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RESUMO : Este artigo, produzido a partir de resultados parciais de pesquisa 

acadêmica da área de Serviço Social, apresenta reflexões acerca dos impactos 

da judicialização de processos no âmbito da política de habitação de um 

município paranaense. O fenômeno sobre o qual a pesquisa se debruça, trata 

da realocação de 400 famílias da região portuária para outro território, 

evidenciando a participação do Estado como mediador dos interesses do capital 

numa economia mundializada. Tais reflexões estão articuladas ao debate que 

apresentamos sobre a relação Estado e mercado, bem como os limites impostos 

à participação da sociedade civil e dos próprios interessados, à medida da 

judicialização deste processo.  
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INTRODUÇÃO 

Neste artigo abordamos efeitos da judicialização do direito à moradia na 

dinâmica da política de habitação no município de Paranaguá-PR. Para tal, 

refletimos sobre elementos da relação Estado, mercado e sociedade civil na 

produção da política social de habitação, inicialmente explicitando premissas que 

nos guiam neste debate e, na sequência, evidenciando aspectos que 

caracterizam esta relação na produção pública de moradias e em especial no 

processo de realocação estudado, com resultados parciais da pesquisa no que 

trata da judicialização de processos integrantes da política pública de habitação.  

O artigo tem como referência as análises teóricas do Estado como forma 

política capitalista (BORÓN, 2002; MASCARO, 2013; HIRSCH, 2010), a 

compreensão histórica da produção pública de moradias – via política de 
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habitação (MARICATO, 2000; ROLNIK, 2015) e o debate sobre judicialização de 

políticas públicas (ESTEVES, 2006; TEIXEIRA e SILVA, 2016). 

 

1 SITUANDO O DEBATE CONTEMPORÂNEO DO ESTADO E A PRODUÇÃO 

DE POLÍTICAS SOCIAIS  

Em análises da ação do Estado no Brasil e de determinantes 

macrossociais da política, percebemos que a sociedade contemporânea vivencia 

um processo de submissão da vida social aos ditames da organização 

econômica do capitalismo financeiro mundializado. Não apenas os processos 

afetos à vida material, ao trabalho, à produção e reprodução social estão 

organizados sob os princípios dessa ordem econômica, fundados centralmente 

em relações mercantis, mas também as dimensões política, cultural e ética 

parece terem subsumido à hegemonia do capital.  

A primazia das relações econômicas como referência às práticas sociais 

cotidianas “tende a ocultar, a partir de diferentes estratégias, a importância da 

esfera política da vida social”, conforme afirmam Almeida e Alencar (2011, p. 56). 

Temos dificuldades de produzir espaços públicos de debates políticos na prática 

social cotidiana bem como nos espaços de produção das políticas públicas. Mais 

recentemente o próprio espaço universitário, lócus em que o debate político 

ainda se colocava possível, vem sendo objeto de cerceamento ideológico e 

repressão por parte do atual governo federal. Deste modo, não apenas os 

referenciais neoliberais, já presentes no Brasil desde a década de 1990 se 

colocam como ditames do modelo de Estado a ser alcançado e da ação no 

campo das políticas sociais públicas, como temos hoje que lidar com o 

conservadorismo moral e político que nos empurra a um passado da vida social 

e cultural brasileira que julgávamos ter sido superado. Diante deste quadro, 

buscamos trazer reflexões sobre elementos pertinentes a problematizar o 

referencial neoliberal que orienta o Estado na produção das políticas sociais, 

particularizando mais adiante, para resultados da ação estatal (seja em nível do 

executivo ou do judiciário) na política de habitação de um município específico.  

 Sob o neoliberalismo, o mercado é tido como responsável pelas 

"virtudes" da sociedade, quais sejam: a produção de riquezas, a eficiência 



 

técnico-gerencial e a justiça, ocultando suas contradições e efeitos degradantes. 

A riqueza é traduzida como dádiva do capital, e não como resultado da 

expropriação de mais-valia na exploração do trabalho assalariado. A eficiência é 

explicada pela adoção de processos de trabalho e tecnologias que reduzem 

custos de produção, asseguram competitividade num mercado mundializado, 

ampliam a lucratividade e o acúmulo do capital. A justiça é expressa como 

sinônimo de normalização e legalidade, tendo seu conteúdo ético-político 

delimitado aos direitos civis, políticos e sociais, conquistados no contexto das 

revoluções burguesas. Quando não, estes também são colocados à prova, 

submetidos a cortes e restrições, com fortes impactos sobre as políticas públicas.  

Esses e tantos outros processos que observamos no cotidiano são 

interconectados e interdependentes na dinâmica do sistema capitalista 

contemporâneo, não sendo possível, no que se propõe este artigo, a análise de 

processos afetos às controvérsias da judicialização da política de habitação para 

a garantia do direito à moradia, sem a compreensão de que a organização 

política da sociedade é correlacionada à sua estrutura macroeconômica ou, nos 

termos de Mascaro, "o Estado [moderno] é o núcleo material da forma política 

capitalista" (MASCARO, 2013, p. 38). No entanto, ainda que esse Estado possa 

representar hegemonicamente os interesses das classes dominantes, ele 

também se apresenta como um espaço de disputas na luta de trabalhadores e 

segmentos minoritários que buscam efetivar o acesso aos direitos sociais. 

Na realidade brasileira que abre a década de 1990, a busca por refrear 

a expansão de políticas de corte social se traduziu em reformas neoliberais do 

Estado, as quais, segundo Simionatto (2006), têm como pilares ajustes 

econômicos que fazem a apologia da privatização e reforçam a cultura 

antiestado, desqualificando a política e a democracia. Evidenciam-se críticas 

sobre os processos gerenciais públicos e seus "componentes democráticos" 

(BORÓN, 2002, p. 178). Tais discursos antiestado ressaltam a ineficiência dos 

serviços, a necessária introdução de métodos e técnicas gerenciais privadas, a 

defesa de que os serviços públicos sejam operados diretamente pelo mercado.  

Na segunda metade da década de 1990, o Estado brasileiro estabeleceu 

um marco jurídico (reconhecido como regulação do Terceiro Setor) que dá 



 

suporte às mais diversas formas de o setor privado participar diretamente na 

execução das políticas sociais. Essa dinâmica opera na contramão de 

conquistas obtidas por meio de movimentos e lutas políticas, populares, sindicais 

e estudantis pela democratização do país e consolidação do Estado de Direito 

que ampliaram o espectro de direitos sociais e expuseram demandas de 

participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas e fortalecimento 

do caráter público estatal na implementação/execução das políticas.  

Durante a primeira década do século XXI, tal dinâmica, ao ser instituída, 

viabilizou o exercício de participação da sociedade civil na gestão das políticas 

públicas, ainda que estudos sobre os Conselhos (RIBEIRO E RAICHELIS, 2012; 

TATAGIBA, 2005; ALMEIDA E TATAGIBA, 2012) apontasse uma certa simbiose 

Estado e sociedade civil na execução de políticas públicas de caráter social, 

relegando a segundo plano a efetiva participação social na concepção e controle 

na implementação de políticas públicas pelas instâncias executivas. Porém tal 

participação seguia contemplada nas normativas jurídicas deste Estado de 

direitos e era tida como processo de aperfeiçoamento da democracia. 

Atualmente este legado histórico de participação vem sendo destruído pela 

iniciativa do governo federal de extinguir Conselhos desta natureza (conforme 

Decreto 9.759 de 11 de abril de 2019) e tal dinâmica impacta sobretudo na 

produção de políticas públicas de caráter social. 

Esta breve contextualização evidencia alguns pressupostos da relação 

Estado, sociedade e mercado que precisam ser consideradas quando 

adentramos análise de particularidades de uma política social, quais sejam: a)  

que há no Estado um processo mediado por determinações de classe, um 

Estado que não é um ente abstrato — homogêneo, uniforme e universal — 

expressão de "bem comum", mas uma instituição cujos aparatos, burocracias, 

agências e jurisdições precisam e devem ser analisados, mediados pelas 

relações de classes; b) o Estado se traduz, contemporaneamente, como o 

espaço privilegiado, não somente das disputas ideopolíticas (do 

conservadorismo moral e político) mas da tradução material dos interesses de 

classes — na regulação jurídica pró-capital e no poder decisório de destinação 

do fundo público (aportes viabilizados por isenções fiscais, subsídios diretos na 



 

produção, intervenção para mediar processos econômicos, seja em termos da 

concorrência internacional, seja na fixação de regras para o sistema financeiro e 

manutenção das altas taxas de juros que permitem o acúmulo de rendas via 

especulação financeira, controlam os processos inflacionários e dão segurança 

ao mercado de capitais), que se colocam como prioridades diante das demandas 

populares por direitos sociais básicos. 

A defesa do Estado sob a perspectiva da eficácia gerencial, não apenas 

busca reduzir suas estruturas executivas, mas ganha um novo componente que 

deriva da judicialização de processos que envolvem políticas sociais públicas. À 

medida em que o poder executivo restringe espaços de participação e diálogos 

com a sociedade diretamente afeta por essas políticas, bem como, em outras 

circunstâncias se mantém omisso a respostas emergenciais necessárias às 

expressões da questão social, a exemplo da saúde, da educação, da habitação, 

induz o ingresso do Ministério Público e do poder Judiciário na mediação e 

deliberação de processos de implementação de políticas públicas. Tal fato 

produz um significativo impacto em termos de redesenho na concepção, gestão 

e implementação de políticas públicas, mas não somente neste âmbito. A 

presença de tais poderes interfere diretamente na dimensão da participação 

social e nos processos decisórios da política pública, por vezes, as 

reconfigurando integralmente. 

 

2 TRAÇOS DA RELAÇÃO ESTADO E MERCADO NO PROCESSO DE 

REALOCAÇÃO DE MORADORES DE PARANAGUÁ 

É reconhecido por estudiosos da política de habitação brasileira 

(MARICATO, 2000; ROLNIK, 2015) que a provisão pública de moradias esteve, 

já a partir dos anos de 1970 diretamente associada à lógica mercantil – desde o 

Banco Nacional de Habitação (BNH), cujas políticas beneficiaram setores da 

classe média, da construção civil e imobiliária, muito mais do que as classes com 

rendas mais baixas, até o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), neste século.  

Na implementação de programas habitacionais ao longo desse período, 

segundo Klintowtz e Uemura (2018), algumas características se mantiveram: a) 

os programas públicos não deram conta de suprir o déficit habitacional, 



 

resultando em construção de cidades informais; b) a política baseada no 

financiamento da moradia pelas próprias famílias, gerou a exclusão de um 

grande contingente de trabalhadores do acesso a este direito, dado ao processo 

de industrialização brasileira se fundar em baixos salários; c) incentivo à 

autoconstrução, a qual se tornou regra para as habitações populares; d) 

produção de conjuntos habitacionais com unidades padronizadas de moradia; e) 

edificações em áreas distantes das estruturas e serviços públicos e com 

inexistentes possibilidades de trabalho (ou seja, restrições significativas no 

direito à cidade e piora na sua qualidade de vida);  f) a produção de unidades 

habitacionais não resultou na superação do chamado déficit habitacional 

qualitativo, ou seja, de melhorias nas moradias inadequadas (domicílios sem 

infraestrutura de saneamento e inadequação fundiária).   

Constituem-se iniciativas pontuais as que seguem direção alternativa à 

lógica mercantil e são inexpressivas estatisticamente frente ao modelo 

hegemônico. Neste sentido, Klintowtz e Uemura (2018) destacam as seguintes 

experiências: a) programas de urbanização de favelas; b) processos de 

regularização fundiária; c) MCMV Entidades; d) assistência técnica para 

melhorias nas unidades habitacionais; e) proposição de alternativas de moradia 

que não resultem na transferência de propriedade, dentre outras.  

No estudo realizado em Paranaguá, a transferência de 400 famílias, 

residentes na Vila Becker, na proximidade do Porto de Paranaguá, que teve 

início em 2007, é justificada inicialmente pelo vazamento em terminal público de 

álcool, porém ao analisarmos em profundidade o fenômeno, observamos que há 

determinantes estruturais que se vinculam às relações econômicas, quais sejam 

de a área ocupada ser de propriedade da União, com destinação para atividades 

portuárias, bem como a prescrição normativo-legal do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, aprovado em 2007 em Paranaguá e em execução 

nesse período, reconhecer aquele território como de interesse para atividades 

portuárias. Ainda como elemento estrutural vinculado ao PDDI está a concepção 

de setorização do espaço urbano, atribuindo àquela área a destinação para fins 

industriais. Além desses, o que mais pesa se inscreve no quadro das reformas 

de infraestrutura no sistema portuário brasileiro que decorre desde 1993 e que 



 

culmina na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto Organizado de Paranaguá, atendendo dois objetivos 

estruturantes das ações portuárias: um, relativo à legalização e regularização da 

área para possibilitar tanto a expansão de instalações do porto público, mas 

principalmente o arrendamento para terminais de uso privado; e o segundo, 

decorrente do primeiro, é a redução de custos operacionais a partir da 

flexibilização das relações de trabalho portuárias, as quais hoje envolvem cerca 

de três mil Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs), vinculados a seis 

sindicatos de classe. Ou seja, a relação Estado e mercado, indicada no item 

anterior, na possibilidade de privatização de ações estatais impacta diretamente 

na política de habitação do município.  

Concomitante a tal processo e descaracterizando a gestão pública da 

política de habitação do município, este é desobrigado pelo judiciário de 

responder à construção de alternativas de moradia, a tais famílias, conforme 

Ação Civil Pública n. 2008.70.08.001643-2. Tal fato, resulta na entrada da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) na realocação dos 

moradores da Vila Becker (pela determinação judicial de sua responsabilização 

quanto às providências administrativo-financeiras de repor moradias às famílias 

atingidas), porém esta não atua diretamente com a população, num primeiro 

momento, e sim contrata a COHAPAR para a produção das unidades 

residenciais. Num segundo momento, quando não há área pública territorial 

disponível para a realocação de todas as famílias, intervém em negociações 

diretas com os moradores que ainda permaneciam no local, com alternativa de 

indenização monetária. 

O fato de o resultado da produção da moradia ocorrer de modo célere 

sob a responsabilidade da APPA, com execução terceirizada, reforça o discurso 

da ineficiência ou precária qualidade do serviço estatal, associado à ideia de que 

as outras organizações, ainda que vinculadas ao Estado, mas que operam sob 

parâmetros empresariais e de mercado, são mais eficientes. Porém, tal 

execução, à margem das diretrizes e exigências postas pela Política Nacional de 

Habitação de Interesse Social, se traduziu como contrato de compra de unidades 



 

residenciais, sequer sendo percebida a necessidade de projeto social em 

empreendimento de tal monta. 

Este processo de judicialização evidenciou, por um lado, os limites da 

política pública de habitação no município bem como a inexistência de estruturas 

e mecanismos participativos à sociedade civil organizada no planejamento desta 

política, a exemplo de Conselho de Habitação ou correspondente e de outro, a 

ação do poder judiciário como mediador à garantia do direito à moradia, sob a 

lógica do direito individual e da validação da provisão deste direito pela instituição 

diretamente interessada na área pública, com fins mercantis.   

 

3 REFLEXÕES SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DE PROCESSO INTEGRANTE 

DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO EM PARANAGUÁ 

O debate sobre a judicialização de direitos sociais e do acesso a bens e 

serviços públicos é relativamente recente (pós Constituição Federal de 1988) e 

nos processos iniciais de sua aplicação, a interpretação dada pelo judiciário está 

associada ao “ao exercício dos direitos individuais [mostrando-se] 

descomprometida com a possibilidade de efetivação dos direitos sociais inscritos 

na constituição” (ESTEVES, 2006, p. 48). Ainda que esta perspectiva tenha 

contraposições fundadas no argumento de que o judiciário atua, inclusive na 

ausência ou omissão dos poderes executivos e legislativos para assegurar 

direitos e garantias fundamentais, a perspectiva de judicialização de temas 

afetos às políticas sociais para assegurar direitos sociais, coletivamente, é bem 

menos frequente na realidade brasileira.  

Por outro lado, no caso do processo de realocação e determinação de 

intervenção da APPA no fenômeno, a judicialização da política pública tendeu a 

reduzir o espectro de ação do Estado sob princípios e diretrizes das políticas 

formuladas nos marcos constitucionais. Ou seja, restringe o princípio de 

participação da sociedade civil, o qual possibilitaria que resultassem políticas 

públicas assentadas em desenhos mais democráticos, levando em conta a 

diversidade de aspectos sociais, econômicos e culturais da população que é 

sujeito da ação estatal.  



 

A judicialização dessa questão em particular acabou por dar novo 

desenho e contorno a uma política, na medida em que o judiciário definiu como 

deveria ela ser operacionalizada, determinando a uma organização, como a 

APPA, que viabilizasse a moradia. Nesse sentido, a política pública é totalmente 

desconsiderada e em seu lugar se estabelecem práticas de provisionamento de 

moradias tipicamente associadas à moradia como mercadoria. Dispor de uma 

casa para os sujeitos mudarem do seu local originário, que passa a ter o uso 

determinado pelos interesses portuários, para outro local, dali distante, sem 

possibilidades de escolha. 

No processo estudado, o fato de as habitações não terem sido providas 

com recursos que integram o Fundo Nacional de Habitação, desobrigou sua 

execução nos termos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social — 

o que implicaria uma gestão mais participativa dos processos, bem como o 

envolvimento mais direto das comunidades e moradores atingidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa dimensão do Estado como um organismo, uma instituição, um 

complexo de relações sociais, espaço e mecanismo de mediação entre estrutura 

política e estrutura econômica, tem uma relevância significativa nos processos 

de reprodução social, não somente pela via da regulação, mas com uma 

dimensão ativa e produtiva na dinâmica social. 

Mesmo que haja previsão legal da comunidade participar desde o início 

e durante todo processo de construção da política habitacional nos municípios, 

seja pelo direito à informação que lhes cabe, quanto para tomar assento em 

decisões acerca do andamento da ação estatal, quanto poder opinar sobre a 

configuração do novo espaço para onde será realocada, não foi isto que 

constatou-se até o momento na pesquisa realizada. Do contrário, observamos 

uma controvérsia no acesso e garantia de direito à moradia, à medida da 

judicialização da questão, ou seja, a ação civil pública que dá cabo ao processo 

de realocação, não somente redefiniu os contornos da política de habitação 

naquele município, quanto atuou como inibidor da participação da referida 

comunidade coletivamente, na defesa de seu direito à moradia.  



 

A judicialização de processos que envolvem estes grupos sociais, 

acentua-se no contexto de implementação das medidas ofensivas do capital 

para a sua valorização. Na realidade de Paranaguá, cuja economia centra-se na 

questão portuária, o território ocupado, ao fazer parte do entorno do Porto, 

tornou-se alvo de grande valia ao capital. Portanto, devendo tal conflito fundiário  

ser compreendidos no cenário da mundialização do capital e da lógica da cidade 

como mercadoria. Ademais, a judicialização de fenômenos em áreas como a 

região portuária de Paranaguá, além de promover a desarticulação dos 

moradores que ocupam este território, visto seu caráter individualizante 

(restituição de unidade habitacional via judicial para cada família), acaba por 

criminalizar sua resistência como movimento coletivo. (DURIGUETTO, 2017).   

Por fim, entende-se que pela população referenciada não se traduzir 

como parte interessada do processo judicial, este decorre pôr e sobre ela.  

Além dessas, outra questão que nos colocamos é se os promotores e 

juízes, ao excluírem o município da parte processual e nas oitivas, ouvindo 

somente advogados, limitam a atuação no fenômeno pela clássica forma de 

condenação ao reparo de dano? Este é pensado monetariamente e na forma da 

mercadoria, casa — ao passo que, se chamassem ao pronunciamento a 

manifestação de agentes implementadores da política, uma série de elementos 

poderiam ser evidenciados já no início do processo, tais como: a) limitado espaço 

físico de área legalizada do município para dispor as novas edificações; b) induzir 

o município à apresentação e discussão pública sobre quais serão os novos 

espaços a serem destinados à habitação popular em Paranaguá; c) exigir da 

APPA a publicização dos estudos sobre os impactos sociais do novo 

ordenamento do Porto (Volume II do PDZPO, o que não se colocou disponível 

ao público), dentre tantos outros. 
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