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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: É notória a crise habitacional no Brasil agravada pelas desigualdades sociais 

existentes e, neste sentir, a incorporação imobiliária é um instrumento hábil a auxiliar na 

redução desse déficit, todavia abusos por parte dos incorporadores têm levado ao judiciário 

um número cada vez maior de adquirentes de unidades imobiliárias para ver seu direito 

fundamental à moradia implementado, tendo em vista atrasos injustificados para a conclusão 

da obra nas condições e no prazo pactuados. Assim, o presente artigo tem por 

objetivosanalisar as principais teorias que tratam da eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas; considerar o conceito de moradia digna identificando quais os atributos 

necessários para essa qualificação consoante agenda definida pelas Nações Unidas; tratardo 

conceito de dano moral como violação à dignidade da pessoa humana e seus reflexos e, por 

fim, examinar se o atraso injustificado na entrega de unidades imobiliárias adquiridas para 

fins de moradia gera dano moral advindo estritamente do inadimplemento contratual. Através 

de uma pesquisa bibliográfica e em conceitos fundamentados no método crítico-dialético, 

tendo como preceito de que a ciência do direito é também um saber local, filiar-se-á a parte da 

doutrina que defende uma aplicação prima facie direta e imediata dos direitos fundamentais, 

inclusive os sociais, às relações privadas, sem exclusão da eficácia mediata. Tal 

posicionamento encontra respaldo no modelo de três níveis defendido por Alexy, buscando 

sua adaptação à moldura jurídica brasileira, nos termos propostos por Virgílio A. da Silva, em 

especial quando se tratar de direitos existenciais, como no caso do direito fundamental social 

à moradia digna em seu núcleo essencial tido como o mínimo necessário a que o indivíduo 

possa livremente realizar o seu projeto de vida boa. A conclusão da pesquisa aponta para a 

existência de um dano moral in reipsa, ou seja, advindo exclusivamente do inadimplemento 

contratual no que se refere ao atraso injustificado da entrega da obra pelo incorporador ao 

adquirente de unidades imobiliárias para fins exclusivos de moradia. Fundamental destacar 

que esse dano moral tem por fundamento a violação direta à dignidade da pessoa humana (em 

seus substratos de proteção da integridade psicofísica/valor intrínseco e aos substratos 

liberdade/autonomia enão de vias reflexas, ou das consequências dessa violação, como: dor, 

angústia ou outros sentimentos e sensações, na forma defendida pela jurisprudência pátria 

ainda majoritária), merecedora da mais ampla reparação possível, garantindo-se ao lesado o 

ressarcimento integral do dano moral sofrido. 
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