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LEIS E O MERCADO IMOBILIÁRIO 

 
     SECOVI, 25 de junho de 2012. 
    

   De início, cumprimentando a todos, a Procuradoria-Geral de Justiça 

ressalta a importância social e econômica do SECOVI, que, desde a década de 40, 

especificamente desde 1946, atua como sindicato que é, para a conciliação de uma 

necessidade social básica, qual seja o desenvolvimento econômico e urbano.  

   Trata-se da conciliação entre o acesso ao constitucional direito à 

moradia e o pleno desenvolvimento urbano, a partir de premissas que assegurem 

direitos a todos, aos que exploram a atividade empresarial e aos que usufruem o 

direito à propriedade. 

  O SECOVI presta serviços de interesse público ou coletivo, na medida 

em que atua como fonte descompromissada dos interesses do Estado no 

enfrentamento do modo adequado de aplicação das leis e das demais normas que 

regem a ocupação do solo, a exploração da propriedade, e já o faz com as 

preocupações próprias do momento histórico, como a necessidade de assegurar a 

plena mobilidade, a qualidade de vida, a sustentabilidade em todas as suas vertentes. 

  A seriedade dos compromissos cumpridos e assumidos pelo SECOVI, 

porque já são históricos, deve ser realçada e reconhecida, encontrando no Ministério 

Público um parceiro em todas as ações que reafirmem os mesmos interesses e valores 

também defendidos pela Instituição. 

    O tema proposto - as leis e o mercado imobiliário - sugere para esta 

ocasião uma abordagem reflexiva, puramente especulativa em torno dos conceitos 

jurídicos incidentes sobre a matéria que tem evidente natureza transcendental; 

mantém relações com o direito urbanístico, com o direito ambiental, com o direito civil 

ou contratual, com o direito dos consumidores etc. 
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  No campo da necessária reflexão, o que nos parece certo, é que todos 

nós, responsáveis por atuações públicas nesse campo, devemos nos orientar pelos 

mesmos valores, ainda que ocasionalmente tenhamos que nos contrapor. A 

contraposição não significa oposição e, menos ainda, desafia preceitos morais. 

 

  A responsabilidade que se nos impõem, como agentes do Ministério 

Público e como representantes da iniciativa privada, é a conciliação obrigatória dos 

interesses postos em disputa. 

 

  A livre iniciativa, a exploração do capital não pressupõem necessário 

antagonismo com o interesse público presente na necessária tutela dos bens, direitos 

e valores que se relacionam à questão. 

 

  Estes valores, em verdade, nos aproximam e deitam suas raízes na 

Constituição Federal e na consciência dos homens e podem ser resumidos a um 

princípio exposto na própria Constituição: a dignidade da pessoa humana. 

 

   Este nos parece deva ser o primeiro critério ou a primeira diretriz, a 

dignidade da pessoa humana capaz de afugentar qualquer exploração do capital 

vertida unicamente pelo lucro ou manejada a partir do aproveitamento de qualquer 

tipo de hipossuficiência.   

 

   O SECOVI, como o Ministério Público, porque tem alto compromisso 

ético, atua, como sabemos, para refrear qualquer forma ou modo de exploração do 

homem e de suas mazelas e, por isso, há espaço para ações claramente convergentes. 

 

  A assimilação de práticas condizentes com os novos valores 

incorporados ao sistema jurídico, num período de constitucionalismo mais ocupado 

com a sadia qualidade de vida dos homens, é que deve agora pautar nossas decisões. 

Ideias de sustentabilidade, de pleno acesso ao direito social da moradia e da 



 

 3 

conciliação obrigatória da atividade econômica com os direitos sociais que a 

Constituição afirma constituem a pauta obrigatória de reflexão e de atuação. 

  

  Mas, passemos ao tema, ainda que de forma puramente reflexiva. 

 

  Como sabemos, nem sempre as normas legais, quando criadas, 

possuem ou revelam densidade satisfatória ou expressam eficácia social. A eficácia 

jurídica que emerge das leis há de encontrar condições sociais de regulação e, com 

isso, ganhar eficácia social. Com a eficácia social, o direito se torna concreto, real, que 

pode mudar ou melhorar a vida das pessoas. 

 

   É da nossa responsabilidade a aplicação real da Constituição e das 

normas que a regulamentam; é da nossa responsabilidade a atribuição de eficácia real, 

social, ao que é, na criação, puramente formal.  

 

  As leis, quando criadas, são fruto de mera abstração e por isso detêm 

apenas a eficácia jurídica, algo formal e puramente abstrato. É da aplicação, do 

cumprimento espontâneo ou coativo, que advém para a situação formalmente 

regulada a eficácia social, a efetividade da lei. 

  

  As leis que regem o mercado imobiliário têm relação direta com os 

chamados direitos sociais.  Não é mais do que um sistema normativo próprio que 

almeja, de um lado, impor restrições a liberdade de exploração do capital e, de outro, 

fazer prevalecer a tutela de bens e valores juridicamente relevantes, como o direito 

dos consumidores e a tutela urbanística. 

 

   Direito social, cabe recordar, é expressão polissêmica, a comportar 

vários sentidos ou vários significados, como sabemos. 

  

  Mas, qualquer que seja o significado que a ele se queira atribuir, é 

inegável a sua gênese e está antes no art. 6º da Constituição da República:  
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 “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

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

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

 

  O direito social à moradia foi constitucionalizado expressamente a partir 

da EC 26/2000, emergindo daí novos contornos para os direitos sociais urbanísticos. 

 

  Direito social urbanístico, por seu turno, que já vinha explicitado no 

Capítulo II, do Título VII, especificamente nos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, a exigir dos Poderes Públicos a atuação estratégica na ocupação do solo 

urbano e dos que atuam no mercado, a conciliação do interesse econômico com 

aquele direito social. 

  

  Se a primeira etapa de efetividade reclamada para esse direito 

fundamental se deu com a edição da Lei nº 10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade, a 

segunda somente se alcança com a regulamentação local, pelos Municípios, das 

normas de ocupação e exploração do solo segundo as diretrizes da própria 

Constituição e da Lei nacional. 

  

  E, por fim, a efetividade ainda reclama que os atos normativos inferiores 

e atos administrativos negociais venham a sufragar os mesmos valores e direitos 

reconhecidos em lei e na Constituição, mas sempre sob a vertente de que a exploração 

do capital, ainda que orientada pela livre iniciativa, rege-se também pela prevalência 

de direitos sociais. 

 

  As normas jurídicas, como sabemos, não devem reunir caráter 

meramente descritivo, porque seriam inúteis, devem deter conteúdo prescritivo, 

cogente, obrigatório, porque o seu compromisso maior é com a transformação ou 

aperfeiçoamento das bases de relacionamento social. 
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  Por isso, no campo reflexivo, fica mesmo a evocação para que todos 

tenhamos sempre a preocupação com a efetividade das normas incidentes sobre a 

matéria e que, da efetividade reclamada, seja possível a obtenção de uma nova 

realidade urbanística. 

 

  Daí ser indispensável que o legislador também mantenha o firme 

propósito de conciliação daqueles direitos que orientam a ordem econômica e social, 

tal como explicitado no art. 170 da Constituição da República. 

 

  A realidade urbanística de grandes e pequenos centros urbanos exige a 

formação de uma consciência que há décadas era impensável.  

 

   A consciência ambiental e urbanística reclamada em todo o mundo e 

para todas as sociedades políticas organizadas, encontra-se agora em um novo estágio; 

estágio de aproximação dos setores da sociedade civil – primeiro, segundo e terceiro 

setores. 

  

  Do ambientalismo emergente do conhecimento científico dos anos 50; 

do ambientalismo das ONGs dos anos 60; do ambientalismo dos atores políticos dos 

anos 70, chegamos ao ambientalismo empresarial dos anos 90 e agora passamos a 

uma fase de reunião de todos e de conciliação de todos os interesses. 

 

  A ninguém é dado ignorar, de um lado, que a ocupação do solo produz 

efeitos ambientais diretos e reflexos, como também a ninguém é dado ignorar que o 

capital atua decisivo para o desenvolvimento e como contributo para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 

 

  As mudanças climáticas acompanham o desenvolvimento das 

sociedades. Desde sempre, sabemos que os fenômenos da natureza (do clima) 

determinam os rumos dos povos. Para ilustrar que o clima determina a história, basta 

lembrar o dilúvio bíblico ou recordar que o Brasil, por exemplo, até 2006 (MCT), 
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liderava o ranking mundial de emissões por desmatamento (>13 mil km2 por ano), 

prática que age diretamente tanto no ciclo hidrológico do ecossistema quanto na 

biodiversidade, ocasionando menor fixação de CO2. 

  O Direito, meus senhores, pode ser, ao lado da descoberta científica 

própria de outros campos teóricos – como a biologia, a zoologia, a engenharia 

genética, o urbanismo etc., vetor para auxiliar a reconstrução de caminhos que nos 

conduzam a uma sociedade mais digna, libertária e solidária. 

   A sociedade contemporânea é caracterizada como sendo de risco. Risco 

que pressupõe tomada de decisões capazes de causar danos e, por isso, pressupõe 

formas de composição e responsabilização. A sociedade de risco é filha da 

modernidade, descendente direta da globalização, e a inexistência de 

irresponsabilidade jurídica de quem quer que seja constitui antes um compromisso 

ético solenemente assumido por todos. 

   O progresso da humanidade pelo desenvolvimento da economia, da 

indústria, da construção de uma sociedade de massa, nos levou ao momento atual, 

momento que exige uma rotação urgente em sentido diverso. Sentido que seja 

orientado pelo primado de valores éticos, inclusive o da responsabilização. 

   A questão ética presente na relação do homem com o meio ambiente, 

do homem e a natureza, transformará a sociedade de risco numa acepção diversa, 

aquela capaz de estabelecer procedimentos válidos para todos os direitos envolvidos. 

   É preciso vencer os preconceitos e reafirmar sem constrangimentos que 

as energias que movem o desenvolvimento podem ser tanto a descoberta científica 

como a produção de riquezas ou a exploração do capital e a própria prevalência de 

uma consciência ambiental capaz de nos reeducar.  
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  Estamos também na fase de reafirmação do Princípio da Equidade 

Intergeracional, que pressupõe a justiça entre as gerações.  

   

  Tal justiça corresponde, entre outros aspectos, à igualdade de 

oportunidade de desenvolvimento socioeconômico no futuro, graças à prática da 

responsabilidade no usufruto do meio ambiente e de seus elementos no presente.  

 

   Esse princípio refere-se ao reconhecimento do direito que cada 

indivíduo tem de viver em um ambiente com qualidade. Corresponde ao dever de sua 

conservação ambiental contínua, contido no artigo 225 da Constituição Federal e que é 

revelador de um só compromisso: o compromisso intergeracional – com as presentes e 

as futuras gerações.  

  Na mesma linha que o artigo 225 da Constituição Federal, outras 

referências altamente relevantes se destacam, como o preâmbulo da Declaração de 

Estocolmo, que reconhece que “(...) o homem é (...) portador solene da obrigação de 

proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras”; a 

Declaração do Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio (ECO 1992), que declara que 

“o direito ao desenvolvimento deve ser exercido, de modo a permitir que sejam 

atendidas equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras”; a 

Conferência Geral da Unesco de 1997 (29ª sessão); e a Declaração sobre a 

Responsabilidade das Presentes Gerações em Torno das Futuras Gerações. 

   O Princípio da Equidade Intergeracional possui ainda raízes profundas 

em textos de instrumentos internacionais, como na Carta das Nações Unidas, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional Sobre os 

Direitos Civis e Políticos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 

entre outros. 

   O compromisso ético do Estado e de todos nós passa a ser o de 

compatibilizar a produção de riquezas e a manutenção do direito fundamental à tutela 

ambiental e urbanística no momento em que nos é dado viver. 
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   O desafio é dar efetividade ao conceito de desenvolvimento sustentável 

e responder àquela pergunta: como compatibilizar, de fato, desenvolvimento e 

proteção? 

    Todas as conferências mundiais que se seguiram à formulação do 

conceito de desenvolvimento sustentável tentaram estabelecer metas, modelos e/ou 

formas para implementá-lo, culminando recentemente com a Rio +20. 

   A Conferência introduziu a chamada “economia verde” no contexto do 

desenvolvimento sustentável e reafirmou a importância e urgência da tomada de 

medidas concretas que só serão possíveis e realizáveis através da comunhão de 

esforços dos povos, dos poderes públicos, da sociedade civil e do setor privado, todos 

juntos, para a concretização do “futuro que queremos” para as presentes e futuras 

gerações. 

  Mas, também não é dado a ninguém desconhecer que o Estado 

brasileiro ainda está em débito com os temas em discussão.  Há, no campo regulatório, 

excesso de legislação – uma hiper-regulamentação desnecessária e que, muitas vezes, 

tende a criar dificuldades para vender facilidades. Há, no campo regulatório, o 

surgimento de poderosos movimentos lobistas que, vez por outra, inova de forma 

perigosa e a todos gera insegurança; insegurança jurídica. 

  A dubiedade dos limites do poder de polícia, por vezes atribuído ao 

Poder Público municipal, e a ausência de clareza nos propósitos dos que governam, 

muitas vezes, alimentam a desnecessária discórdia entre os setores envolvidos. 

  O dirigismo contratual necessariamente presente em relações 

contratuais ligadas ao setor imobiliário atua como decisivo para a superação da 

inegável vulnerabilidade dos consumidores. As práticas comerciais da atualidade 

exigem a presença da boa-fé; da boa-fé objetiva, e que se manifesta desde a 

formulação da propaganda, da oferta ou colocação do bem no mercado e se consolida 

com a execução plena do que tenha sido avençado. 
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  As partes se obrigam a partir da boa-fé. Nesse campo, como em outros 

tantos, a tutela especialmente deferida a partir da Constituição exige o conhecimento 

de que a transação não se limita a um mero negócio e consequente obtenção do lucro, 

mas que transaciona um bem de inestimável valor ao homem, a sua família e a 

sociedade: o direito à moradia. 

  Exige também, como disse, que se mantenha a compreensão de que a 

ocupação e edificação do solo atuam também como energias para o desenvolvimento 

e não necessariamente ilícitas. 

  Velhas práticas de acomodação de interesses, de violação de direitos, de 

corrupção conhecidas e nunca comprovadas, começam a ser vencidas a partir do 

trabalho sério e decisivo não apenas do Ministério Público, mas também por entidades 

representativas do setor produtivo, como o SECOVI. O combate a todas as formas de 

corrupção constitui ideal que nos aproxima. 

  A agenda comum e a difusão de conhecimentos que levem a todos a 

mínima consciência cívica indispensável à superação daqueles tristes fenômenos estão 

a indicar que o futuro será ainda melhor. 

  O regime de liberdade não será substituído pelo da regulação 

extremada, exceto para os que não se ajustam à liberdade constitucionalmente 

consagrada. 

  Da perspectiva do Ministério Público, as leis urbanísticas necessitam 

fazer prevalecer o caráter e a função social da propriedade; a regulação da ocupação e 

edificação, carecem permanecer em níveis sempre razoáveis para a comunhão da livre 

iniciativa com valores sociais superiores, como a tutela urbanística e ambiental. 

  Por isso mesmo acreditamos em eventos como o que agora se realiza, 

porque sinaliza o desejo de todos da atuação cooperada e conjugada, e estejam certos, 

o Ministério Público também se ocupa da defesa dos interesses e direitos dos que 

atuam no setor imobiliário.   
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  Finalizando, permitam-me trazer à baila, uma antiga citação poética e 

que bem ilustra a necessária convivência entre todos. 

  John Donne, poeta inglês do século XVI, em seu famoso texto 

“Meditações XVII”, escreveu um belíssimo trecho, usado depois por Ernest 

Hemingway, no romance “Por quem os sinos dobram”: 

 “Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; 

 Cada homem é parte do continente, parte do todo; 

Se um seixo for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se fosse um 

promontório, assim como se fosse uma parte de seus amigos ou mesmo 

sua; 

 A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da 

 humanidade; 

 E por isso, nunca procure saber por quem os sinos dobram, eles dobram 

 por ti.” 

 

  O poeta indica que todos nós somos interligados e a que a perda de um 

ser humano é também a nossa própria perda. O som dos sinos é o lembrete de nossa 

mortalidade e nossa comunhão nos torna também responsável pela vida de todos. 

Cada homem é parte do continente, parte do todo! 

 

  Muito obrigado. 


