos 

tempos, não apenas por proporcionar o acesso a informações importantes, mas, 

sobretudo, para promover inteligibilidade e ampliação da perspectiva de compreensão 

sob o enfoque eminentemente jurídico-constitucional, eis que estes elementos pré-

modernos foram determinantes para a construção conceitual contemporânea de 

dignidade, positivada na Carta Magna.  

Assim, reconhecer a construção conceitual contemporânea de dignidade, 

alicerçada em uma definição isolada, sem a devida incursão histórica e evolutiva 

incorreria em inaceitável reducionismo, por menosprezar um longo percurso evolutivo, 

até porque sua positivação constitucional, não importou no esmaecimento das facetas 

não jurídicas do princípio.  

A dignidade assume caráter de atributo universal no iluminismo de Kant e passa 

a ser considerada inerente à condição humana. Ou seja, é pressuposto de cada ser 

humano, que deve ter sua dignidade protegida, independentemente de qualquer 

prestação ou comportamento. É justamente na ideia de Kant que a doutrina e a 

jurisprudência mais expressivas -  seja nacional ou estrangeira – ainda tem buscado 

identificar as bases de sua fundamentação.   

Em que pese o fato de alguns textos constitucionais terem conferido status 

jurídico à dignidade da pessoa humana no início do século XX, a exemplo da 
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Constituição do México de 1917, Constituição Alemã da República de Weimar de 

1919, Constituição da Finlândia de 1919 e inclusive a própria Constituição brasileira 

de 1934, constatou-se que a positivação propriamente dita e a decisiva aproximação 

desta concepção com o Direito, seja em âmbito internacional e constitucional, passou 

a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, diante das atrocidades ocorridas 

neste período, precipuamente relacionadas ao nazismo. Desde então, fortaleceu um 

movimento no sentido de resgatar a noção de democracia e de direitos humanos, 

elementos que passaram a ocupar uma posição de destaque, associadas à máxima 

da dignidade humana.  

Percebe-se que dentro deste contexto a dignidade não interessa apenas a 

determinado Estado, mas a toda humanidade. O nazismo demonstrou uma grande 

falha do positivismo jurídico, já que se não houver valoração das normas jurídicas, 

uma regra que deveria proteger um conteúdo humanitário, pode em sentido 

diametralmente oposto ser utilizada para justificar diversas barbáries praticadas em 

nome da lei.  

A dignidade foi então importada para o discurso jurídico, sendo incorporada a 

documentos internacionais, bem como foi inserida em numerosas constituições. 

Passou, então, a desempenhar um papel proeminente não apenas por estar inserida 

nos textos constitucionais, mas, sobretudo, por integrar verdadeiramente um valor 

supremo, à luz do qual cada um dos outros dispositivos devem ser interpretados. 

Ao final do primeiro capítulo busca-se realizar uma retrospectiva histórica da 

evolução do Estado de Direito desde o Estado Liberal até alcançar o Estado 

Democrático de Direito. Nesse último, a Constituição mais do que nunca, assumiu 

uma função principiológica em face do recrudescimento da ideia dos direitos 

fundamentais e da própria noção de Dignidade da Pessoa Humana, como valor 

máximo a ser buscado e auferido pelo Estado Democrático. 

A dignidade da pessoa humana foi positivada na Carta Magna, em seu artigo 

1º, III, sendo erigida como princípio matriz da Constituição, que lhe confere unidade 

de sentido, condicionando a interpretação das normas e revelando-se como cânone 

constitucional que incorpora as exigências de justiça e dos valores éticos. 

Passou então para a análise da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 

na vinculação das relações entre particulares, concluindo-se pela prevalência da 

teoria da eficácia imediata, defendida por autores como Ingo Wolfgang Sarlet, Luís 
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Roberto Barroso, Gustavo Tepedino, Wilson Steinmetz, Jorge Renato dos Reis, Clara 

Machado e Jane Reis Gonçalves Pereira. 

De tal sorte, com a superação da clássica dicotomia entre público e privado, as 

normas devem ser observadas sob a inspiração da Constituição Federal, 

marcadamente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que passa a 

desempenhar um papel fundamental na nova hermenêutica constitucional, eis que 

atua como um “super princípio”, conferindo ao sistema jurídico uma unidade e 

racionalidade ética. Atualmente, todo o direito deve estar voltado para garantir a 

dignidade da pessoa humana como valor maior e não apenas, a serviço da satisfação 

de interesses individuais e egoísticos. 

No segundo capítulo, partiu-se para o objeto de análise do trabalho, qual seja, 

a regularização fundiária urbana – REURB, que juntamente com flexibilizações das 

legislações urbanísticas e ambientais, constituem verdadeiro arcabouço jurídico para 

resolução de grande parte das posses irregulares, promovendo a distribuição de 

renda, a inclusão social, a dinamização do setor da construção civil e a geração de 

novos postos de trabalho. 

Iniciou-se o segundo capítulo estudando a gênese dos assentamentos 

informais, vilas, loteamentos clandestinos e favelas, que se instalaram nos municípios 

brasileiros. Verifica-se que as ocupações irregulares possuem raízes 

socioeconômicas históricas diretamente relacionadas com o período colonial, 

caracterizado pela elevada concentração de terras nas mãos de poucos, em razão da 

divisão do território em Capitanias Hereditárias e aplicação do regime de sesmarias.  

Por fim os problemas fundiários foram majorados com a abolição da escravidão 

e, posteriormente, com o processo de industrialização, tendo em vista elevação da 

demanda por moradia. Com a libertação dos escravos a mão de obra deixava de ser 

patrimônio privado e foi obrigada a buscar novo ambiente para habitação, assim como 

o processo de urbanização determinado pela industrialização. 

Surgiu um forte movimento de urbanização, acompanhada do crescimento 

populacional desordenado, que inevitavelmente inaugurou uma crise estrutural 

urbana, afetando o próprio exercício do direito à moradia adequada.   

Constata-se que os direitos à moradia e de propriedade, apesar de possuir 

algumas similitudes, não se confundem. O direito à moradia - 2ª dimensão - foi 

positivado no ordenamento jurídico brasileiro, na condição de direito social, nos 



144 
 

termos do art. 6º, caput, da Constituição Federal de 1988, conquanto que o direito de 

propriedade tem previsão no art. 5º, XXII - 1ª dimensão - da Carta Magna.  

O direito à moradia implica, no contexto do constitucionalismo contemporâneo, 

na compreensão do mesmo vinculado à dignidade da pessoa humana e à Constituição 

como um todo. Dessa maneira, o direito à moradia deve ser conjugado como direito à 

moradia digna, entendida aquela que atende as seguintes condições: segurança 

jurídica da posse, disponibilidade de serviços e infraestrutura, custo de moradia 

acessível, habitualidade, acessibilidade, localização adequada e adequação cultural.  

Portanto, ausentes quaisquer desses elementos, não há que se falar em 

moradia adequada, que acaba, em muitos casos, afetando gravemente, senão 

definitivamente, os pressupostos básicos para o exercício de uma vida digna, como 

ocorre nos assentamentos irregulares. 

 Por outro lado, o direito de propriedade também passou por um considerável 

processo de transformação, com o advento do Constitucionalismo Contemporâneo, 

transmutando-se, de direito absoluto, sagrado e inviolável para um direito com um 

novo conteúdo ético e jurídico, subordinado às exigências sociais. Assim, o direito de 

propriedade passa a não ser apenas um direito, mas também uma função em prol de 

toda a sociedade (Art. 5º, XXIII, CF/88). 

A regularização fundiária urbana – REURB,  constitui-se em relevante 

instrumento para a acolhida desta multiplicidade de direitos, servindo para concretizar, 

a um só tempo, direito de propriedade – previsto no art. 5º, XXII da Carta Magna e 

direito à moradia – consagrado no art. 6º da Constituição Federal de 1988, 

restabelecendo esta conexão entre ambos, e principalmente, entre o possuidor e a 

coletividade. 

Com efeito, os direitos fundamentais à moradia e de propriedade encontram na 

REURB um eixo aglutinador, passando a atuar de forma integrada, correlacionando-

se entre si. De tal sorte, aquele que exercia uma posse informal alcança a propriedade, 

através da titulação juridicamente validada, ou seja, por meio do registro imobiliário, 

junto à Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, passando a usufruir de 

inúmeros benefícios, como: acesso a crédito formal, fomento dos pequenos negócios, 

acesso a infraestrutura e serviços formais, melhoria das condições ambientais do 

núcleo e acesso ao saneamento básico. Por outro lado, ao tornar-se proprietário do 

imóvel, passa a ter assegurado o exercício de uma moradia digna, com segurança 

jurídica da posse, habitação adequada, instalações e comodidades básicas. 
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Percebe-se ainda que a titulação dos possuidores de determinado imóvel 

advinda da REURB não se restringe à mera mutação formal do direito exercido sobre 

o bem. Não se trata apenas de alçar os beneficiários a uma nova categorização de 

“donos do imóvel” concedendo-lhes títulos de domínio, mas sim de lhes proporcionar 

o pleno exercício dos atributos da propriedade nos termos do art. 1.228 do Código 

Civil. 

As considerações ora referidas evidenciam que a regularização fundiária é sem 

dúvida alguma a forma mais justa para sanar o problema, eis que se trata de um 

complexo de medidas destinadas a regularizar os imóveis sob o aspecto dominial. 

Além do mais, transforma a vida das comunidades e das famílias menos favorecidas, 

interferindo na gestão das cidades e dos territórios urbanos, já que, ao conferir 

titulação dominial à camada populacional mais carente, assegura-lhes, ainda o 

exercício de uma moradia digna, já que morar irregularmente é o mesmo que navegar 

em permanente insegurança.  

Após, passou-se a analisar o princípio da solidariedade, que remete a uma 

nova compreensão da relação existente entre a pessoa e a sociedade, através de uma 

feição humanista incorporada pela teoria constitucional, em detrimento do egoísmo e 

individualismo.  Foi realizada uma incursão teórica, sobre a evolução da solidariedade, 

sua genealogia, contexto histórico em que se desenvolveu e por fim como ocorreu o 

processo de absorção pelo ordenamento jurídico, a fim de fornecer os necessários 

subsídios à formulação de um conceito sob a ótica jurídica, enquanto norma integrante 

da Constituição Federal.   

No ordenamento jurídico brasileiro a solidariedade está positivada na Carta 

Magna de 1988. O constituinte, ao instituir os objetivos da República Federativa do 

Brasil, em seu art. 3º, I, estabeleceu, entre outros fins, a “construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. Neste ponto, imperioso destacar que ao estabelecer 

natureza jurídica ao dever de solidariedade, que tornou passível, portanto, de 

exigibilidade.  

Por tais razões não se confunde com fraternidade e tampouco diz respeito a 

qualquer conotação religiosa ou a atributos éticos. 

Utilizando da doutrina de Pizzonato e Nabais, é possível perceber que o 

princípio da solidariedade pode ser desenvolvido em duas dimensões distintas, que 

para o fim propugnado nesta dissertação recebeu o seguinte significado semântico: l) 
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dimensão vertical, como solidariedade social, que regula as relações entre Estado-

Pessoa, tendo como fim último a concretização de direitos fundamentais através de 

políticas públicas e ll) dimensão horizontal é aquela denominada solidariedade 

fraterna, que regula as relações interpessoais, pautada na responsabilidade 

comunitária, ou seja, na adoção de ações solidárias para contribuir com a construção 

de uma organização não individualista, voltada para o coletivo, através do 

reconhecimento recíproco entre direitos e deveres fundamentais. 

Edificar uma sociedade justa e igualitária constitui obrigação do  Estado, mas é 

também um dever que recai sobre toda a sociedade e sobre cada um dos seus 

integrantes, na proporção das respectivas possibilidades. É nesse ponto que é 

analisado o papel desempenhado pelos registradores imobiliários, como agente 

pacificador de conflitos, para delimitar semanticamente a importância, alcance e 

reflexos de sua atuação, na superação dos problemas sociais, ocasionados pelas 

ocupações irregulares do solo.  

O registrador de imóveis possui importante função dentro deste contexto, 

tornando-se um dos principais atores da regularização fundiária. Muito embora a 

efetivação do direito de moradia demande, a princípio, de iniciativas estatais essa 

tarefa não é exclusiva. Neste sentido, o registrador imobiliário à luz do princípio da 

solidariedade, deve desempenhar sua função ativamente, criando mecanismos de 

interação, com os legitimados da REURB de forma a auxiliar na implementação de 

políticas de regularização fundiária. 

Portanto, exsurge de forma cristalina que a aproximação dos registradores com 

os representantes do poder público é extremamente relevante, senão necessária. Por 

se tratar de um tema bastante específico e, em muitos casos, não existir um corpo 

técnico qualificado para lidar com o assunto nos quadros dos órgãos públicos, esse 

papel cabe ao oficial, sob pena de nunca sair do papel.  

Neste contexto, relembra-se o  questionamento proposto como problema de 

pesquisa: a regularização fundiária movida pelo princípio constitucional da 

solidariedade pode ser considerada como possível instrumento de concretização da 

dignidade da pessoa humana àqueles ocupantes, que se encontram, voluntária ou 

involuntariamente, na clandestinidade?   

Como conclusão, após o estudo feito, permite-se responder ao questionamento 

do problema, de que a regularização fundiária movida pelo princípio constitucional da 

solidariedade – entendido em sua dimensão horizontal - pode ser considerada como 
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instrumento de concretização da dignidade da pessoa humana àqueles ocupantes, 

que se encontram, voluntaria ou involuntariamente, na clandestinidade, através da 

atitude proativa do oficial registrador de imóveis, no trabalho conjunto com a 

administração municipal, a quem cabe a iniciativa legal da atividade de regularização 

fundiária e, em alguns casos, até mesmo propondo a esta administração municipal a 

atividade necessária e possível de regularização fundiária. Aliás, a inércia do 

registrador, pode representar o próprio perecimento dos direitos à moradia e à 

propriedade, assegurado constitucionalmente.  

 Em apertada síntese, é possível concluir que Constitucionalismo 

Contemporâneo constitui-se pela vivência prática de todos os objetivos que estão 

previstos na Constituição Federal, buscando sempre efetivação da dignidade da 

pessoa humana. Trata-se de um movimento ativo e prático de revalorização do direito 

constitucional, de uma nova abordagem do papel da Constituição no sistema jurídico, 

tendo como marco histórico, no Brasil, a Constituição Federal de 1988. 

Dentro dessa nova realidade constitucional, o princípio da solidariedade, na 

condição de instrumentador da dignidade da pessoa humana, passa a ser visto como 

um novo paradigma do direito contemporâneo, que objetiva a criação de um direito 

ético e justo, eis que para se alcançar o bem de todos, compete ao direito sociabilizar 

o comportamento dos particulares, fazendo com que as individualidades se 

compatibilizem com os interesses sociais da coletividade. 

Necessário, portanto, realizar uma releitura do ordenamento jurídico, sob uma 

perspectiva constitucional, reconhecendo que a Regularização Fundiária, sob a ótica 

da solidariedade, é não deixar o ocupante na clandestinidade, reinserindo-o ao 

sistema jurídico formal, assegurando-lhe condições mínimas, para que possa 

vivenciar o direito à cidade. É transformá-lo em ser pertencente à cidade, respeitando 

o meio ambiente e ao máximo de equipamentos urbanos que ele possa usufruir. Isso 

sim é concretizar a dignidade da pessoa humana.  

Na concepção contemporânea, a atividade registral deve ser desempenhada 

sob a ótica solidária, atribuindo nova tarefa ao registrador, que consiste exatamente 

em fornecer mecanismos para retirar estas pessoas da situação de marginalidade em 

relação ao sistema jurídico formal, a fim de garantir-lhes a proteção adequada através 

de instrumentos normativos para tutela de moradia.  

Fica demonstrada que a finalidade da constitucionalização do direito civil é 

exigir do Estado e dos particulares uma leitura humanista da Constituição, voltada ao 
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bem comum, alterando-se o cerne valorativo do sistema jurídico, no qual há superação 

patrimonialista, tendo como foco da proteção jurídica o ser humano, e como guia o 

princípio da solidariedade - que é o meio de condução ao princípio basilar da dignidade 

da pessoa humana. 

De tal sorte, a atuação proativa por parte do registrador, construindo espaços 

e mecanismos de interação positiva para auxiliar na superação dos problemas sociais, 

não é uma mera faculdade e tampouco expressão de virtuosidade, mas sim um dever 

funcional que coaduna com essa nova orientação constitucional, pautada na 

responsabilidade social e no reconhecimento do próximo.   

Em última análise, ser registrador imobiliário não se limita apenas a carimbar, 

auxiliar no processo de desjudicialização, resolver conflitos e celeumas jurídicos que 

se multiplicam cotidianamente. Ser registrador, vai muito além, é estar atento ao 

próximo, reconhecer que a pessoa humana passou a constituir o núcleo essencial do 

ordenamento jurídico, é atuar com solidariedade, alicerçada na responsabilidade 

social. Com efeito, não se trata de altruísmo, mas condição da própria função exercida. 

A atuação destes profissionais do direito, portanto, não pode continuar 

engessada; é necessário que se rompa com os paradigmas liberais, ainda, uma 

realidade na vivência  cotidiana dos operadores do direito; é necessário, também, que 

se faça o rompimento com a ideia de um Estado Social assistencialista e mantenedor 

do status quo que se mantém à custa da necessidade alheia; é imperioso que se 

estabeleça, na prática cotidiana, um verdadeiro Estado Democrático de Direito, onde 

as pessoas possuam direitos a serem respeitados e deveres a serem cumpridos umas 

com as outras.  

Dessa forma, coloca-se  o Direito como efetivo cumpridor de sua função social, 

reconstruindo, afinal, a ideia de sociedade como ambiente propício ao 

desenvolvimento humano em toda sua extensão, com o intuito de construir um mundo 

sob novos alicerces  pautados pelo paradigma da dignidade da pessoa humana. 
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