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RESUMO 

 

 

A violação do direito à moradia está atrelada à forma que se deu a organização do espaço 

urbano, marcado pela segregação espacial e racial, estabelecendo por quem e de que forma que 

a cidade será ocupada. Esta monografia pretende analisar como atua o Ministério Público do 

Estado da Bahia na luta pelo direito à moradia em Salvador/BA, na medida em que ele possui 

como atribuição constitucional a guarda do regime democrático e a proteção dos direitos 

fundamentais.  Demonstrar os moldes da produção segregacionista do solo urbano, influenciado 

pelo racismo estrutural. Apresentar o protagonismo dos movimentos sociais urbanos na luta 

pelo direito à moradia em face a ineficiência do Estado de efetivar esse direito. Esse estudo 

adota como conhecimentos basilares o conceito de direito à moradia adequada e a legislação 

referente ao tema. No que diz respeito ao método de pesquisa, adota-se o método qualitativo 

tendo como suporte a entrevista e apresentação de uma atuação concreta do Ministério Público 

do Estado da Bahia na defesa do direito à moradia em Salvador/BA. Logo, é objeto de defesa 

deste trabalho, atuação da Instituição como um importante ator social para a efetivação do 

direito à moradia de forma igualitária.  

 

 

Palavras-chave: Direito à Moradia. Ministério Público do Estado da Bahia. Luta pelo direito à   moradia.
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ABSTRACT 
 

 

Violation of habitation's rights is associated with urban space organization, which it is known 

by racial and spatial segregation depending on who and how a city is being taken. This 

monograph intends to analyze Public Attorney's Office of Bahia work on the fight for 

Salvador/Ba habitation's rights, once it assumes the constitutional care by the constitutional 

regime and fundamental rights. To present the patterns of urban land's segregationist 

production, inspired by the structural racism. To introduce the leading role of urban social 

movements in the struggle for the right to habitation, although State's inefficiency in realizing 

this right. This monograph has as basic knowledge the concept of the right to adequate 

housing and the legislation related to the subject. Research was made in a qualitative 

methodology, based in Public Attorney's Office of Bahia interview and performance of 

a concrete performance in the right of Salvador/BA habitation. The subject of this study is the 

permance of the Institution as an important social factor to the effectuation of habitation's right 

in a equal way.  

 

Keywords: Right to Housing. Public Attorney's Office of Bahia. Fight of the right to housing.  
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INTRODUÇÃO 

  

 

O interesse em pesquisar sobre o Direito à Moradia com o enfoque social nasceu a partir 

do ingresso na Universidade Federal da Bahia e a fonte de conhecimento que ela proporciona. 

Essa pesquisa, diante de tantos recortes possíveis para escrever, pretende compreender o papel 

do Ministério Público do Estado da Bahia na luta pelo Direito à Moradia na cidade de 

Salvador/BA, para isso, optou-se por não se restringir apenas à legislação, será adotado a 

pesquisa empírica qualitativa.  

De cunho interdisciplinar, para alinhar a esfera jurídica aos processos históricos e a 

outros ramos do conhecimento pertinentes que norteiam conceitos e aspectos do Direito à 

Moradia, a escrita desse trabalho é orientada por legislações, doutrina, fontes bibliográficas e 

pela realização de entrevista.  

A escolha de pesquisar o Direito à Moradia atrelado a atuação do Ministério Público do 

Estado da Bahia, ocorreu porque a isonomia de acesso à habitação digna se dá apenas no plano 

formal, principalmente pela omissão do aparelho estatal em face a esse direito, mesmo diante 

do mecanismo do Estado de construção de políticas públicas, fato que intensifica a desigualdade 

e invisibilidade social.  

Segundo a Fundação João Pinheiro (2021, p. 113), os dados do déficit habitacional de 

2016 a 2019 revelam que o déficit estimado para o ano de 2019 foi de 5,876 milhões de 

domicílios permanentes ou improvisados, sendo 5,044 milhões na zona urbana e 832 mil na 

área rural. Com relação a região nordeste, a estimativa foi de 1,778 milhão de unidades do 

déficit habitacional. O principal componente desse déficit habitacional no ano de 2019 foi o 

ônus excessivo com o aluguel, em seguida as habitações precárias e a coabitação.  

E é nesse cenário do déficit habitacional brasileiro que se insere o Ministério Público 

com atribuições constitucionais para materializar os direitos fundamentais e defender os 

interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos.  

O primeiro capítulo apresenta uma contextualização histórica da inserção do direito à 

moradia no âmbito normativo no cenário internacional e nacional. Possui como ponto de partida 

a internacionalização dos direitos humanos com a criação da ONU, pois é nesse momento que 

o direito à moradia se insere expressamente como direito humano e titular de proteção. Assim, 

o direito à moradia passa a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro a partir do advento 

da Constituição Federal de 1988, com o regime democrático, direitos fundamentais e a 

dignidade da pessoa humana como elemento basilar de todo o sistema, sendo o direito à moradia 

essencial para o seu alcance.  
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O segundo capítulo expõe brevemente como ocorreu a reorganização do espaço urbano 

no Brasil e especificamente em Salvador/BA, marcado pela segregação socioespacial, sob 

influência do racismo estrutural. Essa configuração delimita por quem os espaços serão 

ocupados, excluindo uma parcela da população do acesso à cidade, dos centros e de uma 

moradia adequada. Ademais, é apresentado a luta pelo direito à moradia na cidade de 

Salvador/BA, possuindo como protagonistas os movimentos sociais urbanos por moradia, os 

quais por meio da resistência reivindicam e efetivam o direito à moradia, pois a inscrição desse 

direito no rol dos direitos fundamentais não é suficiente para transformar a realidade de uma 

grande parcela da população.  

O terceiro capítulo pretende analisar como ocorre a atuação do Ministério Público do 

Estado da Bahia na luta pelo direito à moradia em Salvador/BA, para isso a pesquisa apresenta 

o histórico da Instituição e a sua recente atribuição de guarda do regime democrático e defesa 

dos direitos fundamentais determinada pela Constituição de 1988, fazendo-se valer de 

instrumentos judiciais e extrajudiciais. E por fim, por meio do método da entrevista e 

apresentação de atuações concretas a favor do direito à moradia, busca analisar de que forma 

se dá a atuação dessa Instituição na cidade de Salvador.  
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1 A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À MORADIA NO BRASIL 

   

 

O presente capítulo tem por objetivo realizar uma contextualização histórica da inserção 

do direito à moradia no âmbito normativo internacional e nacional. Para tanto, parte-se da 

criação da ONU e a internacionalização expressa dos direitos humanos, momento em que o 

direito à moradia passou a ser de forma inequívoca titular de proteção, passando a ter como 

paradigma o alcance da moradia adequada. Serão apresentados os principais tratados e 

convenções que incluíram esse direito no âmbito internacional.  

Em seguida, será analisado o pacto político-social estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988 que trouxe disposições transformadoras das relações sociais, políticas e 

econômicas. Ela trouxe como fundamento para ordenamento jurídico brasileiro o Estado 

democrático de direito e a dignidade da pessoa humana. E para concretizar esse super princípio 

a constituição trouxe a prevalência dos direitos fundamentais, bem como, a expansão e ascensão 

dos direitos sociais, onde se insere o direito à moradia.  

Serão abordados também os aspectos do conteúdo do direito social e, por fim, uma 

apresentação do direito social à moradia, sua forma de efetivação, sua positivação e a sua 

importância para a garantia da dignidade da pessoa humana.  

 

1.1 O RECONHECIMENTO NO ÂMBITO INTERNACIONAL  
 

 

Após anos de destruição de Nações e violações de direitos humanos, principalmente 

com o holocausto ocasionado pelo regime nazista, o cenário após a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) foi marcado pela tentativa de reconstrução e a esperança de mudança. Sob 

influência dos impactos dessa Guerra, para evitar outros possíveis conflitos armados passou a 

ser uma exigência global uma cooperação e união entre as Nações, junto com um sistema de 

proteção, efetivação e garantias de direitos humanos.  Com isso, em 24 de outubro de 1945 foi 

criada Organização das Nações Unidas (ONU) através da sua carta fundadora, a Carta da 

Nações Unidades, assinada em 26 de junho de 1945. 

A Carta das Nações Unidas marca o início da criação de uma estrutura internacional dos 

direitos humanos a partir do fortalecimento da ideia de que a proteção dos direitos humanos 

restrita à jurisdição interna de cada Estado não era mais suficiente, era necessária uma pauta 

internacional em comum acordo.  
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No Brasil, a Carta foi promulgada através do  Decreto nº 19.841 de 22 de outubro de 

1945, ela traz em seu preâmbulo os motivos ensejadores para a criação da ONU que é, dentre 

tais coisas, “preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra”; “reafirmar a fé nos direitos 

fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos 

homens e das mulheres” (BRASIL, 1945). Além disso, buscava-se estabelecer condições de 

justiça e respeito para que as obrigações provenientes das normas internacionais pudessem ser 

cumpridas, conforme dispõe o decreto.  

A ONU como uma organização de projeção global busca a construção e preservação da 

paz entre os países através da mediação e diplomacia para evitar conflitos que acarretam 

grandes prejuízos econômicos e humanos, tendo como princípio norteador os direitos humanos, 

categoria de direitos que são indivisíveis e interdependentes entre si, logo, eles se completam e 

devem ser protegidos para que haja a concretização no plano fático.  Para a proteção e promoção 

desse princípio há o Conselho de Direitos Humanos criado em 2006, órgão intergovernamental 

independente que  substituiu a Comissão de Direitos Humanos, composto por 47 países que são 

eleitos por votação direta entre os Estados-membros para um mandato de três anos, o Brasil é 

um dos membros dentre os oito representantes que compõe do Bloco América Latina e Caribe.  

Para consagrar a sua missão, em 1948 surge a  Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), a norma fundadora da ordem jurídica internacional. O seu propósito, 

conforme apresenta o seu preâmbulo, é a promoção do reconhecimento universal dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais. 

Com DUDH, há a consagração de direitos e liberdades que emergiram a partir desse 

pacto internacional, os quais precisam ser protegidos e garantidos para que a dignidade humana 

seja respeitada. O direito à moradia, é um desses direitos que recebeu proteção expressa a partir 

da Declaração, ele foi inserido no rol dos direitos humanos, assim, tornando-se essencial para 

atender as necessidades básicas para uma existência digna dos indivíduos. Ele está previsto no 

artigo XXV, item 01: 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 

sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade (UNICEF, 

Online). 

Ressalta-se que a Declaração Universal foi adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidades na forma de resolução, o que formalmente não possui força de lei, contudo, é inegável 
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a sua força como instrumento jurídico no âmbito internacional, vinculando os Estados-membros 

à obrigação de promover os direitos proclamados por ela. Desse modo, ela se apresenta como 

uma carta jurídica obrigatória para que os direitos humanos sejam respeitados e efetivados de 

forma global. Para Norberto Bobbio,  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem representa a manifestação da 

única prova através da qual um sistema de valores pode ser considerado 

humanamente fundado e, por tanto, reconhecido: e essa prova é o consenso 

geral acerca da sua validade (BOBBIO, 2004, p. 16). 

Além da DUDH, o Pacto Internacional de Direitos Políticos e o Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), aprovados pela Assembleia Geral, 

compõem o arcabouço do sistema internacional de direitos humanos, ambos de 1966. O Direito 

à Moradia que foi inserido na Declaração, passou a ser previsto no Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais como Direito à Moradia Adequada, agora, os Estados 

deveriam adotar medidas para que fosse assegurado a garantia da moradia adequada, por ser 

um direito imprescindível para o alcance do padrão de vida adequada aos indivíduos. 

Esses pactos possuem referência necessária para o exame do regime normativo de 

proteção internacional dos direitos humanos, na medida em que eles trouxeram a força 

vinculante para os dispositivos da Declaração (PIOVESAN, 2013, p. 240). Nessa linha, a 

proteção ao Direito à Moradia Adequada foi um avanço no âmbito internacional na luta pelo 

direito à moradia, a previsão desse direito na Declaração Universal não era mais suficiente, 

precisava de instrumentos apropriados para atender a sua particularidade. O PIDESC foi 

promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, o artigo 11, item 1 

dispôs que:  

1. 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 (BRASIL, 1992). 

 

À vista da previsão no PIDESC, o que seria a moradia adequada e os requisitos para seu 

atendimento foi apresentado no artigo 11 do Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na sexta sessão em 1991.  Entende-se que o direito à habitação 

adequada “deve ser visto como o direito a um lugar onde seja possível viver em segurança, em 

paz e com dignidade” (DEFENSORIASP, Online). Assim, ele não pode ser visto de forma 

restrita, não basta uma estruturação física para que esse direito seja atendido.  
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O Comitê enuncia de forma não restritiva os parâmetros mínimos essenciais à moradia 

adequada: 

(A) Segurança jurídica da posse. [...] Não obstante o tipo de posse, todas as 

pessoas devem possuir um grau de segurança de posse que lhes garanta 

proteção legal contra despejo forçado, assédio e qualquer tipo de outras 

ameaças. [...] 

(B) Disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infraestrutura. Uma 

moradia adequada deve dispor de certos serviços essenciais para a saúde, a 

segurança, o conforto e nutrição. [...] 

(C) Custo acessível. Os custos financeiros domésticos ou pessoais associados 

à moradia devem ser de um nível tal que a realização e a satisfação de outras 

necessidades básicas não sejam ameaçadas nem comprometidas. [...] 

(D) Habitabilidade. A moradia adequada deve ser habitável, oferecendo aos 

seus habitantes o espaço adequado e protegendo-os do frio, da umidade, do 

calor, da chuva, do vento ou de outras ameaças à saúde, dos riscos estruturais 

e dos vetores de doenças. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida 

também. [...] 

(E) Acessibilidade. A moradia adequada deve ser acessível aos titulares do 

direito. Os grupos desfavorecidos devem ter acesso pleno e sustentável aos 

recursos adequados para conseguir uma moradia. [...] 

(F) Localização. A moradia adequada deve estar em um local que permita o 

acesso às opções de emprego, ao transporte, aos serviços de saúde, às escolas, 

às creches e a outros equipamentos sociais. [...] 

(G) Adequação cultural. A expressão da identidade e diversidade cultural da 

moradia deve ser apropriadamente assegurada na maneira como são 

construídas as moradias, os materiais de construção utilizados e as políticas 

em que se apoiam (DEFENSORIASP, online). 

O Direito à Moradia está presente também em outros tratados internacionais que tratam 

dos direitos humanos, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial de 1965, em seu artigo V; Convenção Internacional sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher de 1979, em seu artigo 14.2 que dispõe 

especificamente da mulher que vive na zona rural; Convenção sobre os Direitos da Criança de 

1989 no artigo 27, item 3 (MENEZES, 2017, p. 38-39). Tais tratados foram ratificados pelo 

Brasil.  

Além disso, há outros diplomas específicos que reafirmam o direito à moradia adequada 

como um direito humano básico e necessário para o atendimento das condições mínimas para 

que seja alcançado a qualidade de vida que vai propiciar a dignidade humana, de acordo com a 

noção de moradia adequada apresentada pelo PIDESC. Tais como, a Declaração sobre 

Assentamentos Humanos de Vancouver decorrente da 1ª Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos (Habitat I), ela “também apresenta um plano de ação aprovado no 

Habitat I, com 64 recomendações de ações nacionais para promover políticas adequadas nos 

âmbitos locais e regionais, urbanos e rurais” (UFBA, online). Em Istambul, ocorreu a 2ª 
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Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Hábitat II) de 1996, que 

resultou na Declaração de Istambul sobre Assentamentos  Humanos e Agenda Habitat. Essas 

declarações não possuem caráter imperativo, elas prescrevem recomendações importantes para 

a cooperação internacional e ações dos Estados, atribuindo-lhes a responsabilidade da 

implementação  do direito à moradia adequada.  

A habitação adequada também foi discutida na Agenda 21 sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento relativo ao direito à moradia, de 1992, em seu capítulo 7, item 6 de 1992 

(MENEZES, 2017, p. 44). Ademais, o Conselho de Direitos Humanos da ONU é composto por 

relatoriais especiais, dentre elas a relatoria para o direito à moradia adequada.  

Então, com a criação da ONU,  o surgimento do direito à moradia ganhou força para ser 

adotado internacionalmente, juntamente com a institucionalização do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. E foi a partir de meados do século XX que essa nova normatização no 

âmbito internacional foi constituindo uma série de tratados, recomendações, procedimentos e 

outros instrumentos que consolidam o direito à moradia, tornando-o tema de interesse 

internacional. Com esse sistema normativo, além de estabelecer os direitos humanos, ele 

também estabelece atribuições aos Estados-partes para a sua concreta efetivação e impõe 

responsabilização internacional por violações dos direitos humanos, seja por ação ou omissão. 

Nota-se que em todos os tratados que “tratam de grupos com vulnerabilidades 

específicas, o direito à moradia aparece previsto como um direito social” (MENEZES, 2017, 

p.39), isso reforça o reconhecimento de que esses grupos são os mais afetados com as violações 

de direitos e que há uma maior necessidade de proteção e efetivação de direitos básicos, como 

o direito de morar dignamente, uma vez que sem ele o alcance de outros direitos resta 

prejudicado.  

Inserir a habitação adequada como cerne do direito à moradia encerrou possíveis 

discussões acerca do seu conteúdo, ele é composto por liberdades, garantias e proteções. 

Compreender que para a efetivação do direito à moradia adequada um teto não é suficiente é o 

ponto de partida que deve orientar as ações do poder público para onde suas ações devem ser 

direcionadas, bem como, direcionar uma atuação protetiva das Instituições, como o Ministério 

Público.  A moradia adequada é elemento essencial para o alcance e preservação da dignidade 

da pessoa humana e ter o seu reconhecimento como direito humano tem uma grande 

importância na luta pelo direito à moradia.  
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1.2 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O 

DIREITO À MORADIA  
 

1.2.1 Estado Democrático de Direito e o Constitucionalismo 
 

 

Com o reconhecimento dos direitos humanos no âmbito do direito internacional, as 

constituições democráticas passaram a tê-los como pilares. Essas constituições fazem parte do 

Estado Democrático de Direito, sistema político moderno que busca consagrar a soberania da 

vontade popular, sendo governado pelo povo (representação) e para o povo através da 

democracia, com a promoção de liberdade, garantias e direitos individuais mediante proteção 

jurídica, limitação do Estado e legalidade.   

A ideia de um Estado Democrático tem sua base consolidada a partir do século XVIII 

com o surgimento dos movimentos político-sociais burgueses com o objetivo de ruptura do 

Estado absolutista que consagrava à monarquia concentração de poder, na medida em que 

possuía plenos poderes para atuar no executivo, legislativo e judiciário, o que gerava 

arbitrariedade na forma de governar, um grande desequilíbrio econômico e social.  

Sobre esse ponto é importante destacar que o processo de democratização dos países em 

desenvolvimento como Brasil e os outros países da América Latina, ocorreu de forma peculiar, 

levando em consideração os seus processos constitutivos, como a colonização e industrialização 

tardia. Todavia, apesar de particularidades, assim como em todo o mundo,  esses países por 

meio do Estado Democrático de Direito também buscaram a superação das desigualdades 

sociais e a realização da justiça social (ABREU, 2011, p. 139, apud GEISER, 2017, p.39). 

Há três principais movimentos cujas declarações tinham em comum o interesse na 

efetivação de liberdades individuais, como a de manifestação, liberdade de pensamento, 

locomoção, reunião, livre exercício de atividade profissional, juntamente com as liberdades 

políticas e civis (JUNIOR, 2015, p. 76). São elas: a) A Revolução Inglesa e o Bill of Rights em 

1689; b) Revolução Americana com a Declaração de Independência das treze colônias em 1776; 

c) Revolução Francesa que almejava um Estado fundado nos valores da liberdade, igualdade e 

fraternidade, o que resultou na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1789 e na 

Constituição francesa em 1791. 

E ainda, é possível acrescentar a esses movimentos supracitados, a Revolução Haitiana 

que de certo modo tem mais importância para os Estados americanos colonizados e escravagista 

como o Brasil.  Ela, sob influência da Revolução Francesa, consagrou  a Declaração do primeiro 

Estado independente construído por ex-escravos e negros libertos em 1805. Nesse período da 



18  

Revolução, houve muitas discussões e disputas no tocante as ideias de liberdade, igualdade, 

raça, colonialismo, cidadania e nacionalidade, resultando tensionamento nas pretensões 

universalistas dos princípios base das revoluções do Ocidente (QUEIROZ, 2017, p. 67).  

Em paralelo ao surgimento do Estado Democrático de Direito está o constitucionalismo 

que foi iniciado também meados do século XVIII. Ele é o principal instrumento desse sistema 

por ser um movimento político-jurídico que atua estabelecendo regimes constitucionais 

submetidos a Constituições escritas que vão dispor sobre normas limitadoras do poder estatal, 

estipular o exercício desse poder, vai também apresentar princípios que buscam garantir as 

liberdades e direitos dos indivíduos.  

Hoje, o constitucionalismo contemporâneo, chamado também de neoconstitucionalismo 

possui como principal traço a normatividade das disposições constitucionais, bem como a sua 

superioridade hierárquica e centralidade no sistema (BARCELLOS, 2007, p. 9). Nota-se um 

viés mais social, voltado da proteção dos direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais 

essenciais para a preservação da dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, a democracia e o constitucionalismo são mecanismo para reafirmar a 

vontade popular, debates, reprimir ações arbitrárias do Estado e proteção de direitos, 

fundamentadas dentro da legalidade e possuindo a Constituição como o pilar de todo 

ordenamento político-jurídico e das esferas dos poderes, por estabelecer normas compostas por 

regras e princípios a serem seguidos, até porque a mera legalidade como justificativa das ações 

de um governante pode ensejar em regimes ditatoriais e violadores de direitos, como já foi 

vivenciado no mundo.  

 

1.2.2 Constituição Federal de 1988: Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos 

Fundamentais  
 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) possui um significado histórico e 

jurídico importante para o ordenamento brasileiro, primeiro em virtude do cenário em que ela 

está inserida: fim da ditadura militar instaurada em 1964, período em que a censura, violação 

de direitos, o poder militar como a base do governo e da imposição da ordem prevalecia; 

segundo por marcar de fato o início da transição democrática no país, mesmo que esse processo 

tenha iniciado ainda no regime militar com o movimento de abertura  política. Além disso, essa 

Carta Política proporcionou reinserção do Brasil no cenário internacional de defesa dos direitos 
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humanos e representa o início da institucionalização dos direitos humanos em âmbito nacional 

(PIOVESAN, 2013, p. 64). 

A promulgação da Constituição teve início em 27 de novembro de 1985 por meio da 

Emenda Constitucional 26, a partir da qual ocorreu a convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte com o intuito de elaborar um texto constitucional que refletisse a realidade e 

anseios sociais que o país demandava, para isso foi importante a participação de várias esferas 

da população, o que fez a Constituição Federal ser chamada de Constituição cidadã, nas 

palavras de José Afonso da Silva: 

É a Constituição cidadã, na expressão de Ulysses Guimarães, Presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla 

participação popular em sua elaboração e especialmente porque se volta 

decididamente para a plena realização da cidadania (SILVA, 1990, p. 80, apud 

PIOVESAN, 2013, p. 84). 

Assim, começava a ser firmado um novo pacto político-social que trouxe um avanço 

inegável no sistema jurídico do país por trazer ampliação de liberdades, garantias, direitos 

fundamentais e consolidação das instituições de um Estado Democrático, sob o prisma do 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Definir o que é a dignidade humana é complexo por isso é objeto de estudo desde à 

antiguidade de forma multidisciplinar, apesar de ser um termo usual no meio jurídico, 

principalmente com a consolidação do direito internacional dos direitos humanos, na medida 

em que a DUDH, conforme afirma Fábio Konder Comparato (2003, p.137) levou ao 

reconhecimento da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa, como 

fonte de todos os valores, independentemente de raça, cor, sexo, religião, por exemplo.  

Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana é um valor indissociável, universal 

e inerente ao indivíduo, correspondendo a condições mínimas existências, tanto físicas como 

psicológicas, que todos necessitam na mesma proporção por decorrer da condição humana. E a 

partir do momento que a Constituição estabelece a dignidade humana como princípio maior, 

além de atuar como critério interpretativo do próprio texto, ele deve ser fundamento para o 

ordenamento jurídico brasileiro, deve ser o parâmetro a ser almejado pelo Estado no exercício 

de suas funções e é a finalidade do Estado do democrático de direito, pois na lição de Flávia 

Piovesan: 

[...] a dignidade da pessoa humana é princípio que unifica e centraliza todo o 

sistema normativo, assumindo especial prioridade. A dignidade humana 

simboliza, desse modo, verdadeiro superprincípio constitucional, a norma 

maior a orientar o constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local e 
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global, dotando-lhe de sentido especial racionalidade, unidade e sentido 

(PIOVESAN, 2013, p. 89). 

Tendo em vista a consagração desse super princípio como valor principal da 

Constituição Federal, é essencial o seu respeito, para isso, a própria Constituição insere os 

direitos fundamentais como instrumentos de efetivação da dignidade da pessoa humana, 

contudo, isso requer a proteção e garantia desses direitos. Com isso, a Carta não apenas 

estabelece o princípio norteador do Estado, mas também estabelece os meios e os percussores 

para concretizar a sua premissa.  

A CF/88 inova ao expandir os direitos e garantias fundamentais, os quais possuem 

aplicação imediata, conforme dispõe o artigo 5º, §1º da Constituição. A sua conceituação pode 

ser extraída da lição de Robert Alexy: 

os direitos fundamentais seriam todas as posições jurídicas que, por seu 

conteúdo e relevância, foram reconhecidas pelo constituinte como 

merecedoras de um tratamento diferenciado, sendo retiradas do âmbito de 

disponibilidade dos poderes constituídos” (ALEXY, 2012, p. 50, apud, 

MONTEIRO, 2014, p. 61) 

Os direitos fundamentais, quando efetivados, vão propiciar ao indivíduo o alcance de 

uma vida digna, por isso eles são objeto de políticas públicas e detentores de proteção estatal. 

Ademais, convém ressaltar “as Constituições de 1824 e 1937 utilizaram a expressão direitos 

civis ou individuais e políticos; as Constituições de 1891, 1934, 1946 e 1967/69 mencionaram 

declaração de direitos” (CANUTO, 2008, p.139), sendo a CF/88 que trouxe expressamente a 

denominação direitos fundamentais.  

Nesse sentido, os direitos fundamentais surgem antes dos direitos humanos, o seu 

processo de reconhecimento tem sua origem mais remota na Carta Magna de 1215 (BARRROS, 

2008, p. 18), mas é a partir do Direito Internacional dos direitos humanos com a DUDH, que 

eles foram ampliados e surgiu também os direitos fundamentais sociais,  o que possibilitou que 

esses direitos fossem objetos de uma maior proteção.  

Didaticamente há uma distinção entre os direitos humanos e direitos fundamentais, “na 

medida em que estes últimos são justamente os direitos humanos consagrados pelo Estado como 

regras constitucionais escritas” (COMPARATO, 2003, p. 137). Enquanto os direitos 

fundamentais tramitam no regime constitucional de um Estado, os direitos humanos 

propriamente ditos, são aqueles reconhecidos no âmbito internacional através de pactos e 

convenções, contudo, esses direitos podem ser incorporados no ordenamento jurídico dos 

Estados. Para que isso ocorra há um procedimento específico previsto no §3º do artigo 5º da 

Carta Constitucional: 
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os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais (BRASIL, 1988). 

Esse parágrafo foi incluído pela emenda constitucional nº 45 de 2004, ele traz um novo 

status para os tratados e convenções ratificados no ordenamento jurídico brasileiro, mas antes 

dessa disposição havia a incorporação desses instrumentos, na medida em que o Brasil era 

membro e consequentemente cabia a observância no âmbito interno, mas quanto a sua 

hierarquia os posicionamentos divergiam. Na lição de Flávia Piovesan (2013, p.127) são quatro 

correntes  e elas sustentam: “a) a hierarquia supraconstitucional de tais tratados; b) a hierarquia 

constitucional; c) a hierarquia infraconstitucional, mas supralegal; e d) a paridade hierárquica 

entre tratado e lei federal.”  

Desse modo, os tratados e convenções internacionais que são ratificados pelo Brasil 

desde logo são incorporados pelo ordenamento, porém, eles também podem ser incorporados 

com equivalência de emenda constitucional, desde que seguindo o procedimento previsto no 

artigo 5º, §3º. Acrescenta-se que para ocorrer a ratificação dos tratados internacionais é 

necessário à sua aprovação do congresso nacional e do presidente da república.  

Verifica-se, portanto, que tanto os ‘direitos humanos’ como os ‘direitos 

fundamentais’ consistem nos valores primordiais de uma sociedade, 

constituindo disposições normativas que reconhecem determinados direitos 

naturais ao cidadão, inerentes à sua qualidade de ser humano, variando apenas 

no âmbito da sua positivação (MONTEIRO, 2014, p. 27). 

Na Carta de 1988, os direitos individuais e coletivos estão previstos no artigo 5º, os 

direitos sociais estão no artigo 6º a 11º, os de nacionalidade, nos artigos 12º a 13º e os políticos 

nos artigos 14º a 17º. Apesar dessa exposição de quais seriam os direitos fundamentais, esse rol 

não é taxativo, o próprio parágrafo §2º do art. 5º ao falar que os  “direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 

1988), deixa claro que os direitos fundamentais estão previsto ao longo de todo texto 

constitucional e infraconstitucional, bem como, inclui os direitos consagrados no direito 

internacional.  

Usa-se a classificação denominada dimensões/gerações para tratar dos direitos e 

garantias fundamentais. Os direitos da primeira geração surgiram no final do século XIX com 

o objetivo de limitar o poder absolutista do Estado,  eles são compostos pelos direitos civis e 

políticos, compreendendo as liberdades clássicas, negativas ou formais (CANUTO, 2008, p. 
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141), esses direitos dizem respeito às liberdades individuais que requer um não fazer do poder 

estatal, como a liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade e liberdade religiosa.  

Os direitos da segunda geração, classificação onde o direito à moradia se insere, foram 

ganhando um maior protagonismo a partir do século XX em razão da necessidade de uma maior 

atuação prestacional do Estado em face às desigualdades e vulnerabilidade social, mas eles 

tiveram início com os movimentos operários de reivindicação de direitos no século XIX. Há 

ainda os direitos da terceira dimensão, os quais tiveram sua ascendência no final do século XX, 

correspondente aos direitos coletivos e difusos, tais como, direito à paz e ao meio ambiental. Já 

é possível falar da quarta e quinta dimensão de direitos, havendo divergência na doutrina acerca 

de quais direitos as compõem, mas com relação as três primeiras dimensões não há discussão.  

  Apesar de haver uma classificação dos direitos em gerações, não há uma substituição 

ou sucessão desses direitos, mas sim o seu fortalecimento e expansão. Essa divisão dos direitos 

fundamentais está inserida, principalmente, dentro de uma  contextualização histórica de como 

eles foram sendo conquistados na Europa Ocidental, contudo, conforme sinaliza Ana Maria 

Barros em sua dissertação,  o reconhecimento dos direitos varia conforme as transformações e 

necessidades de cada Estado, o que pode não ser semelhante aos Estados europeus, 

principalmente quando se fala em países em desenvolvimento (BARROS, 2008, p. 29). 

Na medida em que o direito à moradia se insere nos direitos fundamentais sociais, cabe 

uma melhor explanação sobre essa categoria de direitos da segunda geração, os quais quando 

concretizados proporcionam aos sujeitos de direito uma vida digna.  

 

1.2.3 Os Direitos Fundamentais Sociais  
 

Os direitos sociais, econômicos e culturais, comumente chamados de direitos sociais, 

são frutos de reinvindicações populares e passou a ter maior relevância  com o seu 

reconhecimento constitucional, as primeiras constituições que “reconhecerem expressamente 

estes direitos foram as Constituições do México, de 1917, e de Weimar, de 1919” (BARROS, 

2008, p. 19). No Brasil, a constituição de 1934 foi a primeira a prever a ordem social, em seu 

Título IV “Da Ordem Econômica e Social”, observa-se que em seu texto original logo no 

primeiro artigo, traz a questão da existência digna em paralelo aos limites econômicos como 

parâmetro. As constituições seguintes também trataram dos direitos sociais, com exceção da 

Constituição de 1937, que suprimiu o Social, mantendo apenas como Ordem Econômica 

(PEREIRA, 2012, p.29).  
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Porém, foi a Carta de 1988 que trouxe os direitos sociais como uma categoria de direitos 

e os ampliou, tornando-os como essenciais tal como os outros direitos fundamentais. Para Ingo 

Sarlet: 

 
A escolha dos direitos fundamentais sociais em capítulo próprio no catálogo 

dos direitos fundamentais ressalta, por sua vez, de forma incontestável sua 

condição de autênticos direitos fundamentais, já que nas Cartas anteriores os 

direitos sociais se encontravam positivados no capítulo da ordem econômica 

e social, sendo-lhes, ao menos em princípio e ressalvadas algumas exceções, 

reconhecido caráter meramente programático (SARLET, 2015, p. 67). 

 

Os direitos sociais, assim como todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, 

conforme artigo 60, §4º, IV, da CF, o qual determina que os direitos e garantias individuais não 

serão objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional para a sua abolição. Esse 

impedimento de supressão ou perda do valor dos direitos é um mecanismo de proteção que dá 

força ao pacto firmado para a prevalência da dignidade da pessoa humana, cuja materialização 

é refletida com a concretização dos direitos fundamentais e sua plena aplicação normativa. 

Reafirmar o caráter fundamental dos direitos sociais faz parte da tentativa do Estado de 

promover de justiça social, junto com o intuito de adotar uma postura mais assistencialista nas 

suas políticas públicas para que no plano fático a população, principalmente a parcela mais 

atingida pela desigualdade social, possa ter acesso a direitos mínimos.  

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 determina que “São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). Já a forma de prestação desses direitos está 

disciplinada no Título VIII “Da ordem social” nos artigos 193 a 232 da própria constituição.  

A completa efetividade desses direitos pressupõe, majoritariamente, uma atuação 

positiva do Estado, diferente dos direitos individuais, que em sua maioria requer uma atuação  

negativa do Estado, ou seja, uma não interferência. Mas no rol dos direitos sociais há direitos 

que necessitam de uma abstenção do Estado, conforme Jamile Pereira sinaliza em sua 

dissertação:  

[...] percebe-se que o qualificativo "social" não se encontra exclusivamente 

relacionado a uma postura positiva do Estado. Tal afirmação se justifica pelo 

fato de também serem sociais direitos que garantem um espaço de liberdade 

ou que protegem determinados segmentos sociais mais vulneráveis, como é o 

caso dos direitos dos trabalhadores. (PEREIRA, 2012, p. 30) 
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Devido à sua própria natureza, os direitos sociais que requerem um fazer positivo para 

serem efetivados no plano concreto exigem “um programa de ação governamental, com 

competências e diretrizes pré-definidas, condizente com os preceitos constitucionais, que, 

através da alocação de recursos, possa culminar na realização de uma política pública” (Aguiar, 

2010, p. 49-50, apud PEREIRA, 2012, p. 35). 

A grande questão que envolve  essa atuação são as interferências políticas e econômicas 

onde muitas vezes é invocado a reserva do possível e ausência de recursos públicos para o 

atendimento de determinada demanda social, o que acarreta uma desvirtuação do que está 

positivado. No final é a população que sofre com a violação dos seus direitos.  

Desse modo, a efetivação dos direitos sociais fundamentais é indispensável para o 

Estado Democrático de Direito, bem como, é dever do Estado a sua garantia para que assim a 

dignidade da pessoa humana seja preservada de forma isonômica. Dentro da lógica 

principiológica da constituição, os direitos fundamentais representam uma unicidade, assim, os 

direitos sociais não existem de forma isolada, faz-se necessário a integração com os demais 

direitos e a completa efetivação de todos. Ademais, os direitos sociais são mais complexos de 

se proteger e, consequentemente, os mais propícios a violações, mas conforme ensinamento de 

Norberto Bobbio, a proteção no interior de um Estado de direito é mais fácil do que a proteção 

no âmbito internacional. (BOBBIO, 2004, p. 31).  

Tendo em vista a contextualização dos direitos fundamentais sociais, a presente 

pesquisa passará a tecer comentários acerca do direito à moradia, seus aspectos materiais, 

formais e a sua necessidade de efetivação.  

 

1.2.4 Direito Social à Moradia Adequada 
 

O direito à moradia possui uma vasta previsão normativa nacional e internacional. No 

âmbito internacional, como já mencionado, há uma série de tratados e recomendações que 

preveem o direito à moradia como objeto de proteção e essencial para o alcance da dignidade 

da pessoa humana.  Os dois grandes marcos no sistema internacional dos direitos humanos para 

a positivação do direito à moradia foi Declaração de Direitos Humanos de 1948, a qual o inseriu 

em seu artigo XXV, item 01, tornando-o expressamente direitos humanos; o outro é o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, art. 11, item 1, reafirmando a 

fundamentalidade do direito à moradia para um padrão de vida adequada.   

No ordenamento brasileiro, o direito à moradia foi inserido no rol dos direitos 

fundamentais sociais dispostos no artigo 6º da Constituição Federal com a entrada em vigor da 
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Emenda Constitucional nº 26 de 2000 que deu uma nova redação ao artigo. De fato, a previsão 

expressa do direito à moradia como um direito fundamental social no ordenamento brasileiro 

só veio doze anos após a promulgação da Magna Carga de 1988, mas em certo grau a 

constituição já reconhecia esse direito, logo, a sua inclusão no texto só fez tornar inequívoca a 

necessidade de sua proteção e reafirmar seu caráter fundamental. Marcelo Milagres citado por 

Vitor de Andrade Monteiro exemplifica alguns dispositivos constitucionais que já traziam 

menção ao direito à moradia, 

[...] como o art. 7º, IV, que prevê que o salário mínimo deve ser capaz de 

também atender às necessidades relativas à moradia do indivíduo; os arts. 5º, 

XXII, 170, III e 182, §2º, que tratam da função social da propriedade; e os 

arts. 183 e 191, que reconhecem a declaração de propriedade para fins de 

moradia nas hipóteses constitucionalmente previstas de usucapião. 

(MILAGRES, 2011, p. 62-63 apud MONTEIRO, 2014, p. 63) 

Nessa linha, o direito à moradia, mesmo como um direito implícito, exigia a observância 

e ação do Estado desde 1988, isso se deu também pelo fato de que internacionalmente o Direito 

à Moradia Adequada já era previsto como direito social e titular de proteção, sendo o Brasil 

integrante de tratados que garantem esse direito, estando sujeito a responsabilização 

internacional em caso de descumprimento. 

Ademais, mesmo sem uma previsão expressa até então, a luta pelo direito à moradia, a 

resistência e reinvindicações por habitações, por condições adequadas e por regulamentação 

sempre esteve presente no cenário brasileiro. A título de exemplo,  a instauração da Assembleia 

Nacional Constituinte contou com uma forte presença dos movimentos sociais de luta pela 

moradia na tentativa de construção de uma Lei Maior que democraticamente atendesse as 

pautas da população, o que resultou nos artigos 182 e 183 do capítulo da Política Urbana. 

Adriana Vieira Lima trata do assunto em sua tese: 

Nesse contexto mais amplo de participação para elaboração da Constituição 

Federal de 1988, foi apresentada a emenda popular da Reforma Urbana 

subscrita por 131.000 eleitores brasileiros. No texto apresentado, constavam 

23 artigos que versavam sobre moradia, propriedade imobiliária, política 

habitacional, transportes, serviços públicos e gestão democrática da cidade. 

Nessa proposta, os institutos jurídicos e urbanísticos eram autoaplicáveis, ou 

seja, não precisavam de lei federal que os regulamentassem (LIMA, 2016, p. 

220). 

O direito à moradia está inserido também em dispositivos infraconstitucionais, como o 

Estatuto da Cidade, os Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e a Lei nº 

11.124/2005. Essa última, dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS), dentre os seus objetivos está o de “viabilizar para a população de menor renda o 
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acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável” (BRASIL, 2005) , além disso, esse 

sistema tem como uns de seus princípios a “moradia digna como direito e vetor de inclusão 

social” e  “função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a coibir 

a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade” (BRASIL, 2005). 

O Estatuto da Cidade, por sua vez, a lei 10.257 de 2001, regulamenta os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal. Esse Estatuto além de consagrar a discussão da política urbana, 

trouxe uma regulamentação específica acerca da função social da propriedade, vazios urbanos, 

legislação urbanística e instrumentos de gestão do solo urbano; direito à moradia e a questão 

ambiental, infraestrutura e acessibilidade. O Estatuto consagra o Plano Diretor como 

instrumento da política urbana.  

Em Salvador é a Lei nº 9.069 de 2016 que dispõe do PDDU, no artigo 10 inserido no 

capítulo da política urbana do Município, é encontrado os princípios que a regem: a função 

social da cidade; função social da propriedade urbana; o direito à cidade sustentável; equidade 

e inclusão racial, social e territorial; o direito à informação e a gestão democrática da cidade.  

O PDDU no artigo 10, §1º traz o acesso ao direito à moradia como uma das formas para 

a concretização da função social da cidade. Nota-se que além da moradia em si, acrescenta-se 

outros direitos que vão propiciar uma habitação adequada, ele dispõe: 

A função social da cidade no Município de Salvador corresponde ao direito à 

cidade para todos, compreendendo o direito à terra urbanizada, à moradia, ao 

saneamento básico, à segurança, à infraestrutura, aos serviços públicos, à 

mobilidade urbana, ao acesso universal a espaços e equipamentos públicos e 

de uso público, à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à 

produção econômica (SALVADOR, 2016). 

Sobre esse sistema normativo voltado para o acesso à moradia, conforme dispõe Roberta 

Castilho Lopes: 

Para garantir o acesso à moradia, a Constituição tornou exigência a formação 

do sistema de normas de direito urbanístico, que deve ser composto pelas 

normas constitucionais referentes às políticas urbana, lei federal de 

desenvolvimento urbano, o conjunto de normas sobre a política urbana 

estabelecidas nas Constituições dos Estados, lei estadual de política urbana e 

a legislação estadual urbanística, e o conjunto de normas municipais referente 

à política urbana estabelecidas nas Leis Orgânicas dos Municípios, no Plano 

Diretor e na legislação municipal urbanística (LOPES, 2014, p. 60). 

A habitação adequada se configura como uma das necessidades básicas do indivíduo. 

Para que esse direito seja efetivado deve partir do parâmetro de moradia adequada, conforme o 

enunciado no Comentário Geral nº 4 do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
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já mencionado. A moradia não está limitada apenas a uma estruturação física, ela está 

diretamente atrelada a outros direitos constitucionais, faz-se necessário, dentre tais coisas, uma 

segurança na posse, infraestrutura, acesso à serviços, acessibilidade, habitabilidade, privacidade 

e uma localização que possibilite o acesso à cidade. É crucial que a população seja possibilitada 

de participar da dinamicidade da Cidade e tenha acesso aos serviços e ao consumo que são 

produzidos nela.   

Diante das condições de moradia adequada pactuadas internacionalmente, em uma 

pesquisa feita pela ONU-HABITAT em 2014, a qual tinha como principal objetivo captar 

informações sobre a questão habitacional nos países da América Latina, foi questionado a cada 

país o que eles consideravam moradia adequada, segue a resposta do Brasil: 

Considera-se como “adequação da moradia”, nas áreas urbanas, os domicílios 

particulares permanentes que satisfazem simultaneamente as condições 

abaixo: Abastecimento de água por rede geral; • Esgotamento sanitário por 

rede coletora ou fossa séptica; • Coleta de lixo; e • Até 3 moradores por 

cômodo que serve como dormitório Embora as variáveis que permitem a sua 

identificação tenham deixado de ser captadas no Censo de 2010, para ser 

adequada a moradia em área urbana deve apresentar também salubridade em 

termos de material construtivo (paredes e cobertura), dispor de unidade 

sanitária de uso exclusivo e separação funcional dos cômodos (uma vez que 

famílias morando em um cômodo significa déficit habitacional). 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 33) 

 

E para a sua materialização no plano concreto, cabe ao Estado agir predominantemente 

mediante prestações positivas para garantir moradias e melhorar as condições habitacionais, 

mas também requer em certo ponto prestações negativas, como para a preservação da liberdade 

individual, subjetividade e a não intervenção. No que tange a essa obrigação negativa frente ao 

direito à moradia, pode acrescentar que: 

A perspectiva não prestacional dos direitos sociais e, em especial, do direito à 

moradia, pode ser reconhecida em decorrência do dever de o Estado 

desenvolver política tendente a promover sua progressiva efetivação, donde 

se extrai a proibição de o poder estatal vir a retroceder nas conquistas sociais 

já atingidas (MONTEIRO, 2014, p. 68).  

Desse modo,  o direito social à moradia para além de qualidade de vida, ele é questão 

de existência, sem ele não há a concretização de uma vida digna para a população. A sua 

efetivação é complexa, a mera construção de unidades habitacionais não é suficiente, deve-se 

garantir concomitantemente outros direitos fundamentais, onde juntos vão propiciar condições 

mínimas de sobrevivência. Para isso, compete ao poder público criar e executar políticas 

públicas que geram condições de habitabilidade, atendendo as reais necessidades e observando 
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todo o contexto de vulnerabilidade social em que os sujeitos estão expostos, para assim tornar 

a sociedade mais equânime.  

A grande questão da luta pelo direito à moradia não está concentrada na previsão desse 

direito, vez que ele possui uma ampla previsão normativa, está na inefetividade que se mostra 

ser igualmente tão ampla.  

Assim, é necessário condições básicas para que o indivíduo permaneça no local 

habitado, como o serviço de saneamento básico e água potável, infraestrutura, energia pública 

e privada (consumo próprio), segurança pública, mobilidade urbana e acesso a outros serviços 

básicos. As liberdades, garantias e proteções que compõe o direito à moradia adequada se traduz 

em uma forma de propiciar esse direito e preservá-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  

 

2 A LUTA PELO DIREITO À MORADIA 

  

 

A inscrição do direito à moradia no rol de direitos fundamentais sociais na Constituição 

Federal não é o suficiente para transformar a realidade de uma grande parcela da população, 

principalmente quando a produção do espaço urbano é marcada pela segregação socioespacial. 

Por isso que esse capítulo tem o objetivo de apresentar o protagonismo dos movimentos sociais 

para a efetivação do direito à moradia, os quais aumentaram com a Constituição de 1988. 

Busca-se analisar também a influência do racismo estrutural na configuração do espaço 

urbano que é visto como mercadoria, delimitando por quem os espaços serão ocupados, quem 

são os excluídos da produção do solo urbano e do acesso à moradia adequada. Ademais, será 

apresentado as Ocupações como ato insurgente de reivindicação de direitos e de produção do 

próprio direito à moradia.  

 

2.1     ATUAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E A LUTA PELO DIREITO À MORADIA 

EM SALVADOR/BA. 

 

 

A lógica do processo da (re) organização do espaço urbano possui uma relação 

intrínseca com o sistema capitalista moderno, com as relações sociais segregadas e desiguais 

criadas por ele. Essa lógica está inserida dentro de um contexto de transformação do espaço em 

mercadoria, onde processo de modernização e expansão do tecido urbano define previamente 

o lugar que deve corresponder à parcela da população pobre, o qual faz parte das regiões 

marginalizadas longe dos centros, onde ocorre todo o fluxo e consumo da cidade. Nas lições de 

Adriana Lima,  

 

A relação entre direito, segregação e exclusão é intensificada com o processo 

de urbanização. O papel instrumental da legislação, na imposição de uma 

ordem e controle do espaço, fica mais evidenciado na medida em que são 

criados padrões que passam a definir as referências de como a cidade moderna 

deve ser construída. (LIMA, 2016. p. 26) 

 

No Brasil, o processo de urbanização é marcado por reformas urbanas e projetos 

arquitetônicos que, objetivando eliminar problemas sanitários e higienizar os espaços, 

expulsaram a população de baixa renda e negra das regiões centrais, direcionando-a para locais 

vazios desprezados pelo mercado imobiliário privado (MARICATO, 2013, p. 83), o que 

propiciou o surgimento de novas comunidades e loteamentos ilegais. Esse planejamento 
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estratégico de reforma e modernização dos centros urbanos acabou favorecendo ainda mais o 

mercado imobiliário capitalista e, em contrapartida, os problemas urbanos e sociais que 

passaram a surgir não eram vistos como resultado dessa produção espacial que estava sendo 

desenvolvida, responsabilizava o alargamento populacional das cidades.  

Foi a partir da década de 50 que as dinâmicas de expansão no Brasil ficaram mais 

evidentes, vez que ocorreram mudanças que interferiram no processo de configuração do 

espaço urbano, como as mudanças no sistema de transporte e o processo de industrialização 

(tardia), tornando a sociedade predominantemente urbana. Por consequência, as novas 

interferências espaciais acarretaram uma fragmentação do tecido urbano, rompendo-se com a 

ideia de um centro único, possibilitando o surgimento de novas centralidades, as quais também 

passaram a exercer um fluxo de atividades e serviços e, consequentemente, tornando-as alvos 

de investimentos, tanto da esfera privada como da esfera pública.  

Ademais, nota-se que o Estado não adotou um planejamento adequado para o processo 

de urbanização do país, mostrando-se omisso. Essa omissão estatal transferiu a gestão do solo 

urbano para o setor privado e esferas econômicas interessadas no espaço urbano e na moradia 

como mercadoria, formando uma urbanização acelerada e desigual que “[...] gerou entraves 

para o acesso igual ao solo urbano e à moradia digna, pois concentrou a propriedade urbana 

com parcela da sociedade dotada de poder econômico” (ALBUQUERQUE E RAMOS, 2021, 

p. 922). 

Outrossim, essa forma de organizar o espaço legitimada pelo poder público, delimita e 

interfere na ocupação dos espaços na Cidade. A parcela da população que não se enquadra na 

moldura estabelecida, sem escolha, encontram alternativas de moradias que na maioria das 

vezes estão fora das áreas centrais das cidades que são de interesse do capital imobiliário, seja 

porque essa população não possui condições econômicas para se manter nessas áreas, seja 

porque não lhes são dado acesso a elas.  Em síntese: 

A localização das pessoas no território é determinada, fundamentalmente, pelo 

produto da combinação entre as forças do mercado imobiliário e decisões de 

governo, sendo o resultado independente da vontade dos indivíduos atingidos, 

a exemplos das migrações forçadas pelas circunstâncias econômicas e da 

supervalorização pelas intervenções do poder público em certas áreas para um 

melhor êxito da especulação, facilitando uma maior anarquia das localizações 

e dos fluxos, ensejando um empobrecimento e segregação cumulativas das 

populações, face à má gestão do território pelo poder público.(SANTOS, 

BOAVENTURA e REIS, 2017, p.7) 

 

Logo, aqueles que contribuem com a circulação de capital estão inseridos no contexto 

de urbanização, acesso à infraestrutura e direitos básicos, enquanto os que não trazem 
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relevância para a circulação de capital são excluídos do usufruto de condições essenciais para 

a sobrevivência nas cidades e vivem em condições de moradias precárias ou até mesmo sem 

moradia. Conforme sinaliza Karoline Martins: 

 A ausência de alternativas legais de moradia força a população de baixa renda 

a recorrer à ilegalidade para ter garantido o seu direito de morar. Assim foi o 

caso dos cortiços no início do século XX, dos loteamentos ilegais a partir dos 

anos 1940 e, mais recentemente, das favelas a partir da década de 80, com 

populações alojando-se nas encostas dos morros, áreas de risco, áreas de 

proteção ambiental e assim por diante. (MARTINS, 2015, p. 32) 

 

Com relação à Cidade de Salvador, a partir de 1940 houve uma grande demanda 

habitacional principalmente pela migração da população do interior para a zona urbana em 

decorrência do declínio da agroindústria. Com isso: 

Diante de cortiços e avenidas lotados e sem outras opções de moradia, velhos 

e novos habitantes pobres da cidade inauguraram uma forma de habitar que 

perdura até os dias de hoje, chamadas por uns, de invasões e, por outros, de 

ocupações. (URIARTE, 2019, p. 99) 

Apesar do aumento da demanda habitacional, para Rafael Arantes (2016, p. 110), nesse 

período a habitação ainda não era uma questão social em Salvador, pois a ocupação de diversas 

áreas periféricas ainda não era considerada um problema.  

Esse cenário começa a mudar com a (re) produção espacial da cidade, onde a ação dos 

agentes econômicos, públicos e privados que esteve muitas vezes associada com os poderes dos 

executivos, promoveu a infraestrutura necessária para os grandes equipamentos, formando 

novas centralidades, diversificando os usos e atraindo novos investimentos (SANTANA e 

BOAVENTURA, 2014, p. 4). 

À vista disso,  Salvador, passa a ter uma ampliação do tecido urbano, tal como, uma 

descentralização de atividades e serviços.  Começa a surgir uma expansão urbana em sentido a 

orla marítima, gerando um deslocamento da dinâmica que antes era fixado no Centro Antigo, 

ocasionando um esvaziamento e precarização do estado de conservação deste, 

consequentemente, foi gerado um quadro de imóveis abandonados sem exercer a função social 

da propriedade.  

É possível observar que a lógica da organização espacial de Salvador é o afastamento 

da população pobre e negra das regiões centrais, segregando-a, inclusive através das políticas 

habitacionais. Todavia, essa mesma população necessita acessar essas regiões para ter opções 

de trabalho e usufruir dos serviços públicos que compõem a cidade, na medida que, em regra, 

os serviços, consumo, atividades e a circulação de capital estão nessas localidades. Tal situação 
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intensifica exclusão e privação de direitos, por isso que surge as ocupações de prédios vazios 

no Centro Antigo de Salvador (CAS) e outras localidades centrais. Esse ato, além de ser uma 

reivindicação do direito à moradia, é também uma reivindicação de morar/voltar a morar no 

centro (URIARTE, 2019, p. 111). 

Acrescenta-se que diante da grande demanda por moradia digna e para dar cumprimento 

a seus deveres constitucionais, o Estado passa a introduzir políticas habitacionais como forma 

de superar os déficits habitacionais e as moradias precárias.   É o caso do Banco Nacional de 

Habitação (BNH) e o Programa minha casa minha vida (PMCMV). O BNH foi criado em 1964 

e extinto em 1986, em conjunto a ele foi criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 

Conforme sinaliza Marco Antônio Borges Netto (2014, p.22), o BNH foi utilizado 

principalmente para conter e reduzir as pressões inflacionárias que afetava o país ativando a 

construção civil, por isso que ele como indutor de políticas habitacionais para a superação do 

déficit de moradia teria fracassado.  

Embora o objetivo inicial do BNH ter sido propiciar um sistema financeiro para a 

população de baixa renda através de moradias de baixo custo, conforme esclarece Hermínia 

Maricato: 

Após o BNH, o acesso à moradia ficou mais difícil para a população pobre. 

Os recursos despejados no financiamento habitacional alimentaram a 

especulação fundiária, subsidiaram, em especial, a classe média, que deu 

sustentação ao regime, e transformaram a indústria da construção de 

edificações (mas não suas características de atraso estrutural). (MARICATO, 

2013, p. 85).   

O PMCMV é também um programa de financiamento habitacional lançado em 2009 

pelo Governo Federal através da Lei nº 11.977/2009, sendo uma vitória histórica dos 

movimentos sociais de luta por moradia. Ele foi criado com a promessa da construção de 

milhões unidades habitacionais para famílias com renda de até dez salários e com uma das 

metas básicas de produzir 40% das unidades para atender ao déficit habitacional nas faixas de 

mais baixa renda, até três salários mínimos (BORGES NETTO, 2014, p. 29). 

Na Bahia o novo marco regulatório para a habitação no país foi concretizado a partir da 

Lei nº 11.041/2008, a qual instituiu a Política e Sistema Estadual de Habitação e Interesse 

social, assim como criou o Fundo Estadual de Interesse Social. Essa política tem como objeto 

fundamentar a elaboração de planos, programas, projeto e ações para proporcionar à população 

urbana ou rural com renda familiar mensal de até três salários mínimos vigentes, o acesso à 

moradia digna (BAHIA, 2008). Ademais, há ainda regularização fundiária de interesse social 
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(REURBS) e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) que são instrumentos que visam 

concretizar o direito à moradia resultado da luta dos movimentos sociais.  

Nesse sentido, as políticas habitacionais direcionadas para a população de baixa renda 

são instrumentos importantes para que se possa diminuir o déficit de moradias. Não há dúvidas 

que elas beneficiam diversas famílias,  todavia, dentro do cenário brasileiro, elas se mostram 

insuficientes para o acesso ao direito à moradia digna, seja porque adotam um sistema de 

financiamento para a aquisição de casa própria, o que pode não alcançar a todos, já que 

pressupõe uma renda mensal para arcar com o financiamento, o que demonstra a necessidade 

de um vínculo empregatício.  

 Outro motivo é que se deve partir do pressuposto do atendimento à moradia adequada, 

não sendo suficiente apenas uma casa. O que muitas vezes acontece é que os conjuntos 

habitacionais são construídos em locais distantes, sem infraestrutura urbana, sem acesso a lazer, 

mobilidade, convívio social, sem acesso à fonte de renda que estão nas regiões centrais e sem 

a integração com a cidade. Enfim, sem o atendimento ao conteúdo básico desse direito. Para 

Marco Antonio Borges Netto: 

Programas habitacionais realizados pelas diferentes instâncias 

governamentais apresentam avanços importantes, na construção dessa 

experiência necessária na promoção da moradia dentro das cidades brasileiras. 

Entretanto, esses programas apresentam falhas, dentre elas a dificuldade 

financeira, a burocracia enfrentada pela população no acesso ao financiamento 

da habitação, questões que impedem o estado de promover um atendimento 

que satisfaça a demanda que a dinâmica social apresenta, bem como dificulta 

a participação direta dos atingidos por essas políticas.  (BORGES NETTO, 

2014, p. 22) 

 

É a partir dessa contextualização da segregação socioespacial presente no espaço urbano 

brasileiro, tal como, diante da ineficácia do poder público juntamente com a insuficiência das 

políticas públicas para garantir o acesso à moradia adequada e a justiça social, surge conflitos 

urbanos. É nesse cenário que se insere a luta pelo direito à moradia e o protagonismo dos 

movimentos sociais, os quais se constituem em uma possibilidade de acesso à habitação 

(SANTOS et al, 2012, p.15), pois, apesar de ser um direito fundamental social, a moradia é 

vista mais como uma mercadoria e menos como um direito, tornando-o alvo de violações para 

grande parcela da população.  

A formação dos movimentos populares por moradia começa a surgir no final da década 

de 70, quando passa a ser formado vários movimentos sociais das favelas, cortiços e de 

loteamentos clandestinos populares (EMILIANO, 2016, p. 118). Essas articulações ganharam 

força com o Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU) a partir da década de 80, o qual 
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trouxe muitos impactos na legislação brasileira, com a participação na Constituinte e a pauta da 

política urbana; influenciou também na criação do Estatuto da Cidade (ALMEIDA, SANTOS 

E VIEIRA, 2020, p.2).  

Maria da Glória Gohn (1991, p. 61-66) citada por Rafael Borges Pereira ( 2017 p. 27-

28) cria algumas categorias para sintetizar os principais problemas enfrentados e reivindicados 

pelos movimentos sociais por moradia a partir de década de 70: a) Lutas pelo acesso à terra e à 

habitação pelos Movimentos Sem-Terra, os quais atuavam com a ocupação de terrenos vazios 

de forma organizada para a construção de casas; b) Lutas pela posse da terra, que ocorria em 

favelas e loteamentos clandestinos. Esses movimentos estavam associados às lutas por 

melhorias nos bairros e instrumentos de regularização fundiária; c) Lutas no âmbito dos 

processos construtivos, as quais se originam das lutas das ocupações de terrenos vazios e se 

desenvolvem na disputa com o poder público para o financiamento e para uma produção 

habitacional autogestionária. Há ainda a luta dos cortiços que se fortaleceu na década de 80 e 

90.  

Dessas articulações em torno da mobilização pela moradia e por uma política 

de habitação de interesse social, surgiram as entidades nacionais de luta pela 

moradia: a Confederação Nacional de Associações de Moradores, em 1982; o 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), em 1990; a União 

Nacional por Moradia Popular (UNMP)185, em 1989; e a Central dos 

Movimentos Populares, em 1993 (EMILIANO, 2016, p. 119). 

Conforme apresenta Adriana Lima em sua tese, a Federação das Associações de Bairros 

de Salvador (FABS) e o Movimento de Defesa dos Favelados (MDF) foram personagens que 

entraram na cena política do Brasil no final da década de 70, onde através da politização das 

práticas cotidianas passaram a pressionar o Estado para promover uma abertura político-

democrática. Em Salvador, o Bairro de Saramandaia teve os primeiros contatos com o MDF 

em 1982, momento em que o bairro estava passando por intervenções para implantação de 

infraestrutura e serviços urbanos. E foi essa ocasião que abriu portas para que ocorresse o 3º 

Congresso Nacional das Favelas e Invasões na cidade, o qual propiciou a inserção do MDF em 

vários territórios populares de Salvador, tais como, Calabar, Altos das Pombas, Nova 

Esperança, Malvinas (Bairro da Paz) (LIMA, 2016, p. 2016; CEAS apud LIMA, 2016, p. 206).  

O MDF foi desarticulado e chegou ao fim entre 1995 e 1997, já FABS continua ativa, 

porém sem a expressão que possuía na década de 80. Outros movimentos por moradia possuem 

relevância na luta pelo direito à moradia, como o Movimento Nacional de Luta pela Moradia 

(MNLM); Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB); Movimento dos Sem Teto de Salvador 

(MSTS); Movimento de Defesa da Moradia e Trabalho (MDMT); Associação de Moradores de 
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Tubarão; Central dos Movimentos Populares (CMP) e dentre outros (SANTOS  et al, 2012, p. 

39-40). 

Junta-se a esses grupos, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) que 

é um movimento de atuação nacional na busca pela reforma urbana e pelo direito humano de 

morar dignamente, representando famílias sem-teto ou com moradias precárias de todo o país 

(MLB, online). Com essa pauta, o Movimento chega em Salvador em 2016 articulando a 

Ocupação Luísa Mahin em um prédio do Governo do Estado  da Bahia  abandonado desde 

2014, onde permaneceu por dois anos.  

Esse Movimento, por meio da Ocupação, buscava confrontar a omissão do poder 

público no cumprimento do direito à moradia, como também a tentativa de esvaziamento do 

Centro de Salvador por parte da Prefeitura Municipal (PAIXÃO, 2019, p. 53-54). Cita-se 

também a Ocupação Maria Felipe (2019) na Ribeira e Carlos Marighella (2021) na Avenida 

Sete de Setembro, essa última, encontra-se em um prédio da Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A (Embasa) que ajuizou Ação de Reintegração de Posse para que ocorresse a 

desocupação do prédio. Nessa Ação, a Ocupação contou com a assessoria jurídica do Serviço 

de Apoio Jurídico (SAJU) da Universidade Federal da Bahia, a qual em juízo, pela via recursal, 

conseguiu a suspensão do mandado que determinava a remoção dos ocupantes, até o fim dessa 

pesquisa a Ocupação continuava no prédio.  

Ressalta-se que em Salvador as origens da luta pela moradia estão vinculadas com a luta 

da esquerda brasileira, juntamente com militantes partidários, trabalho conjunto dos bairros, 

além da expressiva participação de grupos da Igreja Católica, estudantes e moradores da cidade 

por meio de movimentos sociais. (SANTOS  et al, 2012, p. 24). E atualmente, é possível 

observar que esses são os principais personagens que compõem a luta pelo direito à moradia 

em todo o país.  

Na luta pelo direito à moradia, os movimentos sociais são os responsáveis também por 

uma série de conquistas de instrumentos urbanísticos e legislativos, como a ZEIS. E ainda, 

recente houve a aprovação da  Lei do Despejo Zero de nº 14.216, resultado da Campanha 

Despejo Zero composta por diversas entidades sociais. Essa lei estabelece medidas 

excepcionais em virtude da pandemia em decorrência da COVID-19, para suspender despejos 

e remoções até 31 de dezembro de 2021 proveniente de decisões judiciais, extrajudicial ou 

administrativa.  

Apesar dos movimentos sociais possuírem demandas diversificadas e formas de 

atuações diferentes, todos possuem  um objetivo em comum: a moradia digna. Os movimentos 

de luta por moradia além de reivindicar e cobrar pelos seus direitos, também buscam concretizá-
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los de forma articulada e autônoma, pois diante da inercia do Estado, as demandas e problemas 

sociais não param, logo, as lutas sociais são diárias.  

Desse modo, na cidade de Salvador o protagonismo da luta pelo direito à moradia é dos 

movimentos sociais com sua organização, força, resistência para dar voz àqueles que foram 

calados. Todavia, essa luta não se faz sozinha, conta também com outros atores sociais que 

buscam uma sociedade igualitária e moradia digna para todos.  

Recentemente, por meio do Chamamento Público de 2020, iniciativa do Ministério 

Público do Estado da Bahia, um dos projetos aprovados foi a Campanha Zeis já! Campanha 

pelo Direito à Moradia e à Cidade em Salvador, rede formada por ativistas, assessores 

populares, professores, moradores. Como um espaço de engajamento, a Campanha busca 

contribuir para um maior alcance político e social da Zona Especial de Interesse Social 

(ZEISJA, online), instrumento urbanístico que busca proteger a população pobre e vulnerável 

para assegurar a sua permanência nas áreas em que habitam com vista a impedir interferência 

do mercado capitalista.  

 

2.2 O RACISMO ESTRUTURAL NA CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE 

SALVADOR/BA  

 

Para além do aspecto de classe, o direito de morar no Brasil é mediado também pelo 

fator racial, os quais na maioria das vezes são indissociáveis, uma vez que os contornos da 

escravidão ainda hoje se mostram enraizados em todas as relações da sociedade, seja 

econômico, social ou político, pois ela “foi responsável por formatar condutas, arquitetar 

espaços urbanos alicerçados na lógica da diferença/exclusão e definir, de modo muito 

contundente, desigualdades sociais” (WERMUTH et al, 2020, p. 1059). Por isso o racismo 

estrutural é o meio de segregação, instrumento de poder e criminalizador de corpos.   

No entendimento de Ellen Monteiro e Larissa Francisco (2019, p. 1), o processo de 

segregação espacial junto ao déficit habitacional no Brasil se manifesta já com a Lei de Terras 

de 1850 e com a  abolição em 1888, pois elas foram aplicadas de forma desassociada do 

planejamento urbano e política pública. Segundo as autoras,  

 

Logo após a abolição, houve um fomento da imigração e a mão de obra negra 

passou a ser excedente vivendo de trabalhos inferiores e/ou exploratórios com 

remunerações reduzidas, o que contribuiu para a manutenção das 

desigualdades sociais. Assim, os ex-escravizados tiveram grande dificuldade 

para alcançar o acesso a terra e a habitação digna, sendo a questão econômica 

um dos principais condicionantes, havendo como alternativas ou se 

estabelecerem em áreas distante dos centros, por apresentarem baixo custo, ou 
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se manterem nos centros de forma precarizada em busca de trabalho. 

(MONTEIRO e FRANCISCO, 2019, p.2) 

 

Historicamente no Brasil a apropriação das terras sempre favoreceu a concentração 

fundiária na mão da elite e dificultando o acesso ao lavrador pobre (SILVA, 2015, p. 60), a Lei 

de Terras foi um dos instrumentos para tal situação. Com seu decreto regulatório nº 1318 de 

1854, essa lei foi constituída no período escravocrata, até hoje não foi revista, ela definiu o 

regime de propriedade privada, a qual ainda permanece sendo vista como de caráter absoluto, 

mesmo diante dos institutos da função social da propriedade e função social da cidade.   

Para José de Souza Martins em o Cativeiro da Terra (1979, p. 32), citado por José Paulo 

da Silva (2015, p. 61), dentro do contexto do trabalho escravo para o livre, essa lei era aplicada 

para dificultar o acesso à terra aos trabalhadores livres, aos escravos libertos e aos imigrantes, 

tal como, transformou a terra em uma valiosa mercadoria para substituir o escravo nas 

operações de crédito. Trata-se de uma lei que operava na manutenção das instituições vigentes, 

dos privilégios e proteção das grandes propriedades.  

Da mesma forma que existia a exclusão da população negra à propriedade, sendo 

propiciado o acesso às terras apenas para exercer a força de trabalho, ocorria o mesmo na zona 

urbana, o acesso aos espaços era aceitável também no exercício laboral. Em Salvador, por 

exemplo, havia a figura dos ganhadores que eram homens e mulheres escravizados, libertos ou 

forros que trabalhavam nas ruas, eram eles que faziam a ligação entre os bairros da cidade alta 

e baixa trabalhando na circulação de pessoas, objetos, como pedreiro, sapateiro, ambulantes e 

dentre outros.  

A ocupação desses trabalhadores negros na cidade possibilitou que eles fossem menos 

escravos e mais sujeitos negros que se organizavam e se inseriam nos espaços urbanos. Segundo 

Bruna Portella de Novaes (2017, p. 61) “[...] a presença negra no urbano, de forma 

razoavelmente independente, constitui uma vida comunitária própria. Toda essa presença negra 

coletiva parece ser, por vezes, a fonte de preocupação das elites.” E com essa preocupação da 

permanência negra na cidade, surge formas de controle, repreensão e discriminação, como taxas 

abusivas que incidiam no exercício laboral e medidas para impedir a socialização.  

Trazer essa situação dos ganhadores no período da escravidão em Salvador é uma forma 

de demonstrar que mesmo havendo uma relativa dependência dos ganhadores para a 

dinamicidade urbana, ter negros no espaço urbano era aceitável quando controlados, a partir do 

momento que os territórios são apropriados, seja pelo trabalho, moradia ou relações sociais esse 

controle é enfraquecido e passa a ser um problema para a elite branca. E essa realidade parece 

ser imutável.  
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Bruna Portella (2015, p. 77) ainda apresenta a problemática que surge no período pós-

abolição, onde há uma inauguração de uma segregação urbana e racial. Para ela, a cidade 

modernizada delimita o seu uso e territórios, estabelecendo bairro de pobre e de rico, onde na 

prática se traduz em bairro de preto e de branco. Sendo o embranquecimento do tecido urbano 

de Salvador uma das medidas da (re) produção do espaço urbano, contudo, ele  

se orienta pela regulação da visibilidade da presença negra, e não ao seu 

apagamento completo, que não seria possível. Nos sopés das zonas ricas, 

servindo à mobilidade de empregadas domésticas, a remota presença da 

negritude é tolerada, à medida em que é funcional. Contudo, nos espaços cujos 

usos são destinados branquidade — amplas calçadas e jardins arborizados para 

o deleite das elites — não se pode tolerar os mau-usos e incivilidades da 

população negra  (NOVAES, 2015, p. 77). 

Nessa linha, Thábata  Castanho de Carvalho em sua dissertação (2020, p. 91-92) baseada 

nos conceitos de necropolítica e necropoder do filósofo Achille Mbembe, apresenta a política 

da necroespacialidade como instrumento de constituição do espaço possuindo o poder como 

base e a cidade como mercadoria. A necroespacialidade entende que o espaço urbano é baseado 

pelas classes econômicas, mas principalmente pela raça, sendo o racismo estrutural que desenha 

a cidade, intensificando a segregação espacial da população negra por meio da expulsão para 

locais periféricos e delimitando o acesso que essa população terá à cidade, havendo uma 

circulação controlada.  

Desse modo, essa segregação espacial baseada no racismo estrutural exclui quem não 

se enquadra na política urbanística, consequentemente, essa parcela da população é privada de 

lazer, cultura, do direito de morar em locais centrais e ainda são estereotipados. Ou seja, da 

mesma forma que é determinado onde essa população deve morar, em razão da cor e por residir 

em locais marginalizados, há um etiquetamento que faz esses sujeitos serem previamente 

criminalizados, alvo de racismo e preconceito, quando não invisibilizados. Trata-se de uma 

divisão da cidade em legal e ilegal,  que gera a falta de acesso a terras ou regularização fundiária, 

cria vulnerabilidade, insegurança e  exclusão. Além disso, essa ilegalidade acarreta a negação 

de outros direitos e aprofunda a desigualdade (ALMEIDA, 2015, p.62). 

Dentro do contexto da necropolítica e da necroespacialidade, além da licença para 

matar, há a demarcação dos espaços a serem ocupados e para quem serão direcionadas as 

políticas públicas. E essa morte aos corpos negros, vai além da morte física, perpassa também 

pela exclusão intencional, pelo não fazer, pela segregação racial do espaço urbano, pela 

violação do acesso a moradia adequada, a qual é institucionalizada.  
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Esse é o cenário da Salvador, cidade composta por uma população majoritariamente 

negra, mas que ainda buscam eliminar a presença negra. Por isso que a luta pelo direito à 

moradia adequada, além de ser uma tentativa de trazer à tona categorias do direito à posse, 

regularização fundiária e a relativização do direito de propriedade, ela é composta também pela 

luta da visibilidade, do direito de ocupar os espaços negados e ter moradias dignas.  

Nessa linha, o Atlas sobre o Direito de Morar em Salvador apresenta quem são os sem 

teto na cidade e suas condições de habitações:  

São mulheres e homens na sua maioria negros, jovens, trabalhadores 

informais, com renda média inferior ao salário mínimo, que convivem 

diariamente com a violência (contraditoriamente resultado da presença e da 

ausência do Estado e do tráfico de drogas), que moram em prédios, galpões e 

terrenos situados em áreas centrais degradadas e na periferia da cidade - 

lugares abandonados ou distantes dos centros urbanos consolidados e 

infraestruturados, sendo os mesmos convidados, sempre, a se retirarem 

quando ameaçados pelos proprietários, públicos ou privados da terra. 

(SANTOS et al, 2012, p. 15) 

Além disso, os movimentos sociais protagonistas dessa luta possuem majoritariamente 

pessoas negras como integrantes, essa é uma constatação que não precisa de dados, isso só 

reafirma quem são as principais pessoas excluídas da cidade, da política urbana e as limitações 

que elas sofrem para ter uma moradia adequada. Com isso, percebe-se que o direito de morar 

tem cor.  

 

2.3  OS SENTIDOS DA OCUPAÇÃO E O DIREITO INSURGENTE 

 

Ocupar imóveis e terrenos urbanos com intuito acessar a moradia é uma das principais 

formas de atuação dos movimentos sociais na luta pelo direito à moradia, feita de forma 

organizada e coletiva, contudo, nem sempre as ocupações são constituídas pelos movimentos 

sociais e podem ocorrer de forma individualizada, até mesmo sem a carga valorativa do ato 

político que é ocupar, apenas com o objetivo de ter uma habitação, o que em si já é um grande 

ato.  

Hoje um dos grandes problemas de moradia são os inúmeros imóveis vazios sem 

cumprir a função social da propriedade e sem observância a função social da cidade. Esses 

imóveis poderiam ser utilizados nas políticas públicas, como para programas habitacionais. De 

acordo com o censo do IBGE de 2010, em Salvador existem 961.976 (novecentos e sessenta e 

um mil, novecentos e setenta e seis) domicílios na cidade, desse quantitativo, 77.852 (setenta e 
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sete mil, oitocentos e cinquenta e dois) domicílios estariam abandonados (SANTOS et al, 2017, 

p. 21). 

Chamados de imóveis subutilizados pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 5º, §1º, I, os 

imóveis abandonados são aqueles que “cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido 

no plano diretor ou em legislação dele decorrente” (BRASIL, 2001). Trata-se de imóveis vazios 

que não estão sendo utilizados pelos proprietários, não possuindo aproveitamento e nem 

conservados, sendo que em alguns casos é um abandono intencional para fins de especulação 

imobiliária. Essa conduta é proibida pelo Estatuto, o qual apresenta a ordenação e controle do 

uso do solo como uma das diretrizes para combate desse problema (BRASIL, 2001). 

Esses imóveis muitas vezes estão em situação precária, deteriorados, tornando um 

problema de saúde pública, podendo gerar danos físicos às pessoas de circulam em torno e 

ainda pode gerar problema de segurança pública, o que não vai de encontro com o interesse da 

coletividade. Além disso, a existência dos vazios urbanos é uma violação da função social da 

propriedade e da função social da cidade, institutos consagrados pela Constituição Federal de 

1988.  

Estabelecer que a propriedade deve exercer sua função social gera uma limitação ao 

direito de propriedade que não é absoluto, mas é tratado como se fosse, principalmente quando 

se está diante do direito à moradia. E essa função social é fruto do paradigma de um Estado 

social, onde o bem coletivo prevalece em face ao individual. 

 Logo, não basta ser proprietário de um imóvel para usar e ocupar de forma arbitrária, é 

preciso cumprir a sua função social. O artigo 39 do Estatuto da Cidade estabelece como ela é 

cumprida: 

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando 

o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 

justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 

diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. (BRASIL, 2001) 

 

Em paralelo a isso, previsto no artigo 182 da Constituição Federal tem a função social 

da cidade que visa “[...] direcionar as normas jurídicas que disciplinam a política urbana com 

vistas à efetivação do direito à cidade em sua perspectiva ampla” (SANTOS et al, 2017, p. 17). 

Com a função social da cidade, a política urbanística precisa utilizar de instrumentos que 

propicie o acesso à cidade para todos, que ela seja desenvolvida em prol da coletividade e não 

para o interesse de alguns. 



41  

O direito à cidade se afirma como um apelo e um exigência (LEFEBVRE, 2016, p. 127), 

trata-se de uma exigência de não exclusão da sociedade à vida urbana, das centralidades que 

são os espaços em que ocorre toda a dinamicidade, consumo e serviços. Nessa linha, é possível 

identificar a relação do direito à moradia com o direito à cidade, pois o direito à moradia quando 

efetivado, dentro dos seus parâmetros de adequabilidade, é um meio de propiciar o direito à 

cidade para a população, pois os sujeitos precisam de habitação para existir como cidadãos, 

para ter e exigir direitos. Do mesmo modo que, o acesso à cidade é uma condição de luta pelo 

direito à moradia, porque é importante ter contato com os órgãos públicos, câmaras de 

vereadores, com os gestores, assim como, o sentimento de pertencimento é uma força motor 

para a luta.  

É nesse contexto que surgem as ocupações, pois no plano fático apesar de ter diretrizes 

a serem seguidas, normas a serem cumpridas, existe um cenário de violação de direitos e de 

preceitos. Com relação aos vazios, levando em consideração inúmeros imóveis privados nessa 

condição, o que acontece é que os proprietários não sofrem punições pelo poder público e nem 

são obrigados de forma coercitiva a geraram uma função social, por meio da desapropriação, 

IPTU progressivo e arrecadação de imóveis, por exemplo. Em Salvador é a lei nº 8553/2014 

que regula a arrecadação de imóveis abandonados.  

Desse modo, ocupa-se terrenos, imóveis públicos e privados sem função social como 

um ato político, para efetivar direito à moradia adequada e ter acesso às condições mínimas 

para uma existência digna que a moradia pode proporcionar, pois sem a moradia, outros direitos 

são prejudicados, como por exemplo, sem uma moradia digna dificilmente se terá um vínculo 

empregatício, não poderá acessar seus direitos como cidadão, não será visto.  

Os ocupantes organizados pelos movimentos sociais urbanos veem as ocupações como 

forma de efetivar seu direito à moradia, pois estão na condição de sem teto, habitam em 

moradias precárias que não proporcionam minimamente uma existência digna ou não possuem 

condições financeiras para pagar aluguel e arcar com outras despesas familiares, além da 

maioria dessas moradias estarem localizadas em regiões marginalizadas.  

Em Salvador, conforme é apresentado em Atlas sobre o direito de morar em Salvador, 

os atuais moradores das ocupações são originários de bairros populares, cuja população possui 

as menores faixas de rendas, como Fazenda Coutos, Lobato, Ribeira, Valéria, Sussuarana, 

Cosme de Farias, Mata Escura, Uruguai, São Marcos e dentre outros. E essas ocupações estão 

localizadas predominantemente no Centro Antigo e no Subúrbio Ferroviário (SANTOS et al, 

2012, p. 23-25). 
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Ocupar também é uma estratégia para tensionar o direito de propriedade e concretizar a 

função social da propriedade dos imóveis vazios. Contudo, ao promoverem as ocupações há a 

colisão com o dever de respeitar o direito de propriedade alheio, sendo alvos de expulsão e 

ameaças muitas vezes de forma violenta através das ações reintegração de posse. Outra questão 

é que o Estado também possui imóveis vazios, o que é um grande problema, pois é o próprio 

Estado desrespeitando as diretrizes constitucionais ao manter imóveis ociosos, os quais 

poderiam estar sendo utilizados em políticas públicas, mas em contradição, ele intensifica 

especulação imobiliária, principalmente quando esses imóveis estão nos centros.  

Uma outra questão que cabe destaque é a criminalização das ocupações, denominando-

as de invasões. Essa denominação “se associa a um ato ilegítimo, hostil, que toma à força um 

espaço utilizado por outros, desrespeitando não só a lei, mas até as regras tácitas de convívio 

humano” (LOURENÇO, 2014, p.31). Enquanto ocupar pressupõe se inserir em espaço vazio, 

sem uso e dar uma utilidade a ele, como gerar a função social.  

Utilizar o termo invadir traz uma denotação de ato violento e  demonstra um preconceito 

em relação às pessoas que ocupam os espaços por não possuir moradia adequada, esse termo é 

utilizado de forma frequente pela mídia/jornalismo brasileiro ao reportar casos de reintegração 

de posse, conflitos entre os ocupantes e os proprietários dos imóveis. Essa forma de abordagem 

demonstra que há “um esforço nada sutil de colocar como culpados aqueles que são, em 

verdade, as maiores vítimas devido à falta de moradia. Destarte, há uma explícita tentativa de 

culpabilizar o movimento social de Luta por Moradia no país” (ALMEIDA et al, 2020, p. 467-

468). 

Ocupar é a exteriorização da luta pela moradia, é um ato político e de resistência, mas 

para além disso, é uma autoconstrução do direito à moradia diante da má gestão estatal e da 

constante violação desse direito para grande parte da população. Essa autoconstrução do direito 

a partir da iniciativa da própria população, majoritariamente pelos movimentos sociais, é o 

objeto de estudo da corrente crítica O Direito Achado na Rua, a qual legitima novos sujeitos 

coletivos na construção do Direito. Conforme esclarece Adriana Nogueira Lima, Liana Silvia 

de Viveiros e Oliveira e Maria José Andrade de Souza: 

É justamente desse movimento de produção de juridicidades impulsionada 

pela ação criativa dos movimentos sociais que se ocupa O Direito Achado na 

Rua, corrente crítica organizada a partir de uma dupla e imbricada 

mobilização. Uma de caráter acadêmico, que tenciona (re)pensar a tradição 

dogmática e conservadora do Direito e outra de natureza política, comprome-

tida com práticas sociais emancipatórias, que opera repertórios jurídicos de 

modo a contribuir com a deslegitimação de determinados direitos contidos 
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pelas leis e com fortalecimento de direitos legítimos, porém não 

necessariamente legais. (LIMA, OLIVEIRA e SOUZA, 2019, p. 101) 

Essa autoconstrução pelos movimentos sociais urbanos e pela população parte da 

premissa que o Direito “se constrói e se reconstrói no seio da sociedade, nas lutas dos 

movimentos sociais, nos espaços públicos nos quais cidadãos dotados de autonomia pública e 

privada vivem sua autolegislação: na rua.” (SOUSA JUNIOR e COSTA, 2019, p. 76). Assim, 

as ocupações lutam de forma organizada e tomam para si a responsabilidade de efetivar o direito 

fundamental à moradia adequada, frente a negligência do Estado, assim como se sobrepõem ao 

que está posto no ordenamento jurídico. 

Trata-se de um Direito Insurgente, produzido fora do âmbito estatal, na medida que 

nasce na luta diária e concreta dos movimentos sociais por moradia, reivindicando, resistindo, 

sobretudo, sobrevivendo à omissão estatal para atender as necessidades mínimas da população. 

E ao mesmo tempo se construí um Direito que atende os seus anseios e supre suas violações, 

consequentemente, nessa prática social são criados novos direitos, os quais possuem força para 

serem reconhecidos não apenas no âmbito interno de quem está construindo, mas atinge outras 

partes, como o poder público (MARTINS, 2015, p. 93).  

Observa-se que ocupação dos centros possuem uma carga valorativa forte no 

enfrentamento das políticas de expulsão e segregação socioespacial da população pobre e negra. 

Essas ocupações lutam pela moradia, pelo direito de permanecer nas regiões centrais, para ter 

acesso a serviços, direitos básicos e fonte de renda, este último, dentre todos os benefícios que 

as regiões centrais promovem, ele é um dos mais relevante para a sobrevivência (URIARTE, 

2019, p.395). Desse modo, além da produção social do direito à moradia, ocupar os centros 

também gera uma construção do direito à cidade, na medida que é forjado o pertencimento a 

cidade , mesmo diante da negação desses sujeitos aos espaços.  

À vista disso, os movimentos sociais urbanos da luta pelo direito à moradia, na prática 

social cotidiana e organizada são os principais atores do direito insurgente, pois os seus 

engajamentos de caráter emancipatório são capazes de propiciar mudança e transformação. 

Trata-se de uma atuação coletiva para reivindicar o direito à moradia, resistir à política 

segregacionista e excludente, mas principalmente, dão cumprimento a esse direito social, seja 

com mobilizações para pressionar o poder público, seja ocupando imóveis e terrenos vazios de 

forma coletiva, ato que tensiona o direito de propriedade. 
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3 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA NA LUTA PELO DIREITO 

À MORADIA  

 

Neste capítulo será exposto brevemente o histórico do Ministério Público brasileiro, 

Instituição com a promulgação da Constituição Federal de 1988 passou por expansão nas suas 

atribuições, rompendo com a dualidade da competência voltada para a esfera criminal e 

parecerista no âmbito civil. Serão apresentados os seus instrumentos de atuação, judicial e 

extrajudicial, aliados para a materialização da tutela dos interesses coletivos, bem como, serão 

analisados aspectos da sua organização, orçamento e metas. 

Ademais, a presente pesquisa com viés qualitativo, busca identificar como atua o 

Ministério Público do Estado da Bahia na luta pelo direito à moradia em Salvador, para isso, 

optou-se pelo método da entrevista e por apresentação de atuações concretas em que essa 

Instituição atuou no Município.  

 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

O Ministério Público possui uma função essencial à justiça que ao longo dos anos passou 

por alterações relevantes para a sua conformação. Ele existe há mais de 500 anos, contudo, 

como instituição surge no século XIV na França. No Brasil Colônia já havia a figura do 

promotor de justiça, existindo menções desse cargo nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e 

Filipinas, com a figura dos procuradores vinculados aos interesses da coroa e promotores de 

justiça responsável pela acusação criminal. Apenas em 1609, com a criação na Bahia do 

Tribunal da Relação no Brasil é que passou a ter no país o cargo dos Feitos da Coroa e Fazenda 

e um promotor de justiça (RIBEIRO, 2020, p. 59). 

No período da independência do Brasil, havia a previsão do promotor de justiça  na 

Constituição de 1824 e no Código de Processo Criminal de 1832, mas sem a referência à 

instituição.  Já com a Proclamação da República e o governo provisório:  

[...] o Ministério Público aparece como instituição dissociada do Poder Judiciário 

conforme se infere da leitura no Decreto nº 1030 de 14 de novembro de 1890, onde 

logo no artigo 1º consta o rol da composição da Justiça Civil e Penal no ‘Distrito 

Federal’ não estando presentes os promotores de Justiça ou quaisquer outros membros 

do Ministério Público. Este, aparece de forma individualizada no Título III do mesmo 

decreto, presente no artigo 164 que o Ministério Público era, perante as justiças 

constituídas, o advogado da lei, o fiscal de sua execução, o procurador dos interesses 

gerais do Distrito Federal e o promotor da ação pública contra todas as violações do 

direito. (RIBEIRO, 2020, p. 61) 
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Foi  a Constituição de 1934 que trouxe uma seção para o Ministério Público e a partir 

dela as Constituições seguintes também trouxeram atribuições ao órgão, mas ainda não de 

forma uniforme e sem estabelecer de forma específica as suas funções.  A Constituição de 1937 

possuía menção no que diz respeito a nomeação do Procurador-Geral da República e atribuição 

de representar em juízo a Fazenda Nacional; na Constituição de 1946 o Ministério Público 

voltou a ter título próprio,  reforço da sua autonomia e a função de representação da União, a 

qual se manteve na Constituição de 1967 (RIBEIRO, 2020, p. 62).  

Tradicionalmente, os promotores atuavam na persecução criminal e na esfera do direito 

civil proferindo pareceres, mediante acionamento, em ações que envolviam interesses de 

incapazes e hipossuficientes. Com o advento da Constituição Federal 1988 e os ventos 

democráticos, o Ministério Público foi submetido a alterações importantes na sua estrutura, 

tornando-o uma instituição permanente e independente, com autonomia funcional, 

administrativa e financeira em face aos demais poderes. Na seara das suas atribuições houve 

expansão, além de continuar responsável pela acusação penal e pareceres cíveis, o órgão passou 

a ser o guardião do regime democrático, dos direitos fundamentais e defensor dos direitos 

coletivos, difusos e indisponíveis.  

A independência resguardada aos procuradores e promotores de justiça, assim como as 

garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade são conquistas importantes 

porque eles vão propiciar uma maior liberdade no exercício de suas funções, resguardando-se 

também de intervenções indevidas, pressões políticas do legislativo, poder executivo e 

judiciário, sendo vedado inclusive a representação judicial e consultoria jurídica de entidades 

públicas.  

O caput do artigo 127 da Constituição incumbe ao Parquet a defesa dos direitos 

fundamentais, tornando-o responsável pela representação tanto judicial como extrajudicial dos 

interesses da sociedade no que tange a efetivação dos seus direitos (BRASIL, 1988). Com as 

novas atribuições, o Ministério Público passa a ser um meio para o acesso à justiça na medida 

em que é um agente jurídico da coletividade, bem como, passa a ter uma atuação direcionada 

para a materialização da justiça social e da dignidade da pessoa humana, pois a sua atuação tem 

que estar em consonância ao pacto firmado pela Constituição de 1988.  

Assim, de uma atuação anteriormente focada na persecução penal e na 

intervenção (bastante restrita) em processos nos quais houvesse interesse 

público ou incapacidade da parte, a Constituição de 1988 pôs em relevo a 

faceta agente do Ministério Público, como órgão responsável por intermediar 

a relação entre a sociedade e os Poderes Públicos, por meio da efetivação dos 
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direitos fundamentais (sobremaneira, os direitos difusos e coletivos) (LEITE, 

2017, p. 104). 

 

Nessa linha, os direitos coletivos e difusos são aqueles que tem como titulares uma 

coletividade ou grupo de pessoas, já os direitos individuais homogêneos são aqueles que se 

configuram em decorrência de situações individualizadas semelhantes e de uma mesma origem, 

criando consequentemente uma situação de cunho coletivo. Logo, os promotores de justiça ao 

viabilizarem a efetividade desses direitos, vão materializar o interesse público.  

Além disso, outra atuação ativa dessa instituição é a fiscalização da lei e das políticas 

públicas para serem idealizadas com a participação da sociedade, com transparência e que sejam 

de fato viáveis, do ponto de vista orçamentário e do plano de metas, para assim ocorrer a 

concretização dos direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais que em regra são 

programáticos e são efetivados no decorrer do tempo.  

O artigo 129 da CF/88 traz medidas e instrumentos para dar suporte na atividade 

institucional do órgão, tais como, promoção do inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público, social e dos interesses coletivos e difusos; promoção da ação 

de inconstitucionalidade ou representação com o intuito de intervenção da União e dos Estados; 

instauração do inquérito policial e requerer diligências (BRASIL, 1988). 

A CF/88 no artigo 128, dispõe sobre a  divisão estrutural da Instituição, ela é composta 

pelo Ministério Público da União que compreende o Ministério Público Federal,  do Trabalho, 

o Militar e o do Distrito Federal e Territórios; e os Ministérios Públicos dos Estados. Ressalta-

se que este trabalho tem como foco o Ministério Público do Estado da Bahia e sua atuação na 

cidade de Salvador no que tange a luta pelo direito à moradia.  

Ademais, o Parquet é regulamentado também por lei e diretrizes internas, como a Lei 

da Organização do Ministério Público Estadual, a lei complementar nº 40 de 1981; a Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público que traz normas gerais para a organização dos 

Ministérios Públicos estaduais, a lei nº 8.625 de 1993. No âmbito estadual tem a lei 

complementar nº 011 de 1996 que instituiu a lei orgânica do Ministério Público do Estado da 

Bahia.  

Diante do exposto, nota-se que com a Constituição e a expansão de suas atribuições é  

intrínseco à atuação do órgão a defesa dos interesses daqueles que estão em condição de 

desigualdade e hipossuficiência,  pois é essa parcelada da população que tem a dignidade 

humana violada, não se limitando apenas a acusação criminal e a pareceres cíveis. A tutela dos 

direitos fundamentais e a guarda do regime democrático é recente, por isso que a sua forma de 
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atuação está em construção, mas já traz mudanças e resultados importantes para a transformação 

social.  

 

3.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: REPRESENTAÇÕES E 

PERCEPÇÕES   

 
 

3.2.1 Instrumentos de Atuação  

 

Pois bem, o Ministério Público passa a assumir a figura do defensor do povo com a 

reforma institucional promovida pela Constituição Federal de 1988. No período da elaboração 

da Constituinte, conforme apresentado por Michelle Ribeiro (2020, p. 65-66), houve 

contribuições expressivas da Carta de Curitiba, um anteprojeto para o capítulo que tratava do 

Ministério Público produzido em 1986 por lideranças políticas e institucionais do próprio órgão, 

contudo, ele não foi aprovado pela Assembleia Constituinte.  

Esse texto trazia atribuições para o Ministério Público, tais como: promoção do 

inquérito civil e da própria ação civil pública; adoção de medidas administrativas executórias 

para a defesa dos interesses coletivos, difusos e indisponíveis; conhecer e dar curso a 

representações por violação de direitos humanos e sociais, por abusos do poder administrativo 

e econômico. Apesar da reprovação, a Constituição Federal não foi omissa sobre a Instituição. 

Tradicionalmente o Ministério Público possui uma atuação judicial, sendo o órgão 

responsável de forma privativa pela promoção da ação penal pública e no processo civil se 

insere como interveniente nos processos, chamado de custos legis (fiscal da lei), nesse caso, 

caberá a sua intervenção em situações que envolvam interesse público ou social, de incapazes 

e litígios coletivos pela posse da terra urbana ou rural.  

Com relação aos litígios coletivos pela posse de terra, como sinaliza Luis Felipe Leite 

(2017, p. 109) o “coletivo”  faz referência ao número de pessoas que serão demandadas ou que 

pode sofrer efeitos da decisão, não se aplica um sistema de tutela coletiva de direitos, mas sim 

o de direitos individuais homogêneos. Nessa situação, o Parquet atua na ação não como 

defensor da coletividade que estaria em um dos polos do litígio, esse é o papel da Defensoria 

Pública em caso de hipossuficientes. A atuação é justificada por ser uma ação complexa e de 

grande relevância social, pois envolve o direito social à moradia e em paralelo o direito de 

propriedade.  

Essa função interveniente busca a tomada de decisões justas com base no interesse 

social, dentro dos parâmetros legais, objetivando garantia aos direitos fundamentais e o 
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cumprimento da função social da propriedade. Por outro lado, há demandas que são 

expressamente coletivas e que preveem a atuação do Ministério Público por meio da Ação Civil 

Pública. 

Ação Civil Pública prevista na Lei 7.347/1985, é outro instrumento processual em que 

o Ministério Público possui legitimidade para propor assim como a Defensoria Pública, os entes 

federativos, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e 

associação. Ressalta-se que, segundo essa lei, nos casos de propositura dessa ação em que o 

Ministério Público não atue como parte, ele obrigatoriamente deverá atuar como custos legis. 

 Trata-se de uma ação em que  a instituição possui legitimidade universal por força do 

seu formato constitucional (MARQUES, 2017, p. 137), atuando como parte na defesa judicial 

dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. Esse instrumento é uma forma de 

tutelar o direito à moradia, pois esse direito social possui um caráter transindividual, na medida 

em que ele depende da observância de outros direitos para que se torne adequada, não apenas 

um teto e que foge de ser um problema individual, sendo inserido dentro de um contexto de 

política urbana para atender o interesse social. Assim, a Ação Civil Pública é uma grande aliada 

dos promotores de justiça para cobrar do poder público um fazer, não fazer e reparações em 

razão da omissão ou violação desse direito.  

Além da sua atuação no âmbito judicial, o Ministério Público possui instrumentos 

extrajudiciais para desempenhar as suas funções e solucionar conflitos, tais como, o inquérito 

civil, o termo de ajustamento de conduta, recomendações, pareceres, audiência pública e ainda 

pode requisitar informações ao poder público. Essa atuação extrajudicial possui uma grande 

importância para a efetivação dos direitos fundamentais e para a concretização das políticas 

públicas.  

O inquérito civil é um “instrumento de uso exclusivo do Ministério Público, de natureza 

inquisitiva, conforme concebido pela Lei de Ação Civil Pública, e pode ser instaurado para a 

proteção de quaisquer direitos que ensejam a atuação do Ministério Público” (ARAGÃO, 2019, 

p.61), previsto no artigo 8º da Lei de Ação Civil Pública e regulamentado pela Resolução 

CNMP nº 23 de 2007. É através dele que será realizado investigação e apuração dos fatos que 

estariam ensejando violação a direitos ou gerando danos para a coletividade.  

Esse procedimento investigatório é antecedido pelo procedimento preparatório de 

inquérito civil, o qual é instaurado nas situações em que o promotor de justiça ou procurador 

entende ser necessário obter informações e elementos que justifique o inquérito civil. Ademais, 

com a conclusão do inquérito poderá ocorrer a propositura da ação civil pública ou o seu  

arquivamento em caso de não ter obtido elementos suficientes para propor, nesse caso, esse 
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arquivamento deverá ser submetido ao controle do Conselho Superior do Ministério Público, o 

qual vai decidir pela homologação do arquivamento ou na recusa, situação em que acarretará o 

ajuizamento da ação civil pública (ARAGÃO, 2019, 62). 

Nessa linha, a ação civil pública e o inquérito civil são instrumentos imprescindíveis 

para a materialização das atribuições do Ministério Público, principalmente pelo fato da Ação 

Civil Pública possuir instrumentos extrajudiciais que lhe auxiliam. Para Luis Felipe Leite: 

Não tem lugar, pois, uma atuação burocrática e descompassada em relação aos 

anseios sociais. Os novos instrumentos conferidos ao Ministério Público para 

cumprimentos de suas funções institucionais – com especial destaque, no 

âmbito da tutela aos interesses transindividuais, ao inquérito civil e à ação 

pública – devem ser adequadamente manejados para o atingimento de uma 

sociedade mais justa (LEITE, 2017, p. 104). 

 

Com a instauração do inquérito civil, em algumas situações, não há a necessidade do 

ajuizamento da ação civil pública, pois o procedimento pode trazer o efeito almejado de 

reparação do dano causado ou o inquerido pode adotar medidas para que determinado direito 

seja respeitado. Para tal resultado, pode ser utilizado o termo de ajustamento de conduta (TAC) 

previsto na Lei de Ação Civil Pública no artigo 5º, § 6º. Trata-se de um instrumento extrajudicial 

com efeito de título executivo muito significativo para a tutela coletiva, ele é firmado entre as 

partes de forma consensual onde o Ministério Público estabelece obrigações a serem cumpridas 

para o ajustamento de conduta às exigências legais, sendo o compromissário impedido de dispor 

de direito que não lhe pertence.  

Outrossim, o Ministério Público, durante a sua investigação poderá utilizar outros atos 

para a defesa do direito em questão, como a expedição de recomendação para a adoção de 

alguma conduta adequada, audiência pública como forma de aproximação com o público 

interessado, para obter esclarecimentos, bem como, requisitar informações ao poder público e 

emitir pareceres.  

Segundo Alexandra Marques  (2017, p. 118), a recomendação é um ato jurídico 

unilateral que traz consigo uma orientação não vinculativa, sem imperatividade e coercibilidade 

dirigida ao poder público ou particulares com o objetivo de proteger os interesses e direitos 

constitucionais da população, através da qual o Ministério Público apresenta previamente seu 

posicionamento para fim de convencer o destinatário a fazer ou deixar de fazer algo. Ela pode 

ser feita de ofício pelo próprio órgão ou mediante provocação na fase investigatória.  

Ademais, há de se falar na atuação resolutiva do Ministério Público nas ações 

possessórias, pois além da sua participação como fiscal da lei, ele pode atuar em defesa do 

grupo que terá o direito à moradia afetado, buscando soluções para que essa população não 
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fique desamparado sem ter onde morar, para isso necessita de uma comunicação com o poder 

público com o intuito do atendimento demandas sociais pontuais e a longo prazo. É papel 

também garantir uma desocupação pacífica, dar suporte às pessoas atingidas e impedir que 

outros direitos sejam violados. 

Desse modo, percebe-se que com o advento da Constituição Federal,  o Ministério 

Público, para a guarda do regime democrático e defesa dos direitos coletivos, difusos e 

individuais homogêneos passou a ter novos instrumentos judiciais e extrajudiciais para o 

exercício de suas funções. Os instrumentos extraprocessuais são de grande importância para 

que se tenha a materialização dos direitos fundamentais, seja para reparar uma irregularidade 

já cometida ou para prevenir a violação de algum direito, principalmente porque em regra eles 

são dotados de celeridade e são mais simplificados, o que propicia uma atuação mais próxima 

dos anseios e necessidade sociais.  

Outro ponto positivo é que essas ferramentas extraprocessuais de tutela coletiva 

demonstram ser fundamentais, com destaque o inquérito civil,  para a fiscalização das políticas 

públicas, controle da administração pública nas atuações e omissões, não apenas com relação a 

adequação legal, mas também em face a irregularidades e pertinência política. Esse controle 

externo é imprescindível pois há uma necessidade urgente da efetiva concretização dos direitos 

sociais para a população que são alvos de rotineiras violações de direitos e atingidos pelo déficit 

habitacional.   

Por outro lado, ressalta-se que acordo firmados extrajudicialmente não é capaz de 

impedir que o sujeito busque o judiciário para encontrar outra forma de satisfação do direito 

por não concordar com o que foi estabelecido ou de extinguir uma demanda individual. Assim 

como, o Ministério Público mesmo com todos os esforços e meios não é capaz sozinho de 

efetivar os direitos fundamentais de toda a população, requer uma atuação em conjunto com 

outros órgãos e poder público, principalmente quando se está diante da violação do direito à 

moradia que necessita de políticas sociais para a sua efetivação e preservação.  

 

3.2.2 Orçamentos, Planejamento e Metas  

 

Diante da autonomia orçamentária garantida pela Constituição Federal de 1988, é o 

próprio Ministério Público que elabora a sua proposta orçamentária com base no que é 

estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei abarca metas e prioridades dos 
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respetivos entes federados, trazendo em seu conteúdo diretrizes de política fiscal e suas metas, 

bem como, objetiva planejar o orçamento anual do exercício seguinte.  

O Ministério Público deve elaborar a sua proposta orçamentária anual, as receitas e 

despesas, conforme os limites e prazos estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, caso 

a proposta não seja encaminhada dentro do prazo, conforme artigo 127, § 4º da Constituição 

Federal, o poder executivo considerará a proposta orçamentária com os valores aprovados na 

lei orçamentária vigente. Além disso, a CF/88 também estabelece a possibilidade de o poder 

executivo realizar os ajustes necessários para a consolidação da proposta orçamentária anual no 

caso do Órgão extrapolar os limites estipulados.  

No Estado da Bahia, a Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2021 é a de nº 

14.288 de 30 de dezembro de 2020, o seu artigo 14 dispõe: 

Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das 

receitas públicas, bem como as despesas dos Poderes, do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, seus órgãos, fundos, autarquias, empresas estatais 

dependentes e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (BAHIA, 

2020). 

Ao longo do seu texto a lei de diretrizes estatual traz providências cabíveis para o 

Ministério Público, como por exemplo, as receitas arrecadadas pelo Ministério Público estadual 

e outros órgãos devem ser alocadas de forma suficiente para atender às suas próprias despesas; 

as propostas orçamentárias da instituição possuem limites individualizados com relação as 

despesas primárias correntes custeadas com Recursos Ordinário do Tesouro; e após a 

publicação da lei supracitada caberia ao Ministério Público estadual, no prazo de 30 dias, a 

elaboração e publicação do seu cronograma anual orçamentário.  

Desse modo, apesar de haver uma autonomia funcional e orçamentária, ela não é 

exercida de forma discricionária, deve obedecer a critérios orçamentários e fiscais para que suas 

receitas e despesas não sejam desvirtuadas das suas funções institucionais e seja compatível 

com o planejamento anual, até porque, é necessário ter um controle do gasto público. 

Assim como o poder executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público também 

está submetido ao princípio constitucional da publicidade, onde obrigatoriamente deverá 

divulgar informações de interesse geral. Em consulta ao site institucional, consta o Portal 

Transparência (MPBA, online), nele pode ser encontrado informações pertinentes referente a 

questão orçamentária, como o quadro remuneratório dos procurados e promotores de justiça da 

Bahia ativos, consta uma despesa total de R$ 14.546.810,16 (quatorze milhões, quinhentos e 

quarenta e seis mil, oitocentos e 10 reais e dezesseis centavos).  
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Já os servidores ativos, conforme a última atualização datada também em agosto de 

2021, o total da despesa foi de R$ 21.746.181,99 (vinte e um milhões, setecentos e quarenta e 

seis mil, cento e oitenta e um reais e noventa e novo centavos). É possível visualizar também 

outros quadros remuneratórios, tais como, proventos de membros e servidores inativos, verbas 

indenizatórias e valores percebidos por todos os colaboradores.  

No Portal Transparência (MPBA, online) traz a movimentação da execução 

orçamentária e financeira do ano de 2021. Com relação ao fundo de saldos e receitas, a última 

atualização é setembro de 2021, consta o saldo atual de R$ 5.411.020, 37 (cinco milhões, 

quatrocentos e onze mil, vinte reais e trinta e sete centavos); com a atualização no mesmo 

período, o total de despesa até então é de R$ 560. 681.034, 35 (quinhentos e sessenta milhões, 

seiscentos e oitenta e um mil, trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), essa despeja abrange 

despesas por ação orçamentária, por empenhos e pagamentos por favorecido, diárias e 

passagens, repasses previdenciários e outros. Além disso, consta também informações sobre as 

licitações, contratos e convênios com última atualização em outubro de 2021. 

Acerca do planejamento estratégico, foi criada em 2012 pelo Ato Normativo nº 010,  a 

Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), com “a finalidade de elaborar, orientar, 

desenvolver, acompanhar e avaliar as atividades de planejamento e de análises estratégicas do 

Ministério Público do Estado da Bahia, prestando suporte na elaboração de projetos e na 

captação de recursos, no âmbito da Instituição” (MPBA, Online). A CGE como meio para 

defender o regime democrático e sociedade, é responsável pelo monitoramento das ações 

estratégicas do Ministério Público do Estado da Bahia no lapso temporal de 12 anos, entre 2011 

e 2023.  

Em observância as condições internas e externas da organização, formulou-se 25 

objetivos estratégicos para a elaboração e execução dos programas de ações (MPBA, Online). 

Dentro do processo interno, observou-se que é almejado a proteção de alguns direitos 

específicos, tais como, a  promoção da saúde pública de qualidade, promoção da educação 

pública de qualidade, defesa do meio ambiente, aperfeiçoamento do sistema de defesa social, 

defesa da cidadania, dos direitos do consumidor. E ainda, busca a promoção da probidade na 

gestão pública, aperfeiçoamento instrumental normativo do próprio órgão, fortalecer a imagem 

institucional para ter o reconhecimento como uma instituição de excelência garantidora do 

respeito aos direitos fundamentais e interesses sociais.  

Desse planejamento estratégico, anualmente é elaborado um Plano Geral de Atuação, 

“o documento que reúne projetos e programas que instrumentalizam o MPBA para o 

cumprimento da sua missão constitucional, através de uma atuação totalmente orientada para o 



53  

alcance de resultados expressivos para a sociedade” (BAHIA, 2021, p. 9). É através desse 

documento que o Ministério Público da Bahia estabelece as  prioridades de atuação durante o 

ano vigente, dentro dos limites da Lei Orçamentária Anual. 

À vista disso, conforme o Plano Geral de Atuação do ano de 2021,  o estabelecimento 

de metas, planejamentos e execução sob o assessoramento da CGE, objetiva o atendimento dos 

anseios sociais mediante uma atuação eficiente, uniforme resolutiva, com alianças planejadas 

para propiciar o reconhecimento da instituição como protetora dos direitos fundamentais e 

interesses sociais (BAHIA, 2021, p. 8). 

Observa-se que o Plano Geral de Atuação de 2021, assim como os dos anos anteriores, 

não trouxe planejamentos específicos de atuação na área de habitação e urbanização, contudo, 

pode ser extraído de outros planejamentos estratégias que são relevantes para a concretização 

de uma moradia digna e de proteção à população.  

Merece destaque a meta da promoção da cidadania que possui estratégias que visam a 

redução das desigualdades, preconceito, discriminação, tais como, a reestruturação e 

aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na defesa da cidadania e direitos humanos; 

aperfeiçoamento das ações de prevenção e enfrentamento às discriminações; a articulação e 

fomento a implementação de políticas públicas de promoção dos direitos humanos, da cidadania 

e a redução das desigualdades no estado da Bahia. Já com relação à promoção do meio 

ambiente, pode-se destacar a estratégia específica da promoção de medidas judiciais e 

extrajudiciais para a implantação dos serviços de fornecimento de água e saneamento básico 

em todo o estado (MPBA, online). 

Com o estabelecimento das estratégias institucionais, é possível encontrar no Portal 

Transparência as Metas e Indicadores do Plano Geral de Atuação, como forma de publicizar o 

que está sendo feito e o progresso do planejamento institucional realizado durante o ano de 

2021. Outrossim, com relação à sua atividade fim, no Portal Transparência consta dados sobre 

os seus instrumentos de atuações aplicados e outros mecanismos para a concretização da sua 

atividade finalística.  

Desse modo, em decorrência do princípio da transparência, da eficiência, até mesmo em 

decorrência da sua estratégia de ter o reconhecimento de uma instituição garantidora dos 

direitos fundamentais e dos interesses sociais, o portal online do MP/BA possui uma série de 

informações, planejamentos e metas que são utilizadas para o alcance da sua atividade 

finalística, assim como para propiciar um canal para contato com a população e interessados.  

Pelo que é apresentado pela própria Instituição, percebe-se que é almejado uma atuação 

ativa, clara e em prol da sociedade, respeitando às suas atribuições e limites constitucionais. E 
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ainda, a população possui como suporte o Conselho Nacional do Ministério Público, órgão 

legitimado para a fiscalização do Ministério Público do país e dos membros, pois apesar de 

possuir autonomia, esta não deve ser exercida de forma arbitrária. 

 

3.3 A ESCOLHA METODOLÓGICA 

 

Estabelecer previamente a metodologia a ser utilizada na pesquisa científica é de suma 

importância, pois será ela que vai delimitar caminhos e limites a serem percorridos, de tal 

maneira, é ela que vai orientar o pesquisador acerca do que foi almejado no projeto de pesquisa 

para obter seu cumprimento.  

 

 3.3.1 A Pesquisa Qualitativa  
 

A pesquisa empírica tem o objetivo de compreender determinados contextos e 

fenômenos, formulando quadros de observação da realidade e fornecendo um panorama 

completo da realidade estudada (GUSTIN e DIAS, 2020, p. 75). Na medida em que essa 

pesquisa não possui intenção de produzir conteúdo limitado apenas às legislações postas e ao 

que se apresenta no ordenamento jurídico, buscou como caminho a pesquisa empírica a partir 

do pressuposto de que o Direito está inserido dentro de um contexto social e é moldado por ele.  

Assim, para obter respostas no que concerne ao papel do Ministério Público do Estado 

da Bahia na luta pelo direito à Moradia, esse trabalho está orientado pelo método qualitativo, o 

qual é capaz de promover uma elevada quantidade de informações que possibilita observar o 

objeto de estudo de forma complexa (MACHADO, 2017, p. 14). Para investigar e compreender 

o recorte da pesquisa, a luta pelo direito à moradia em Salvador, foi necessário a colheita de 

dados primários e secundários, contudo, escolheu a entrevista como a principal fonte para 

alcançar uma maior informação do problema. 

 

 

3.3.2 Estratégia de Investigação: Entrevista  
 

Com a finalidade de responder o problema de pesquisa formulado, para a coleta de 

informações pertinentes para esse trabalho, optou-se por uma entrevista com um membro do 

Ministério Público do Estado da Bahia, pois ter como informante privilegiado alguém que está 

inserido na Instituição traz um olhar diferente sob o mesmo ponto de vista, pode levantar 

questões até então não conhecidas e ainda é uma forma de apresentar uma compreensão 
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destoada do que já está previamente definido no plano teórico, a partir da atuação prática com 

interferências econômicas, sociais, políticas própria da sociedade.  

A entrevista como um método qualitativo da pesquisa, é uma ferramenta poderosa para 

a coleta e levantamento de informações (GUSTIN e DIAS, 2020, p. 217). Foi escolhida a 

entrevista individual e semiestruturada, pois para essa pesquisa foram pré-estabelecidas 

perguntas, mas sem a intenção de torná-las fixas, buscou-se deixar o entrevistado livre para 

responder e sem ordem sequencial, bem como para se profundar e acrescentar questões caso 

achasse pertinente, mas sem perder o foco do assunto investigado.  

Desse modo, a presente pesquisa contou como informante privilegiada a Promotora de 

Justiça do estado da Bahia, Dra. Hortênsia Gomes Pinho, atualmente inserida na 1ª Promotoria 

de Meio Ambiente e Urbanismo, mas que já integrou Promotoria de Habitação e Urbanismo 

quando ainda era uma promotoria separada. Para a solicitação da entrevista foi elaborado um 

ofício de requerimento contendo as principais informações sobre a pesquisa e o motivo da 

entrevista, foi elaborado previamente questionamentos relevantes para a conclusão do trabalho 

para que a Promotora já tivesse um contato com o diálogo esperado.  

De forma solícita a Promotora de Justiça aceitou conceder a entrevista, a forma e o modo 

a ser realizada foi deixado a cargo da entrevistada, foi optado pela realização da entrevista de 

forma virtual por meio do aplicativo de conversa whatsapp, utilizando o áudio.  

Notou-se que por ter sido realizada por um aplicativo de conversa, a entrevista sofreu 

limitações, principalmente com relação aos questionamentos, pois a intenção inicial era levantar 

novos questionamentos na medida em que o diálogo se desenvolvesse. Por outro lado, apesar 

dessa limitação, foi possível extrair informações importantes e a Promotora de Justiça, Dra. 

Hortênsia não deu respostas restritas ao roteiro, inclusive, formulou perguntas. 

Para a garantia da confiabilidade e fidelidade do que foi conversado, essa pesquisa traz 

transcrição de pontos da fala da Promotora, com o devido consentimento. Ademais, mesmo 

com as restrições sofridas, na oportunidade, a entrevistada revelou ter senso crítico em face do 

próprio meio em que está inserida.  

Por fim, levando em consideração todo conhecimento adquirido e, consequentemente, 

as novas indagações que surgiram. Convém destacar que a entrevista realizada trouxe resultados 

satisfatórios para a conclusão da presente pesquisa, mas também gerou outros questionamentos 

e novos caminhos para uma nova investigação.  
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3.4 A PERCEPÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA: VOZ DO ATOR SOCIAL  

 
No site, em um espaço destinado às perguntas frequentes, o Ministério Público do 

Estado da Bahia responde quais são suas áreas de atuação:  

 
O MP defende os direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das 

pessoas com deficiência, das comunidades tradicionais e de todos os que 

precisam de saúde, educação, moradia, alimentação, assistência social e de 

proteção dos direitos humanos. O Ministério Público também cuida para que 

o meio ambiente, os direitos do consumidor e o patrimônio público sejam 

preservados. Na área da segurança, o MP combate os crimes fazendo 

investigações, processando os criminosos e fiscalizando o trabalho da polícia. 

(MPBA, online) 

 

De pronto, a própria Instituição menciona o direito à moradia como objeto de defesa, 

isso é resultado do compromisso firmado pela Constituição Federal de garantia dos direitos 

fundamentais. Porém, essa incumbência de proteger o direito à moradia atrai discussões, 

principalmente em torno da essência desse direito, pois por ser categorizado como um direito 

social poderia não estar enquadrado na tutela dos interesses coletivos e difusos.  

Contudo, levando em consideração a conceituação dada para esse direito por tratados 

internacionais, essa discussão resta esvaziada, uma vez que, como já foi discutido nessa 

pesquisa, para o alcance da dignidade humana pressupõe o acesso da população a uma moradia 

adequada, a qual se traduz em uma série de requisitos que deve ser atendido, assim como, o 

direito à moradia é desencadeador de outros direitos fundamentais e não é uma necessidade 

individualizada. Então, por se tratar de um direito social, inclusive por possuir um caráter 

transindividual, o direito à moradia para ser efetivado necessita de esforços do poder judiciário, 

poder legislativo, executivo e de instituições como o Ministério Público.  

Para entender melhor como funciona na prática a atuação do Ministério Público do 

Estado da Bahia na defesa do direito à moradia, foi questionado à Promotora de Justiça 

Hortênsia Pinho, acerca dos limites de atuação do MP/Ba em prol da efetivação desse direito e 

em face a delegação constitucional de agente fomentador dos direitos fundamentais. 

Inicialmente, com relação a importância do direito à moradia, ela afirma: 

Não é possível ter direito à saúde se você mora de forma indigna e que 

compromete sua qualidade de vida, por exemplo, então, há uma previsão 

concreta de atuação da Instituição dos Direitos Fundamentais. Ocorre que a 

Constituição é muito generosa com relação aos direitos fundamentais, ela 

assegura direitos fundamentais que não são muito populares, direito ao lazer, 

direito à informação, direito à segurança, direito ao trabalho, além do direito 

à educação, direito à saúde, tudo a ser realizado de forma plena, com justiça 
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social, sem desigualdades. Ela é extremamente generosa na previsão. 

(ENTREVISTADA, 2021). 

 

Ela continua: 
 

[…] o direito à moradia é um direito constitucional fundamental, então cabe 

ao Ministério Público se empenhar pela sua concretude, pela sua 

materialização. O conceito de direito à moradia não está definido na 

Constituição, cabe a doutrina estabelecer que a moradia é um conceito amplo 

e vai além das paredes de alvenaria da casa e se conecta com seu entorno e 

com todos os demais direitos, conforme previsto nos tratados internacionais 

que incorporam um conceito mais complexo de moradia. Não está na 

Constituição, mas temos abertura para essa interpretação (ENTREVISTADA, 

2021). 

 

É pertinente acrescentar que o direito à moradia requer uma atuação programática, com 

a produção de políticas públicas, metas a serem cumpridas no decorrer do tempo, porém, não 

pode ocorrer um retrocesso na sua consecução e nem interferências de interesses de cunho 

pessoais do poder público. Para a Promotora, a grande chave do limite de atuação está em torno 

do Direito e a Política; entre a Justiça e Política. Em seu entendimento: 

 

As políticas públicas são em geral definidas pela articulação política fruto dos 

embates das lutas políticas realizadas democraticamente no âmbito da 

assembleia legislativa e a partir do momento que ela se torna lei, aí haveria 

uma inserção do judiciário. Mas não basta virar lei, uma lei ampla que garante 

de forma genérica sem detalhar o direito à moradia não dá abertura segura 

para uma atuação protetiva, porque está sujeito às mais distintas narrativas e 

as mais distintas interpretações. Então, você pega um promotor com uma 

concepção de maior vanguarda, uma sensibilização maior a temática, um 

histórico de atuação nesse sentido, ele vai compreender esse direito à moradia 

e a sua atuação de uma forma mais ampla, que no caso é a forma que eu 

compreendo. Mas outro promotor pode entender também que não, que não 

está previsto em lei de forma expressa como regra, que nós vivemos em um 

sistema capitalista e que não há essa obrigação do Estado de assegurar o 

direito à moradia a todas as famílias, que essa é uma meta impossível de ser 

abraçada pelo Ministério Público (ENTREVISTADA, 2021). 

 

Além dessa questão da autonomia que cada promotor possui e a sua discricionariedade 

na interpretação dessa questão, outro enfrentamento que o Ministério Público pode sofrer é do 

próprio judiciário, como o magistrado entende o direito à moradia, como ele compreende o 

direito de propriedade, pois apesar de não ser absoluto, na prática ainda é muito difícil aceitar 

essa condição. E ainda, pode haver o entendimento de que não é responsabilidade do judiciário 

interferir nesse direito complexo.  

Por isso, a entrevistada entende que o limite de atuação do MP/Ba é um limite tênue, 

pois 
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[...] o limite de atuação do ministério público na defesa do direito à moradia 

não está expresso em nenhuma lei, o próprio direito à moradia não está 

conceituado em lugar nenhum e como se materializa esse direito também não. 

A forma de atuação vai passar por uma postura política institucional que ainda 

é conservadora e pela atuação individual de cada promotor que atua nas 

promotorias de direito urbanístico e varia de estado para estado. Tem estado 

que esse assunto é completamente esquecido, como o Ministério Público do 

Rio de Janeiro e tem estados como o Rio Grande do Sul e o Paraná que há 

uma atuação efetiva e entende que o Ministério Público participa da discussão 

do direito à moradia (ENTREVISTADA, 2021). 

 

Então, mesmo diante da necessidade de o Ministério Público estadual buscar uma 

atuação eficaz para a defender o direito à moradia adequada e ser fomentador da dignidade 

humana para a população, o modo de atuação em face a esse direito ainda possui lacunas e tem 

como vetor a discricionariedade dos promotores de justiça. E para que haja uma atuação 

direcionada e contínua é preciso que se tenha promotorias de habitação e urbanismo, mas nem 

todas os estados possuem e não há uma uniformização de como esta deve ser organizada, 

ficando a cargo de cada Ministério Público delimitar o mecanismo de atuação.  

Assim, como não há um limite de atuação pré-estabelecido, a Promotora Dra. Hortênsia 

Pinho reformulando o questionamento inicial, formulou as seguintes perguntas: Como faria um 

promotor muito bem-intencionado que queira atuar na defesa ao direito à moradia? O que a lei 

permite? 

Em resposta, a entrevistada disse: 

A gente tem um embasamento jurídico na dignidade humana que rege a nossa 

Constituição e todo o ordenamento jurídico, então a moradia não pode ofender 

o princípio da dignidade humana, pois ela afronta a lei e ela é possível de 

acionamento. Ela afronta porque não tem saneamento, porque não tem 

drenagem, alaga com frequência, então é para além das paredes.  A gente tem 

como estabelecer, ao meu sentir, a exigência de um diagnóstico da deficiência 

habitacional, hoje já se discute se há uma deficiência de habitações ou se a 

questão é pensar nas melhorias habitacionais, pensar nas remoções e grandes 

conjuntos afastados dos grandes centros, é pensar em soluções de 

regularização fundiária e melhorias habitacionais onde a pessoa se encontra 

também. Já se discute até que ponto é real esse déficit (ENTREVISTADA, 

2021).  

 

Acrescenta:  
 

Exigir que o Município tenha um levantamento técnico-científico, um banco 

de dados com essa deficiência de moradias, a partir disso exigir que haja uma 

política de municipal e estadual, um planejamento urbano, como se pretende 

enfrentar esse problema com previsão orçamentária, isso em um plano mais 

genérico. Mas a cada caso concreto você vai poder entender se o 

empreendimento que está sendo implantado, por exemplo, pelo Minha Casa 

Minha Vida, se ele atende aos direitos mínimos, se tem acesso a mobilidade, 
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se tem acesso a creche próxima, se é uma franja da cidade isolado e que, 

portanto, ofende a dignidade da pessoa humana (ENTREVISTADA, 2021). 

 

Nesse sentido, o Ministério Público, diante da inércia e omissão do poder público pode 

ter uma atuação prévia, cobrando uma postura com relação ao problema habitacional, exigindo 

um planejamento com base no orçamento disponível para que assim a política pública seja 

viável. Ele pode também interferir no planejamento dos empreendimentos de interesse social, 

com relação a sua localização, o acesso a serviços, a mobilidade, postos, escolas, uma vez que 

há uma tendência dessas habitações frutos de políticas públicas serem implantadas em locais 

que impossibilita o acesso à cidade e a direitos para a população que será beneficiada.  

Ademais, requer uma atuação do órgão pós-construção dos empreendimentos, pois os 

problemas não se encerram com o fim das obras. Essa atuação fiscalizatória e intervencionista 

nas políticas públicas municipais e estaduais demonstra ser uma grande aliada para a efetivação 

do direito à moradia.  

Para essa pesquisa outro ponto importante que necessitava de esclarecimento é sobre o 

enfrentamento do Ministério Público do Estado da Bahia  nos imóveis vazios no Município de 

Salvador, em decorrência do grande número existente, do mesmo modo que há um número 

elevado de pessoas sem moradia ou em moradias inadequadas. Extrai-se da entrevista: 

Com relação aos vazios urbanos e as áreas subutilizadas e inutilizadas, 

existe um procedimento do Ministério Público em Salvador que buscou 

uma atuação na PEUC, que é o IPTU progressivo, edificação 

compulsória e desapropriação sanção por conta do não cumprimento da 

função social da propriedade, previsto na constituição e regulamentado 

no Estatuto da Cidade. Porque ele existe só na teoria e não é aplicado 

na prática, sendo o problema de todo o país, tanto no judiciário quanto 

no Ministério Público na questão de não exigir a implementação, quanto 

do próprio executivo em implementá-lo e do legislativo também em 

regulamentar. Então, é uma situação de irresponsabilidade 

desorganizada, todos tem atribuição mas ninguém enfrentou o 

problema concretamente (ENTREVISTADA, 2021). 

  

A PEUC é a abreviatura de instrumentos sancionatórios resguardados pelo ordenamento 

jurídico - parcelamento, edificação ou utilização compulsória -, que o município pode utilizar 

como forma de coagir os proprietários a não tornarem seus imóveis subutilizados de forma 

intencional com foco na especulação imobiliária. Caso não ocorra o cumprimento da obrigação 

imposta por esse instrumento, o município ainda conta com a aplicação do IPTU progressivo 

que corresponde ao aumento do imposto no tempo, e com a desapropriação sanção, sendo a 

tomada de um bem privado pelo poder público mediante indenização, aqui, percebe-se que 

mesmo diante de uma punição em razão da violação de um princípio constitucional, a função 
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social da propriedade, o proprietário recebe uma indenização como forma de compensar uma 

perda da propriedade.  

Na oportunidade, questionou também acerca da Lei de Arrecadação nº 8553/2014  por 

ser outro dispositivo importante para Salvador na adoção de medidas em face aos imóveis 

abandonados e um mecanismo de suporte às políticas públicas. 

Em Salvador não tivemos oportunidade de debruçar sobre a Lei de 

Arrecadação, investigando de que forma ela vem sendo executada 

efetivamente. A gente sabe que houve duas tentativas apenas em relação 

a dois empreendimentos, mas com relação a um deles houve desistência 
(ENTREVISTADA, 2021). 

Ademais, sobre esse assunto, acrescenta-se: 

Existia um inquérito civil, nele se verificou que o instituto que em 

Salvador se estabeleceu como critério para identificar que o imóvel é 

inutilizado ou subutilizado o instituto chamado Coeficiente de 

Aproveitamento Mínimo (CAMIM), mas ele exige um percentual 

muito pequeno, ou seja, 0,05 de área construída no terreno. Então, isso 

é praticamente simbólico e inviabiliza uma constatação de subtilização 

ou inutilização, já que a exigência de utilização é insignificante. E essa 

é uma medida que mata no nascedouro a PEUC, porque ela só começa 

com a cobrança do IPTU progressivo quando imóvel é subutilizado e 

inutilizado. Aí acaba matando todo o trabalho de combater a não 

consecução da função social da propriedade privada (ENTREVISTADA, 

2021). 

Então, sobre esse ponto da entrevista é possível notar que há um suporte legislativo e 

jurídico em Salvador para que reverta o quadro dos imóveis vazios no Município, para 

inclusive, serem utilizados em políticas públicas e propiciar a justiça social, contudo, como 

mesmo a entrevistada disse, há um cenário de irresponsabilidade organizada, onde todos 

possuem atribuições e meios para adotarem medidas concretas, mas são omissos, vale 

questionar o motivo dessa omissão e se ela não seria intencional. 

É preciso também conhecer como está estruturado as promotorias de Salvador, a 

distribuição dos promotores destinados para a condução das questões de habitação e urbanismo. 

A atribuição da ordem urbanística guarda coerência com o Estatuto da Cidade, pois foi ele que 

trouxe uma maior disciplina do Direito Urbanístico e Direito à Cidade. E segundo a 

entrevistada, o estatuto trouxe também uma reformulação para essa atribuição do Ministério 

Público e a partir disso propiciou atuações  interessantes sobre direito à moradia. Por outro lado, 

ainda não é claro o que caberia a um promotor de justiça de urbanismo na Bahia.  
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 Ainda hoje a atuação na esfera criminal e como parecerista no processo civil prevalece, 

mas o Ministério Público estadual está se adaptando ao exercício das novas atribuições 

estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Conforme informações obtidas nessa pesquisa 

qualitativa, apenas 20% dos promotores de justiça estaduais alocados em Salvador atuam nas 

promotorias de direitos difusos e 80%  se dedicam as atividades tradicionais.  

Para um melhor direcionamento na atuação das demandas habitacionais ter promotorias 

de habitação e urbanização é um diferencial, mas como já foi dito, nem todos os estados possui 

essa promotoria especificamente. Em Salvador, a Instituição contava com a Promotoria de 

Habitação e Urbanismo, mas esta foi extinta e passou a ser unificada com a promotoria de 

ambiental, passando a ter Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo. Foi questionado a 

Promotora o motivo da extinção da promotoria, uma vez que no Município assim como em todo 

o país existe uma grande demanda habitacional e de ordem urbanística. Ela explica o que 

ocorreu: 

Foi uma reformulação das promotorias da capital, em Salvador existe 206 

promotores de meio ambiente, então, era necessário dividir para que o trabalho 

fosse mais equânime. Em relação a habitação e urbanismo, resolveram 

unificar plenamente com as promotorias de meio ambiente e se deliberou por 

reduzir o número dessa área porque no entendimento da Corregedoria existia 

uma produtividade baixa que não justificava a existência de 6 ou 7 promotores 

atuando nessa área em Salvador. Com o que eu discordo completamente 

porque não é a falta de produtividade que estabelece o número, porque aí a 

corregedoria deveria atuar em quem não trabalha, mas sim a demanda. 

Salvador é quarta maior capital do país com problemas de toda natureza, com 

uma segregação socioespacial e racial, déficit habitacional, problemas de 

mobilidade, situações de riscos geológicos e inundação, problemas 

sistemáticos de planejamento, enfim, grandes questões urbanas a serem 

enfrentadas que justificaria ter um número elevado de promotores atuando 

nessa área (ENTREVISTADA, 2021). 

 

A extinção da Promotoria de Habitação e Urbanismo foi decisão da Corregedoria do 

Ministério Público da Bahia do redimensionamento das promotorias de justiça. Com a 

unificação das promotorias de ambiental e de habitação e urbanismo, o promotor de justiça que 

trata do meio ambiente natural passa a tratar do meio ambiente urbano também, situação que 

pode enfraquecer o debate sobre a gestão da cidade e a defesa da moradia digna, levando em 

conta que muitas vezes o turismo, os negócios imobiliários são privilegiados na produção do 

espaço urbano e, consequentemente, determinados grupos que não estão incluídos nessa lógica 

não possuem acesso à cidade ou possuem o acesso controlado.  

Por fim, considerando que a luta por moradia em Salvador é marcada pela liderança e 

resistência dos movimentos sociais, o diálogo com os poderes, com as instituições é um dos 
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mecanismo da luta, assim,  a construção de uma agenda para manter contato com a sociedade 

civil, com os movimentos é imprescindível, principalmente quando se leva em consideração 

que o promotor de justiça protetor dos direitos fundamentais precisa atuar com base nos anseios 

sociais para entender a melhor forma de defender o interesse público. Por isso que foi 

questionado como é a relação do MP/Ba com os movimentos sociais de luta pelo direito à 

moradia. 

 
A promotoria de habitação e urbanismo, no caso, a promotora que está sendo 

entrevistada, ela busca sim uma relação próxima com as organizações do 

terceiro setor. Mas especificamente com os movimentos pró-moradia, a gente 

não tem uma aproximação tão significativa, exceto com os movimentos que 

ocupam os imóveis no Pelourinho. É preciso haver uma aproximação maior 

do Ministério Público com o Sem Teto e outras entidades, já tivemos alguns 

contatos, mas somos mais próximos das ONGs de meio ambiente e isso é 

representativo também da prioridade que o Ministério Público dar. A 

gente tem mais afinidade com a questão ambiental e menos afinidade 

com os pobres que não tem direito à moradia porque o Ministério 

Público formada por uma elite burguesa que cursou escolas 

particulares, teve acesso a uma formação privilegiada e isso possibilitou 

que o grupo que passe no concurso seja uma elite que na atuação repassa 

seus valores (ENTREVISTADA, 2021). 
  

O fato de ter uma maior aproximação com as ONGS de meio ambiente, pode refletir nas 

prioridades que são dadas, não apenas na Instituição, mas no judiciário de modo geral. Tal 

situação traz à tona a composição do Ministério Público no país, com base em uma pesquisa 

quantitativa com os promotores de justiça e procuradores do país em 2016, a alta escolaridade 

da geração antecedente dos membros entrevistados demonstraria a elitização da Instituição, 

60% dos pais e 47% das mães haviam completado curso superior. Comparando com a 

população brasileira com 50 anos ou mais, a proporção de homens e mulheres com curso 

superior é de apenas 9%.  Já com relação a distribuição por raça, os pretos e pardos da 

Instituição equivale a 22% dos membros, e ainda, 70% dos membros são homens e 30% 

mulheres (LEMGRUBER et al, 2016, p. 15-16). 

Essa composição pode interferir no modo de atuação dos promotores de justiça, vez que 

esses dados demonstram quem são as pessoas com mais chances de ingressar numa carreira que  

requer tempo, dedicação, disponibilidade para estudar, custeio de cursos e viagens para fazer 

provas do concurso. Contudo, ressalta-se que essa condição social e econômica não vai ser em 

regra um empecilho para ter uma atuação voltada para a população vulnerável, apesar de poder 

interferir na percepção e interesse frente a sociedade. Ademais, essa distribuição reflete a 
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realidade brasileira, marcada pela desigualdade social e racial, com contornos desde o acesso a 

escolaridade básica. 

Diante o que foi apresentado, o Ministério Público possui uma atribuição de defesa do 

direito à moradia, apesar de não haver uma definição prévia de como deve ocorrer e uma 

uniformização das promotorias estaduais de habitação e urbanismo, o que acarreta uma 

discricionariedade dos próprios promotores na forma de lidar com esse direito fundamental 

social. Além disso, diante dessa discricionariedade, seja porque ainda a atribuição de defesa 

dos direitos fundamentais é recente, ainda mais com relação ao direito à moradia que foi 

inserido no rol dos direitos expressamente apenas em 2000, seja porque há um estabelecimento 

de prioridades com relação ao que vai ser objeto das estratégias e metas do órgão, é que apesar 

de haver uma atuação, ela é tímida, com lacunas e omissões da Instituição. Outro fator é que, a 

atuação dos promotores sofre limitações externas e necessita de uma cooperação junto com 

todo o poder judiciário, executivo e legislativo. 

Por isso que, cada vez mais é preciso valorizar e incentivar postura iguais à da Promotora 

de Justiça entrevistada, a qual demonstrou possuir uma autocrítica, uma sensibilidade com os 

problemas sociais e uma atuação ativa na luta pelo direito à moradia em Salvador. Um perfil 

como o da entrevistada pode ser uma exceção, mas demonstra que há sempre pessoas dispostas 

a trazer mudanças concretas.  

 

 

3.5 AS FORMAS DE ATUAÇÃO DO MP/BA EM SALVADOR PARA EFETIVAR O 

DIREITO À MORADIA 

 

É pertinente trazer atuações concretas do Ministério Público do Estado da Bahia em que 

traz à tona a discussão acerca do direito à moradia adequada para assim visualizar a 

materialização das suas atribuições constitucionais.  

 

 

3.5.1 Ação Civil Coletiva em face do Governo do Estado da Bahia  

 
A primeira atuação apresentada será uma Ação Civil Coletiva nº 8131481-

34.2020.8.05.0001, distribuída para a 6ª vara da Fazenda Pública de Salvador,  ajuizada em 18 

de novembro de 2020 pela Promotora de Justiça, Dra. Hortênsia Gomes Pinho, em face do 

Estado da Bahia e o Consórcio Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe. Segue ementa: 
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DESLOCAMENTO INVOLUNTÁRIO em área de ZEIS, em plena pandemia 

de COVID19, de aproximadamente 652 famílias, das quais 438 são de 

famílias pobres do Bairro da Paz e Km 17 de Itapuã, Jardim Abaeté e Vila 

Romana, do seu local de moradia, provocado pelas obras de macro drenagem 

do Rio Jaguaribe e Mangabeira, com metodologia de indenização prejudicial 

às famílias atingidas, com cores de crueldade e intimidação, “decidir em 8 dias 

e sair em 30”!; 

 

[...] 

 

Remoção forçada, sem o justo Plano de Reassentamento e Medidas 

Compensatórias, visando assegurar que as famílias sejam compensadas de 

maneira justa, de forma a manter, e se possível melhorar, as condições sociais, 

de vida e de renda, conforme determina Resolução 317 do Ministério das 

Cidades, obrigatórias para obras que utilizam recursos federais, em 

consonância com a lei do SNHIS, Lei 11.124/2005, art. 2 e 4, já que afronta o 

direito fundamental à moradia digna como vetor de inclusão social e a 

imposição de prejuízos financeiros no projeto implantado com recursos 

públicos federais; 

 

[...] 

 

NEGAÇÃO do Direito subjetivo à Concessão de Uso Especial para Fins de 

Moradia, decorrente da ocupação por mais de 5 anos (anteriores a novembro 

de 2016), de área pública, suprimindo o valor da posse no terreno, por 

conseguinte, indenizando apenas benfeitorias, não assegurando o acesso a 

uma nova moradia, e repita-se, está dissociado do valor de mercado. 

 

Afronta ao direito fundamental social constitucional à moradia. Retrocesso 

social. (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) 

 

Essa Ação tem como justificativa o direito individual homogêneo que estaria sofrendo 

violação, em virtude do Projeto de Macrodrenagem em desenvolvimento pelos réus para o 

revestimento na calha do Rio Jaguaribe e Mangabeira, em trecho da orla de Salvador. Essa obra 

possui como objetivo a redução dos alagamentos em períodos de chuvas nas comunidades em 

torno do rio Jaguaribe, para tal, os réus alegaram a necessidade de remoção de 652 famílias, 

sendo 438 dessas famílias  de origem humilde do Bairro da Paz, Km 17 de Itapuã, Jardim Abaeté 

e Vila Romana.  

O MP/BA alega que o réu, Consórcio Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe, em 2016 

teria ido nas comunidades atingidas pela remoção involuntária, realizando marcações em todas 

as casas, cadastro social e avalição do imóvel, informando aos moradores que eles residiam 

numa área da obra e teriam que sair, situação que teria causado apreensão e angústia a todos, 

contudo, o réu teria sumido e apenas retornado em 2020 por meio da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), requerendo informações para 

depositar o valor da indenização da desocupação sem ao menos informar o valor, contudo, as 
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famílias não informaram os dados. Diante disso, a CONDER estabeleceu o prazo de 8 dias para 

ter a respostas das famílias sobre o aceite da proposta de indenização, caso positivo, teriam 

apenas 30 dias para a desocupação.  

Ademais, conforme informações na petição inicial, foram tomadas medidas 

extrajudiciais antes do ajuizamento da ação, como a instauração do Inquérito Civil em 2019; 

realização de audiência com os réus em 2020; recomendação; solicitação de documentos 

pertinentes ao caso, bem como, diálogo com a Associação de Bairro e compartilhamento dos 

documentos solicitados para os moradores. 

Para a propositura da Ação Civil Coletiva, levou em conta a arbitrariedade em realizar 

despejos no período da pandemia, a ausência de planejamento para a sua realização, bem como, 

a vulnerabilidade social que as famílias vivem e a sua história no local, são famílias que 

moravam na área há muitos anos, fazendo jus à Concessão de Uso Especial para Fins de 

Moradia,  previsto no artigo 183 da CF/88, que pode incidir em que exerce a posse de imóveis 

em áreas públicas por mais de 5 anos. Soma-se a isso o fato da população que estava sendo 

deslocada involuntariamente ser formada por pessoas pobres, negras e residentes em uma Zona 

Especial de Interesse Social (ZEIS). 

Desse modo, buscou-se na Ação o cumprimento de obrigação alternativa, para que fosse 

garantido às famílias uma indenização justa que reparasse o dano material e imaterial causado, 

assim como, possibilitasse a aquisição de uma moradia digna para as famílias, ou  entrega de 

um imóvel equivalente, sem prejuízo à subsistência dos membros das famílias e que a 

localização fosse adequada, ou seja, busca-se a efetivação do direito à moradia adequada diante 

das violações sofridas pelas famílias.  

A Promotora de Justiça requereu liminarmente a proibição das remoções involuntárias 

das famílias no período da pandemia causada pelo COVID-19, mas foi indeferida pelo juízo, 

sob a justificativa da necessidade do contraditório. Em resposta, o Estado da Bahia trouxe 

argumentos em torno da importância social do projeto, segundo o qual, a inicial teria trazido 

inverdades para prejudicar o desenvolvimento de uma política pública. Da decisão 

interlocutória que indeferiu o pedido liminar, o MP/BA interpôs agravo de instrumento em 

defesa do direito à moradia, pois enquanto a ação tivesse em curso nada impediria a remoção 

das famílias.  

Ressalta-se que nessa Ação, ocorreu a intervenção da Defensória Pública do Estado da 

Bahia, por meio do Núcleo de Prevenção, Mediação e Regularização Fundiária, como custos 

vulnerabilis, atuando em apoio as comunidades e em consonância ao que foi defendido pelo 

MP/Ba. 
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Até a presente pesquisa a Ação não foi concluída, as últimas manifestações foram do 

Estado da Bahia, na ocasião em que se opôs ao ingresso da Defensoria Pública; e da Defensoria 

em setembro de 2021 solicitando o deferimento do seu ingresso como custos vulnerabilis. Não 

foi possível também ter acesso ao julgamento do Agravo de Instrumento. 

Percebe-se por essa Ação um Ministério Público utilizando de seus poderes 

constitucionais para defender o direito à moradia de um grupo vulnerável que teve seu direito 

violado, acionando o poder judiciário para que de forma coercitiva obrigasse o poder público a 

adotar medidas que reparasse o dano que estava sendo causado, para que assim o direito à 

moradia fosse efetivado de forma plena, porque indenizar as famílias com um valor pequeno 

não daria condições para que elas adquirissem uma moradia digna, assim como, alocar as 

famílias para habitações com localidade em que elas não teriam meios para trabalhar, 

mobilidade, acesso a outros direitos, estaria violando do mesmo modo o direito à moradia 

adequada.  

 

3.5.2 Acompanhamento de Cumprimento de TAC  

 

Outro instrumento utilizado em defesa à moradia adequada em Salvador foi a Portaria 

de Procedimento Administrativo para acompanhamento de  Termo de Ajuste de Conduta 

firmado em 10 de março de 2014, no Inquérito Civil 003.0.92269/2013 aberto pela Promotoria 

de Habitação e Urbanismo, representada pela Promotora de Justiça Hortênsia Gomes Pinho. A 

abertura do Procedimento Administrativo se deu para acompanhar a única cláusula 

remanescente do TAC firmado com a Sertenge, em virtude da construção do Empreendimento 

Residencial Coração de Maria do Programa Minha Casa Minha Vida no bairro São Cristovão 

localizado na Área de Proteção Ambiental – Joanes Ipitanga.  

O Inquérito Civil supracitado foi instaurado em virtude de uma suposta violação de 

ordem urbanística por conta da implantação do empreendimento da Programa Minha Casa 

Minha Vida. Do TAC firmado, a cláusula remanescente diz respeito ao espaço multiuso a ser 

construído no empreendimento pela compromissária para a concretização  do projeto de 

economia solidária gestado pela CETRAS do Governo do Estado da Bahia. 

O TAC firmado, além da questão ambiental e da cláusula de implantação do espaço de 

econômica solidária, estabeleceu a adoção de medidas de caráter urbanístico para que fosse 

atenuado a segregação socioespacial e o comprometimento da dignidade da pessoa humana das 

pessoas que seriam beneficiados pelo programa habitacional, para isso deveria ser implantado 

ciclovias/ciclofaixas, acesso a pedestres e o centro comercial comunitário. Com isso, a 
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compromissária se comprometeu a implantar esses equipamentos urbanísticos de forma 

estratégica, no limite da Zona de Proteção Rigorosa; construção de ciclovia com acesso ao 

CEASA com investimento em R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais). Essa cláusula deveria 

ser cumprida antes da entrega da primeira etapa do empreendimento. E ainda, a compromissária 

deveria construir bicicletários no ponto de ônibus e na chegada ao CEASA. 

Não foi possível obter informação acerca da conclusão desse procedimento 

administrativo. 

À vista do Procedimento de Administrativo e do TAC firmado, é possível notar a 

atuação do Ministério Público do Estado da Bahia para a efetivação do direito à moradia 

adequada, no tocante à implantação de medidas urbanísticas para propiciar a mobilidade urbana, 

acesso à outras áreas, um dos requisitos para o alcance de uma moradia digna. Além disso, 

levando em consideração que o empreendimento do PCMV estava sendo construído em um 

local distante, o que acarretaria numa segregação socioambiental, o MP/Ba adotou medidas 

prévias para prevenir um dano à população.  

 

3.5.3 Chamada Pública Simplificada de Projetos: Apoio Financeiro  

 

Outra forma de atuar na luta pelo direito à moradia é através de incentivos financeiros a 

projetos, pesquisas e organizações com fulcro ao direito à moradia. Como exemplo tem a 2ª 

Chamada Pública Simplificada de Projetos realizado pela Promotoria de Justiça de Habitação 

e Urbanismo de Salvador, para dar apoio financeiro a pequenos projetos voltados para a 

pesquisa urbana ambiental ou com inclinação a intervenção socioambiental. Para tal, foram 

destinados recursos provenientes de TAC do Inquérito Civil  IDEA Nº 003.9.62080/2019, 

variando entre R$ 10 mil a R$ 40 mil. Os projetos deveriam ter como temas função social da 

propriedade, direito à cidade, moradia, mobilidade e outros (MP, online). 

Ademais, conforme consta no site do MP/BA, as motivações para essa convocatória 

estariam no princípio de distribuir o recurso por Salvador, com o intuito de beneficiar de forma 

prioritária os grupos e locais vulneráveis, bem como fortalecer e emancipar os agentes que 

trabalhassem com essa parcela da população. A Portaria esclarece que essa cláusula não teria 

sido cumprida por questões fundiárias e por questão de segurança e violência, em virtude da 

atuação de facções criminosas no espaço. 

Essa Chamada Pública ocorreu em 2020, mas organizou-se para dar o apoio financeiro 

aos projetos selecionados entre janeiro e novembro de 2021. Ressalta-se que esse projeto para 

dar incentivo é recente, pois a 1ª Chamada Pública ocorreu em 2019 e auxiliou 13 projetos.  
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Onze projetos foram selecionados, os que tratam do direito à moradia são: a)  o já 

mencionado, Zeis Já! Campanha pelo Direito à Moradia e à Cidade em Salvador, do Instituto 

Brasileiro de Direito Urbanístico; b) Direito à Moradia e Reparação Plena e Integral: elementos 

para a composição dos danos materiais e imateriais, cujo preponente é Aparecida Netto 

Teixeira. Esses projetos obtiveram de apoio R$ 25 mil e R$ 20 mil, respectivamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                    
 

A presente pesquisa abordou a luta pelo direito à moradia, utilizando de recorte a 

atuação do Ministério Público do Estado da Bahia em torno do direito à moradia, para uma 

melhor compreensão de qual é o papel da Instituição nessa luta. Para isso, essa pesquisa realizou 

o estudo normativo do direito à moradia, onde foi mostrado na primeira parte desse estudo a 

importância da Carta das Nações Unidas e a criação da ONU para a formação de uma estrutura 

internacional dos direitos humanos, uma vez que percebeu a necessidade de uma pauta mundial 

de proteção desses direitos.  

E foi nesse cenário, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o direito à 

moradia foi inserido no rol dos direitos humanos, sendo considerado expressamente um direito 

necessário para uma existência digna dos indivíduos. Porém, a sua conceituação foi realizada 

no Pacto Internacional de Direitos Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC), a partir de então, para a efetivação desse direito é preciso a 

garantia de uma moradia adequada, a qual não está restrita apenas a uma estruturação física, é 

preciso dentre outras coisas, uma localização que propicie acesso à cidade, aos serviços, ao 

consumo, ao trabalho, mobilidade, acesso à escolas, hospitais, segurança na posse.  

No Brasil,  com o advento da Constituição Federal de 1988, Carta Política com um 

relevante significado jurídico e histórico para o ordenamento jurídico, é que o Direito à Moradia 

começa a ser introduzido como direito fundamental, mais precisamente a partir da Emenda 

Constitucional nº 26/2000. Pois bem, esse direito social, por sua própria natureza, necessita de 

normas programáticas a serem cumpridas ao longo do tempo para a sua efetivação, 

principalmente por meio das políticas públicas, requerendo do poder público uma série de 

planejamento e recursos, bem como, demanda discussões políticas e legislativas.  

Contudo, conclui-se que da mesma forma que há muitos dispositivos normativos que 

resguardam o direito à moradia adequada, elevando-o como condição para a concretização da 

dignidade humana, no mesmo grau há um grande déficit habitacional e moradias precárias no 

país. Em 2019 conforme dados da Fundação João Pinheiro (2021, p. 113), foi estimado um 

déficit de 5,876 milhões de domicílios permanentes ou improvisados no país, sendo que região 

nordeste teve de 1,778 milhão de unidades do déficit habitacional. Os principais componentes 

desse quantitativo é ônus excessivo com o aluguel, as habitações precárias e a coabitação. E 

essa inefetividade do direito social à moradia atinge uma grande parcela da população pobre e 

negra, a qual sofre as mais diversas violações de direitos e, consequentemente, não alcançam a 

dignidade da pessoa humana.  
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Assim, como forma de analisar a ineficácia institucionalizada para propiciar o acesso à 

moradia para os sujeitos, na segunda parte da pesquisa retratou como foi realizada a organização 

do espaço urbano, pois o modo em que se configura é marcado pela segregação socioespacial, 

sob influência do racismo estrutural, onde o espaço urbano é visto como mercadoria, existindo 

o controle do acesso à cidade e definindo os espaços a serem ocupados pela população pobre, 

sendo em regra em locais marginalizados e distantes dos centros urbanos, até mesmo as 

habitações sociais são implantadas em áreas que não geram para a população condições de 

subsistência no local, sem ter acesso a serviços básicos, o que destoa do objetivo de se criar 

políticas públicas sociais de moradia: propiciar de fato uma moradia adequada. 

Diante esses obstáculos supracitados, a luta pelo direito à moradia necessita de diversos 

atores sociais, como os movimentos sociais, as assessorias jurídicas e grupos da Universidade 

nos diversos como cursos a exemplo do SAJU e instituições como a Defensoria Pública e o 

Ministério Público. Em Salvador, percebe-se que o protagonismo dessa luta é dos movimentos 

sociais por moradia,  pois,  por meio deles surge uma possibilidade de acesso à habitação, 

através da resistência, reinvindicações e ocupando imóveis que não estão exercendo a função 

social da propriedade. Ocupar é um ato político, feito de forma organizada, coletiva e pacífica, 

por meio do qual o direito à moradia é autoconstruído em paralelo a inércia estatal, além de ser 

um exercício da cidadania e emancipatório.  

Nessa linha, verificou também que em Salvador dentro da perspectiva jurídica e 

legislativa, há institutos para regulamentar os vazios urbanos e os imóveis subutilizados, dando 

legitimidade ao poder público de sancionar os proprietários, inclusive retirando a sua 

propriedade, em virtude da sua inércia frente a função social da propriedade, uma vez que esse 

princípio prevalece em face ao direito de propriedade que não é absoluto, mas possui um 

tratamento de como se fosse. Porém, os vazios urbanos estão por toda cidade se alimentando 

da especulação imobiliária, onde dentro do planejamento programático eles poderiam estar 

sendo direcionados para a concretização de políticas públicas a favor da coletividade, 

transformando-se em espaços para conter o déficit habitacional. 

A postura dos três poderes demonstra que a luta pelo direito à moradia possui um longo 

caminho a ser percorrido, pois apesar do direito à moradia ser inserida na Lei Maior e em 

diplomas legais, como os de direito urbanístico, no plano fático elas são ineficazes ou aplicadas 

de forma limitada. Por isso que  a terceira parte do trabalho foi destinado para abordar o 

Ministério Público do Estado da Bahia, o qual possui o dever constitucional de guarda do 

regime democrático e defensor dos direitos fundamentais. Essa Instituição para o exercício do 

seu dever constitucional possui instrumentos aptos para adotar medidas judiciais ou 
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extrajudiciais de intervenção em conflitos possessórios, acionar o judiciário em virtude de 

violações do direito à moradia da população, bem como requerer cumprimento de obrigações, 

fiscalizar a implementação e planejamentos orçamentários das políticas públicas para efetivar 

o direito à moradia, para que elas sejam viáveis e de fato efetivem esse direito.  

Apesar de possuir um papel importante na luta pelo direito à moradia, essa pesquisa 

mostrou através da entrevista feita com a Promotora de Justiça do MP/BA que, mesmo diante 

da sua atribuição constitucional, de um modo geral, não há uma uniformização de como a defesa 

do direito à moradia deve ser feita e se de fato esse direito é um direito abarcado por suas 

atribuições, tanto é verdade que nem todos os estados do país possuem uma promotoria de 

habitação e urbanismo ou em alguns casos essa promotoria está  unificada com a promotoria de 

meio ambiente. Em Salvador, por exemplo, atualmente a promotoria de meio ambiente e a de 

habitação e urbanismo são unificadas, sendo chamada de Promotoria de Meio Ambiente e 

Urbanismo.   

Outro fator que interfere na sua atuação em defesa a moradia adequada  é a ausência de 

uma legislação que traga de fato a forma de conduzir a materialização do direito no plano 

concreto, para ter atuações menos lacunosas e discricionárias. Foi possível extrair da entrevista 

também a autocrítica da entrevistada, uma vez que mesmo ter demonstrado possuir uma atuação 

ativa, há um reconhecimento de que a Instituição necessita de mudança e uma melhor conduta 

para o atendimento dos anseios sociais.  

Todavia, mesmo com as limitações institucionais e externas (condutas do judiciário e 

de outros atores políticos), observou-se que em Salvador, ainda que de forma tímida e pontual, 

o MP/BA é um ator social na luta pelo direito à moradia, a Ação Civil Coletiva apresentada 

mostrou uma atuação ativa e em proteção aos moradores que estavam em situação de 

vulnerabilidade e sofrendo violação ao seu direito à moradia por parte do próprio poder público 

na implantação de uma política pública, ocasião em que o MP/BA demonstrou o seu potencial 

de fiscalização das condutas do ente público. Os instrumentos extrajudiciais expostos, reafirma 

as diversas formas que a Instituição detém para impulsionar suas ações em defesa do direito à 

moradia, bem como, ser um ator social capaz de gerar uma rede de apoio em torno desse direito, 

como é o caso do Chamada Pública Simplificada para dar apoio financeiro.  

Com isso, com as suas atribuições e mecanismos, Ministério Público precisa ser um 

aliado na luta pelo direito à moradia em Salvador, o principal passo a ser tomado é uma 

aproximação com sociedade e seus anseios para se ter uma atuação capaz de gerar a justiça 

social.  
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Outrossim, é preciso uma soma de esforços em todos os poderes, uma coerência 

legislativa para a efetivação do direito à moradia, pois morar de forma adequada propicia uma 

vida digna, potencializa o indivíduo, torna-o pertencente à cidade e possibilita o acesso a outros 

direitos fundamentais. O direito à moradia, torna o sujeito cidadão, retira a sua invisibilidade e 

permite a sua existência. É um direito de todos.   
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  APÊNDICE A – Roteiro Entrevista Semiestruturada   

 

 

1. Quais são os limites da atuação do MP/BA em prol da efetivação do direito social à moradia?  

 

2. O que levou a extinção da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo? E de que forma 

passou a ocorrer as diligências das demandas dessa promotoria?  

 

3. Como é a atuação em face a Lei de Arrecadação? Há uma fiscalização? 

 

4. Como é a atuação da Instituição com relação aos imóveis vazios em Salvador?  

 

5. Há o diálogo efetivo com os movimentos sociais da luta pelo direito à moradia?  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento 
 

 


