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Resumo
O artigo pretende refletir a despeito do instituto da usucapião como instrumento para efetivação do 
princípio da dignidade humana, por meio do acesso à moradia. A relevância do tema leva a efeito que, desde 
os tempos mais remotos, o homem sentiu a necessidade de que para evoluir, seria imprescindível a utilização de 
um espaço para sua proteção e criação de sua prole. Esse espaço com denominações diversas, no decorrer do 
tempo alcançou um status de direito: O direito à moradia, consagrado na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 (CR/88). Faz-se uma análise da usucapião, dignidade humana e moradia, promovendo uma 
mudança de paradigma, concernente ao direito à moradia que, tende, a transforma-se de direito real/patrimonial 
para um direito extrapatrimonial (direito da personalidade). O tema suscita questionamentos. Quem não tem onde 
morar possui dignidade? Pode desenvolver suas potencialidades enquanto pessoa humana? A usucapião pode 
ser um instrumento para efetivação do princípio da dignidade humana, possibilitando o acesso ao direito 
à moradia? A proteção à propriedade privada é absoluta?  Assim, o intérprete e aplicador deste instituto 
deve redesenhá-lo no ordenamento jurídico sob o prisma deste princípio. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica e 
qualitativa das referências apresentadas para demonstrar o objetivo almejado. 
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INTRODUÇÃO

 Desde o início dos tempos o homem reconheceu a necessidade de que para evoluir, seria 
imprescindível à utilização de um espaço para sua proteção e criação de sua prole. Esse espaço com 
denominações diversas, no decorrer do tempo, alcançou um status de direito: o direito à moradia. 
Diversos estudiosos puderam analisar que este direito estaria intimamente ligado à natureza humana, em 
razão de ser um dos elementos principais para a sua evolução.
 A escolha do tema se deu em razão de sua relevância nas transformações contemporânea 
no âmbito das relações públicas e privadas da propriedade, bem como seu caráter social regional pelo 
déficit habitacional na cidade de Montes Claros/MG. 
 Este estudo objetiva analisar a usucapião como um dos instrumentos para efetivação do 
princípio da dignidade humana e possibilitar o direito à moradia. Assim, o intérprete e aplicador deste 
instituto deve redesenhá-lo no ordenamento jurídico sob o prisma da dignidade humana. Visa, também, 
verificar a mudança de paradigma do direito à moradia, de direito real/patrimonial para o direito da 
personalidade. Salienta-se que há diversas modalidades de usucapião, no entanto, não serão abordadas 
individualmente. 
 Tenta-se encontrar respostas para as indagações como: Quem mora na rua possui intimidade? 
Quem não pode usufruir de um banheiro para utilizar possui privacidade?  Honra ou dignidade?  É 
reconhecido como pessoa quem não possui um teto?  Seus filhos podem desenvolver-se plenamente, 
conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, (arts. 6º e 7º), atendendo ao princípio da 
proteção integral e sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento? Estas perguntas entre outras 
inquietações, que permeiam a análise deste tema, serão suscintamente abordadas. 
 O presente trabalho está dividido em três sessões, além desta introdução. A primeira analisa 
a usucapião. A segunda verifica o princípio da dignidade da pessoa humana e a terceira analisa a possível 
mudança de paradigma do  direito à moradia de direito real(patrimonial)  para direito de personalidade 
(extrapatrimonial). E, ao final, as considerações finais. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica e qualitativa 
das referências apresentadas para demonstrar o objetivo almejado. 

USUCAPIÃO

 A moradia sempre foi uma necessidade básica do ser humano em busca de abrigo e proteção. 
Conforme Milagres (2011), desde os primórdios os homens se abrigavam nas cavernas. Muitos concebiam 
a moradia como o seu templo sagrado, chegando a enterrar os mortos no quintal de suas casas. O ser 
humano é acolhido numa oferta de amor e de segurança, desde o ventre materno: 

O primeiro e natural abrigo do ser humano é o ventre materno, espaço a partir do qual 
se apresenta para uma vida externa e plena de realizações. Afastado deste abrigo natural 
o ser humano necessariamente teve que desenvolver e aprimorar uma ideia de teto, de 
abrigo artificial.  (MILAGRES, 2011, p.13).

 É histórico o reconhecimento de que os bens devem ser destinados ao homem, como meios 
de efetivar sua qualidade humana. A proteção à moradia é remota, segundo Milagres (2011), a Lei das 
XII Tábuas não permitia ação reivindicatória de madeira roubada que fosse empregada na construção de 
uma casa, ou na sustentação de uma vinha. Permitia apenas, pretensão indenizatória em face daquele que 
utilizou a madeira alheia. O valor do bem era atribuído pelo seu uso, chamado de posse-trabalho.
 Dentre as diversas formas de aquisição da propriedade e acesso a moradia destaca-se o 
instituto da usucapião. A usucapião é o direito que um cidadão adquire em relação à posse de um bem 
móvel ou imóvel em decorrência do uso deste por um determinado tempo: “A usucapião é um termo 



6 7

originário do latim, usucapio, de usucacapere (usucarpir), exprime o modo de adquirir pelo uso, ou 
adquirir pela prescrição”. (ZACARIAS, 2013, p.28). 
 Salienta o ínclito autor que a usucapião é também conhecida como “prescrição aquisitiva”, é 
forma originária de aquisição de propriedade por exercício de posse sem oposição durante determinado 
tempo, de forma mansa, pacífica e continuada. Estes são pré-requisitos previstos no Código Civil de 
2002 (CC 2002), e na Constituição Brasileira. Os pré-requisitos fundamentais para a aquisição do direito 
são: a posse, por um determinado tempo do bem móvel ou imóvel, e que a posse seja ininterrupta e 
pacífica. 
 A legislação brasileira prevê cinco modalidades de usucapião de bens imóveis: usucapião 
ordinária, usucapião extraordinária, usucapião familiar artigo 1.240-A, usucapião especial urbana, 
individual ou coletiva, ou rural e ainda usucapião de bens móveis. A modalidade urbana individual 
é a mais utilizada. Nesta modalidade os imóveis devem ter uma área até 250 metros quadrados, e o 
possuidor deverá ter usado o imóvel para abrigar a si próprio ou a sua família. Neste caso o justo título 
não é exigido, sendo presumida a boa-fé. No entanto, o possuidor não pode ser dono de outros imóveis, 
rurais ou urbanos.

 Em todas as culturas encontra-se presente resquícios da existência de algum bem atribuído 
ao homem, simplesmente, pela sua condição de ser humano. (MILAGRES, 2011).  Desta feita, evidencia 
o princípio da dignidade humana contemplado no nosso ordenamento jurídico art. 1º, III da CR/88, 
advindo de uma luta histórica. 

O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESOA HUMANA 

 A dignidade da pessoa humana constitui um dos princípios fundamentais do Estado 
Democrático de Direito, bem como da Lei Divina e da Lei Natural.  A questão do bem estar do homem, o 
acesso aos meios necessários a proporcionar a igualdade como forma de efetivá-la. (NUNES, 2002). Ao 
longo da história essa ideia sempre encontrou adeptos, desde a época em que o homem vivia no estado 
de natureza:

Todo homem tem por natureza direito a todas as coisas. [...] e porque um homem 
tem direito aos fins, os fins não podem ser atingidos sem os meios [...] todo 
homem por direito de natureza é juiz de si mesmo quanto à necessidade dos 
meios e a grandeza do perigo [...] que todo homem reconheça o outro como seu 
igual [...] que todas aquelas coisas que não podem ser divididas sejam usadas 
em comum, proporcionalmente ao número daqueles que devem usá-las, ou sem 
limitação quando aquelas coisas estiverem em quantidade suficiente. (HOBBES, 
2002, p.114): 

 Afinal, o que é dignidade?  A dignidade é um conceito que foi construído ao longo dos 
tempos, e que, a partir do século XXI é definida por como: “um valor supremo, construído pela razão 
jurídica”. (NUNES, 2002.p.46). Nesse sentido entende Heiddegger apud Nunes (2002, p.49) que a 
dignidade é: “a formulação sobre o ser é de conjunção única e tautológica. O Ser é. Ser é ser. Logo, basta 
a formulação: sou”. Portanto, a dignidade já nasce com a pessoa, sendo uma condição inata ao próprio 
ser, ela é inerente à sua essência.
 O princípio da dignidade da pessoa humana, atualmente consagrado no art. 1º, inciso III da 
CR/88 é derivado da histórica luta pela proteção dos direitos humanos: o direito à vida, à igualdade, à 
liberdade, à propriedade, dentre outros, sem os quais não se poderia efetivar a dignidade humana. 
  Um dos marcos do anseio de liberdade e felicidade da pessoa humana frutifica-se em 16 
de junho de 1776, quando se torna pública a Declaração de Direitos de Virgínia, e confirmada logo 
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depois na Declaração de Independência dos Estados Unidos.  Isto significou o nascimento dos direitos 
humanos: 

Todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes, 
e possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, 
não podem, por nenhum tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade; 
Nomeadamente, a fruição da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e 
possuir a propriedade de bens, bem como de procurar e obter a felicidade e a 
segurança. (COMPARATO, 2006, p. 49).
     

 Esses ideais de liberdade e igualdade do ser humano são reforçados com a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o art. 1º dispõe: “Os homens nascem e permanecem livres e 
iguais em direitos”. Na França, a Revolução Francesa sob o lema da liberdade, igualdade e fraternidade, 
que trouxe avanços significativos, marcando uma nova era na história da humanidade:

Na luta contra as desigualdades, não apenas foram extintas de um só golpe todas 
as servidões feudais, que vigoravam há séculos, como também se proclamou, 
pela primeira vez na Europa, em 1791, a emancipação dos judeus e a abolição 
de todos os privilégios religiosos. Por um decreto da Convenção de 11 de agosto 
de 1792, proibiu-se o tráfico de escravos nas colônias. Esse movimento só não 
conseguiu derrubar a barreira da desigualdade entre os sexos.   (COMPARATO, 
2006, p. 113).

 Nesse contexto, a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 na 
Alemanha foram um importante instrumento da evolução do Estado da democracia social, assegurando 
direitos políticos, trabalhistas e individuais, em especial a proteção a família. (COMPARATO, 2006).
 A Assembleia das Nações Unidas criou a Comissão de Direitos Humanos em contrapartida as 
atrocidades cometidas na 2ª Guerra Mundial, elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 em seu artigo VI declara: “Todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 
pessoa perante a lei”. (COMPARATO, 2006, p. 228). Nessa época, conclui o autor que: “A humanidade 
compreendeu, mais do que em qualquer outra época da História, o valor supremo da dignidade humana”.   
(Ibid. p. 57). 
 Doravante, várias convenções foram celebradas no âmbito internacional. Destacam-se o 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos em 1966, que amplia as conquistas dos direitos civis 
e políticos obtidos anteriormente. A dignidade da pessoa humana torna-se o eixo do sistema jurídico 
brasileiro: 

Toda Constituição há de ser compreendida como uma unidade e como um sistema 
que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a Carta de 1998 
elege o valor da dignidade humana como um valor essencial que lhe dá unidade 
de sentido. Isto é, o valor da dignidade humana informa a ordem constitucional 
de 1988, imprimindo-lhe uma feição particular. (PIOVESAN, 2000, p. 54).

 
 Nesse diapasão a Lei Divina também comtempla a dignidade da pessoa humana. Segundo 
relato do livro do Gênesis, no sexto dia, após criar os animais domésticos, répteis e feras do campo, 
ocorre o ponto mais elevado de toda a criação; Deus cria o homem sua imagem e semelhança: 

Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele domine 
os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos 
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os répteis que rastejam sobre a terra’. E Deus criou o homem à sua imagem; à 
imagem de Deus ele o criou; e os criou homem e mulher. E Deus os abençoou 
e lhes disse: ‘Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra’”. 
(Gn. 1, 26-28). 

 A semelhança ocorre: “Não apenas na forma estrutural, mas na sua constituição íntima, sua 
alma, seu espírito e sua imortalidade”. (MAZZAROLO (2003, p.83). 
 A Constituição brasileira compreendida por como: “uma Constituição democrática, por essa 
razão, apelidada de Constituição Cidadã”. (SARLET, 2009, p.63), desde o seu preâmbulo, expressa os 
direitos da pessoa humana como novo paradigma de um Estado Democrático de Direitos, assegurando 
a todos: “o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos”. (PINTO; WINDT; CÉSPEDES, 2009, p.7). 
 A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental do Estado brasileiro, disposto na 
Constituição (CR/88), art.. 1º “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos; III – a dignidade da pessoa humana”.  
 Todos os outros princípios se convergem em função de proporcionarem a efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana. É ele que orienta a interpretação de todo ordenamento 
constitucional. Enfatiza Nunes (2002, p.19) que: “nenhuma interpretação será bem feita se for desprezado 
um princípio. É que ele, como estrela máxima do universo da pessoa humana”.
 Nesse sentido, faz-se necessário a erradicação da pobreza como objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, (art. 3º da CR/88), esta por ser abrangente dá a ideia de: exclusão, 
desigualdade, marginalização, miséria, vulnerabilidade e falta de bens, mas produz efeitos profundos: 
“A pobreza é uma desordem, ao mesmo tempo, ao coração, ao espírito e à sociedade”. (MILAGRES, 
2011, P. 166). 
 Contudo, a erradicação da pobreza e a satisfação das necessidades fundamentais do homem, 
passa pelo direito à moradia como forma de instrumento de inclusão social: 

O direito à satisfação dessas necessidades, inclusive o espaço de morada, procede 
diretamente da dignidade da pessoa humana. A violação aos direitos fundamentais 
constitui atentado à segurança da existência, ao livre desenvolvimento da pessoa, 
ao respeito à sua dignidade. (MILAGRES, 2011, P. 166).

 Percebe-se que uma pessoa sem moradia digna, ou vive perambulando pelas ruas, não tem 
tutelado sua intimidade, privacidade, honra ou dignidade, uma vez que sequer possui um banheiro para 
satisfazer suas necessidades fisiológicas.  O desalojado, as vezes não é reconhecido como pessoa. Seus 
filhos podem desenvolver-se plenamente, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
(arts. 6º e 7º), atendendo ao princípio da proteção integral e sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. Esta realidade exige politicas públicas e novo paradigma nas relações privadas a luz 
da CR/88, com o objetivo de possibilitar o acesso à moradia. 

MORADIA COMO DIREITO DA PERSONALIDADE

 É tarefa de o Estado atender as necessidades da sociedade, fomentando instrumento como a 
usucapião e políticas públicas que possibilitem a efetivação do direito à moradia. Assim, este instituto é 
revestido de uma nova roupagem sob o prisma do princípio da dignidade da pessoa humana. Sendo este 
qualidade integrante e irrenunciável do ser humano. (SARLET, 2007). Nesse sentido o direito à moradia 
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é um direito fundamental ou um direito de personalidade? 
 Dentre os direitos constitucionais, destaca-se o direito à moradia (art. 6º da CR/88), 
direcionando proteção especial como dispõe o art. 5º, XI da CR/88: “A casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 
 Nesta especial proteção que recebe do texto constitucional, o direito à moradia não é apenas, 
um direito social ou fundamental, (arts. 5º e 6º), mas um direito da personalidade: 

A moradia é essencial. È elemento pertinente e inerente à pessoa humana. É bem 
da personalidade. A transcendência econômica do direito à moradia vai além 
das conhecidas fronteiras do direito subjetivo patrimonial, da identificação do 
indivíduo, não se confundindo, pois, com o direito de posse, propriedade, ou 
elementos com o direito de posse, propriedade, ou elementos como residência, 
domicílio ou qualquer categoria de direitos reais. (MILAGRES, 2011, P. 109).

 Ressalta o Autor acima citado que essa amplitude decorre da necessidade de reconhecimento 
do princípio da dignidade da pessoa humana na contemporaneidade. È por meio dos direitos da 
personalidade, que se protege a essência da pessoa humana. Todavia, não se confundem o sujeito da 
relação jurídica (pessoa), e o objeto de direito.
 Portanto, a moradia, pertence à personalidade do ser humano, tornando-se inerente a cada 
indivíduo, de onde surge a ideia de sua inalienabilidade. A não efetivação dos direitos da personalidade 
afeta o próprio indivíduo: “Os direitos da personalidade são aqueles direitos que exigem um absoluto 
reconhecimento, porque exprimem aspectos que não podem ser desconhecidos sem afetar a própria 
personalidade humana”. (ASCENSÃO, 1998, p. 125).
 Assim, o ser humano sempre necessitou de um lugar para sua intimidade, proteção, sonhos 
e realizações. Quem nunca ouviu as seguintes máximas populares: “estou em casa”, significando: 
estou bem, ou “estou sem lugar”, no sentido de que algo esta desordenado? O ser humano necessita 
de um espaço: “Os limites espaciais da casa são primeiras formas de exteriorização da personalidade. 
O ser do homem é um ser espacial, sua intimidade tem a necessidade de uma morada”. Este deve ser 
geograficamente e socialmente fixado. (MILAGRES, 2011. p. 124-125). 
 Não há dúvidas de que o espaço da morada é primordial ao desenvolvimento da 
personalidade:

Dizer que a moradia é expressão ou bem que se insere no catálogo aberto da 
dignidade da pessoa humana é uma verdade que não explica, porque, assim, 
como todos os direitos são da pessoa, todas as relações jurídicas devem garantir 
e observar o valor da sua dignidade. A nota de relevo é a essencialidade da 
moradia para a constituição e o pleno desenvolvimento da pessoa. (MILAGRES, 
2011, p. 132).

 Percebe-se que o direito à moradia possui singular aspecto diverso do genericamente material. 
Neste sentido, qual a relevância do instituto da usucapião como o instrumento para a efetivação do 
princípio da dignidade humana como meio de possibilitar o acesso à moradia. Não se pode renunciar de 
estar em algum lugar. 
 Contempla ainda o art. 5º da CR/88, a dimensão espiritual do ser humano na prestação de 
assistência religiosa, inciso VII; na liberdade de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, 
inciso VIII; A liberdade de associação para fins lícitos, inciso XVI; e qualquer discriminação atentatória 
das garantias e dos direitos fundamentais, inciso XLI.
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 A moradia é o espaço onde se podem vivenciar todos esses direitos. Assim como o ventre 
materno acolhe o indivíduo antes do nascimento, a moradia o acolhe após estes. Dessa forma, a morada é 
um lugar de refúgio, abrigo físico e psicológico. Chama-se de lar o espaço da afetividade e preenchimento 
da alma:

Precisamos de um lar no sentido psicológico tanto quanto físico: pra compensar 
uma venerabilidade. Precisamos de um refugio para proteger nossos estados 
mentais, porque o mundo em grande parte se opõe às nossas convicções. 
Precisamos que nossos quartos nos alinhem com versões desejáveis de nós 
mesmos e mantenham vivos os nossos aspectos importantes e evanescentes. 
(MILAGRES, 2011, p. 55).

 O ser humano é dotado de potencialidades a partir de sua autonomia ética como ser livre e 
racional que se apresenta em constante evolução. Assim, a pessoa humana é entendida como: “a pessoa 
se constitui em um fim em si mesmo, porque é um centro de liberdades capaz de transcender-se e 
superar-se continuamente”.  (XAVIER, 2000, p 220).
 Cabe ressaltar algumas considerações sobre o pensamento da doutrina Cristã da Igreja 
Católica com relação ao destino e uso da propriedade pelo ser humano. Ressalta que os bens disponíveis 
possuem uma destinação universal, pertencendo a alguns individualmente, apenas provisoriamente. 
(AQUINO apud GAMA, 2007).
 A utilização da propriedade segundo este, deve estar voltada para proporcionar o bem 
comum e a justiça social. Dessa forma, efetivando a dignidade do ser humano. Nesse sentido, não se 
pode conceber um viés especulativo, uma vez que a propriedade não é um bem inserido na riqueza de 
alguém, mas um meio de produção para atender as necessidades humanas. 
 Contemporaneamente a propriedade possui uma carga subjetiva complexa, exigindo-se o 
cumprimento da função social (art. 5º, XXIII da CR/88), como essência qualitativa do direito e não como 
elemento externo a este. (PERLINGIERI, apud GAMA, 2007, p. 10-11). 
 O conteúdo da função social assume um papel de tipo promocional, no sentido de que a 
disciplina das formas de propriedade e as suas interpretações, deveriam ser atuadas para garantir e para 
promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento. E isso não se realiza somente finalizando a 
disciplina dos limites à função social.
 O Cristianismo contribuiu para a consolidação da função social da propriedade, salienta 
que: 

A propriedade particular, de fato, quaisquer que sejam as formas concretas das 
suas instituições e das suas normas jurídicas, é, na sua essência, um instrumento 
para a realização do princípio da destinação universal dos bens, portanto um 
meio e não um fim. O direito à propriedade particular, válido e necessário por 
si mesmo, deve ser circunscrito dentro dos limites de uma substancial função 
social da propriedade. (PONTIFÍCIO CONSELHO DE JUSTIÇA E PAZ, 1998, 
p. 38-39). 

 A utilização da propriedade para atender os interesses da sociedade é crescente em alguns 
textos constitucionais. Mas, apesar da evolução do Direito quanto a este tema, na prática são pequenos 
os avanços na democratização da propriedade para torna-la:

Menos exclusão e mais abrigo, menos especulação e mais produção. Apesar 
dos sinceros avanços esforços de alguns setores da sociedade, a propriedade, 
no Brasil, continua sendo um instrumento de supremacia de determinada classe 
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sobre as demais. O latifúndio e a especulação imobiliária ainda são o retrato mais 
fiel da propriedade em nosso país. A reforma agrária e a reforma urbana estão 
longe de deixar de ser uma quimera daquelas que acreditam em mais justiça no 
cotidiano da vida brasileira. (GODINHO apud GAMA, 2007, p. 12-13).

 Ao analisar as situações fáticas em consonância com os princípios estruturantes do 
ordenamento jurídico, nesta análise sob o prisma do princípio da dignidade humana, o intérprete deve 
concluir pela possibilidade de concessão da usucapião pela funcionalidade social, e não pela valorização 
do instituto do objeto da propriedade. A ação positiva do intérprete pressupõe e empresta utilidade 
existencial à coisa: 

A objetividade do mundo – o seu caráter de coisa ou objeto – e a condição 
humana complementam-se uma à outra; por ser uma existência condicionada, a 
existência humana seria impossível sem as coisas, e estas seriam um amontoado 
de artigos incoerentes, um não mundo, se esses artigos não fossem condicionantes 
da existência humana. (ARENDT, 2000, p. 17). 

 Doravante, a propriedade não pode ser um fim, mas um meio: “é sempre um direito-meio e 
não um direito-fim. A propriedade não é garantida em si mesma, mas como instrumento de proteção de 
valores fundamentais”. (COMPARATO, 1997, p. 98). 
 A propriedade deve ser protegida em razão de sua utilidade: “A natureza determinou bem o 
tamanho da propriedade pela quantidade de trabalho do homem e necessidade da vida”. (LOCKE, 2006, 
p. 42). A prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana exige nova interpretação nas diversas 
relações jurídicas. 
 Nesse entendimento, a partir da Constituição da República de 1988 há um novo paradigma 
fundamentado no princípio dignidade da pessoa humana, art. 1º, III. Doravante a usucapião adquire 
relevância na nova concepção de propriedade: 

De se destacar a mudança dos paradigmas, porquanto o valor da segurança 
jurídica – representada pela busca da estabilidade das relações jurídicas -, típico 
do período das codificações oitocentistas, deve se harmonizar com o valor da 
justiça e da esperança, relacionando à transformação qualitativa da realidade, 
de modo a concretizar os compromissos constitucionais de construção de uma 
sociedade mais livre, justa e solidária, alicerçada na dignidade das pessoas em 
ambiente plural. (GAMA, 2007, p. 19). 

 A utilização da propriedade de forma a proporcionar a dignidade da pessoa humana por meio 
de sua função social, não restrita apenas aos interesses individuais do proprietário, mas como fim de toda 
a sociedade, autoriza ao Estado a intervenção no domínio de propriedade é expresso na Declaração de 
Vancouver, enunciada pela Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos humanos , em julho 
de 1976, descreve o princípio:

Princípio Geral nº 10: A terra é um dos elementos fundamentais dos assentamentos 
humanos. Todo Estado tem direito a tomar as medidas necessárias para manter 
sob fiscalização pública o uso, a propriedade, a disposição e a reserva de terras. 
Todo o Estado tem direito a planejar e administrar a utilização do solo, que 
é um dos seus recursos mais importantes, de maneira que o crescimento dos 
centros populacionais, tanto urbanos como rurais, se baseiam num plano amplo 
de utilização do solo. Essas medidas devem assegurar a realização dos objetivos 
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básicos da reforma social e econômica para cada nação, de conformidade com o 
seu sistema e suas leis de propriedade terra. (GAMA, 2007, p. 19). 

 Destarte, o poder do proprietário se comprime em extensão pela vontade de todos, com o 
escopo de se alcançar a justiça social e solidariedade imprimido por todo ordenamento pela Constituição 
Federal de 1988. Assim: “Para que se implemente a noção de solidariedade social, em nome de uma 
distribuição mais equânime da riqueza social, a soma de poderes remanescentes do proprietário constitui 
um mínimo essencial”. (GAMA, 2007, p. 15). 
 Insta frisar a mudança de paradigma dos direitos reais face do instituto da usucapião como 
meio de possibilitar o acesso a moradia que não deriva apenas da condição de direito real patrimonial, 
e sim, de um caráter extrapatrimonial, sendo a moradia um local de desenvolvimento da personalidade 
do ser humano. Esta realidade histórica exige uma nova postura do intérprete de forma a contemplar 
o princípio da dignidade humana nas relações de direito privado. Há de se utilizar os argumentos de 
princípio. Os argumentos de princípio justificam uma decisão política, mostrando que a decisão respeita 
ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo. .  (DWORKIN, 2002). 
 O advento da Constituição de 1988, a ideia de solidariedade, do mínimo existencial, o 
princípio da dignidade humana, a função social da propriedade, devem convergir-se para corroborarem 
na efetividade dos objetivos da República Federativa do Brasil contida no seu art. 3º: a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária e a redução das desigualdades sociais. 
 Essa mudança de paradigma introduzida pela CR/88 resultou na inserção de vários princípios 
e normas próprias no Direito Privado no texto constitucional. Dessa forma, todos os concidadãos na 
direção da solidariedade e justiça, têm o direito e o dever de corroborar com o bem comum. (GAMA, 
2007). 
 A dignidade da pessoa humana constitui a última etapa da edificação axiológica, como sujeito 
moral no âmbito da convivência social, possuindo um valor extrapatrimonial e próprio. O ser humano 
deve ser o centro de toda politica estatal: 

Não há dúvida de que todos os interesses têm como centro a pessoa humana, 
a qual é o foco principal de qualquer política pública ou pensamento, sendo 
imperioso harmonizar a dignidade da pessoa humana ao desenvolvimento da 
sociedade e, consequentemente, do progresso científico e tecnológico, porquanto 
este deve tender sempre a aprimorar e melhorar as condições e a qualidade de 
vidas das pessoas humanas, e não o inverso. (GAMA, 2007, p. 25).  

 O Código de Processo Civil de 2002, nos arts. 10 e 95 admitiu a teoria objetiva de Ihering, 
definindo a posse como direito real. No entanto, atualmente a natureza jurídica da posse não importa 
discussão em face da função social e desenvolvimento da personalidade do ser humano. Esta deve ser 
protegida: 

Como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção 
à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º 
da CF- EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder 
dignidade à pessoa humana (art. 1º, III da CF). A oponibilidade erga omnes 
da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo 
extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade 
e desenvolvimento da personalidade do ser humano e da entidade familiar. 
(FARIAS E ROSENVALD, 2006, p. 40).

 A interpretação conforme a Constituição, e a aplicação de todos os institutos jurídicos, em 
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especial a usucapião, não pode guardar distanciamento do fato social e sistema jurídico- normativo. 
 Portanto, o intérprete e aplicador do direito deverá reanalisar as situações jurídicas subjetivas 
no âmbito do direito privado. Desta forma, será possível redesenhar o instituto da usucapião à luz do 
texto constitucional, desenvolvendo uma atitude exegética e efetivadora no contexto do ordenamento 
jurídico de um Estado Democrático de Direito, que tem por fundamento o princípio da dignidade humana, 
construindo uma sociedade  justa e solidária. (GAMA, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No curso da história, o direito vem exercendo o inigualável e indispensável papel na evolução 
das relações sociais em proveito de uma condição justa e favorável para o desenvolvimento humano. Os 
direitos e garantias fundamentais consagrados no aspecto formal na Constituição da República de 1988 
necessitam de efetividade no aspecto material. Desta feita, verificou-se que no transcorrer do tempo a 
célebre evolução dos direitos em gerações não foi capaz de comportar a verdadeira dimensão do direito 
à moradia. 

O ser humano é livre e pode se locomover sem fronteiras. Todavia, a necessidade de se fixar 
e realizar-se plenamente exige-se um espaço, um local de resguardo ou de encontro com o outro. Um 
espaço onde se poderá cultivar a afetividade familiar e ao mesmo tempo ganhará uma identidade com 
aquele ser. Assim, como o nome, o estado civil, o endereço identifica e individualiza.

Percebe-se que o direito à moradia transcende a ordem econômica e vão além das conhecidas 
fronteiras do direito patrimonial. Ele não se confunde com posse, propriedade ou institutos de direito real. 
De acordo com este estudo se pode afirmar que o direito à moradia é direito de personalidade possuindo 
um carácter axiológico extrapatrimonial, em razão da mudança de paradigma do conhecido atributo de 
direito patrimonial. A proteção à propriedade privada não é absoluta, exigindo-se o cumprimento de sua 
função social.  
 O princípio da dignidade da pessoa humana exige do Estado e de toda a sociedade uma atuação 
positiva, com o escopo de efetivar o direito à moradia como direito de personalidade, proporcionando o 
livre desenvolvimento do ser humano.
 A pessoa que não possui uma moradia digna esta privada de desenvolver seus atributos de 
personalidade, bem como assegurar direito à honra, à privacidade, à intimidade e a dignidade da pessoa 
humana. 

 Conclui-se que a usucapião é instrumento para possibilitar o direito à moradia efetivando o 
princípio da dignidade humana. Doravante, torna possível ao intérprete e/ou aplicador deste instituto, 
redesenhá-lo no ordenamento jurídico e assim edificando uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, 
o princípio da dignidade humana nas sociedades democráticas, torna-se o principal fundamento. Diante 
do crescimento da população mundial, a ocupação desordenada de espaços urbanos e rurais, exige refletir 
sobre a essencialidade da moradia na formação e crescimento da pessoa.
 Portanto, é imprescindível a proteção da moradia, observando-se que este direito integra, 
definitivamente, a personalidade do ser humano. 
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