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RESUMO

A presente pesquisa tem por objetivos: analisar o conceito de moradia digna
identificando quais os atributos necessários para essa qualificação consoante agenda
definida pelas Nações Unidas; discutir as principais teorias que tratam da eficácia dos
direitos fundamentais nas relações privadas; discutir o 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 críticodialético e hipotético-dedutivo, 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, contudo, da eficácia mediata em consonância com
o modelo de três níveis proposto por Alexy, buscando sua adaptação à moldura
jurídica brasileira a partir da proposição iniciada por Steinmetz e Virgílio Silva. Nesse
sentido, a pesquisa também aponta para a necessidade da adequação do modelo
alexyano para inserir uma variável no terceiro nível onde, quando o conflito entre
particulares versar sobre situações puramente patrimoniais prevalecerá a autonomia
privada quando não houver desequilíbrio entre os particulares ou falseamento da real
autonomia, por conseguinte, uma precedência prima facie da autonomia privada frente
a eventuais direitos fundamentais envolvidos, devendo o próprio sistema
infraconstitucional suprir o conflito entre os direitos fundamentais entre particulares,
ou seja, nesse caso a eficácia será mediata, com solução através de normas
positivadas específicas para o caso e, na sua ausência, através da utilização de
cláusulas gerais. Todavia, quando estiverem em conflito situações existenciais, ou
dúplices - em especial quando se tratar de direitos patrimoniais funcionalizados a
concreção de situações existenciais - como no caso do o direito à moradia, em seu
núcleo essencial tido como o mínimo necessário a que o indivíduo possa livremente
realizar o seu projeto de vida boa, afastadas as excludentes de ilicitude, como caso
fortuito externo ou força maior, a aplicação do direito fundamental à moradia se dará
de forma direta e imediata. Como hipótese a ser demonstrada a pesquisa aponta para
a existência de um dano moral in re ipsa 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 componentes valor intrínseco da pessoa; autonomia e ao
mínimo existencial, consoante as lições de Sarmento) e não de vias reflexas, ou das
consequências dessa violação, como dor, angústia ou outros sentimentos,
merecedora da mais ampla reparação possível.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITO À MORADIA DIGNA;
DANO MORAL; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
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ABSTRACT

The present research aims to: analyze the concept of dignity housing identifying the
attributes necessary for this qualification according to the agenda defined by the United
Nations; to discuss the main theories dealing with the effectiveness of fundamental
rights in private relations; to discuss the concept of moral damage as a violation of the
dignity of the human person and its consequences and, finally, to examine whether the
unjustified delay in the delivery of real estate units acquired for housing purposes
generates moral damages arising strictly from contractual default. Through a
bibliographical research and concepts based on the critical-dialectical and
hypothetical-deductive method, with the precept of the science of law is also a local
knowledge, will join the part of the doctrine that advocates a direct prima facie
application and immediate access to fundamental rights, including social ones, to
private relations, without excluding, however, mediate effectiveness in accordance with
the three-level model proposed by Alexy, seeking his adaptation to the Brazilian legal
framework based on the proposition initiated by Steinmetz and Virgílio Silva. In this
sense, the research also points to the need to adapt the Alexian model to insert a
variable in the third level where, when conflict between private individuals deal with
purely pecuniary situations, private autonomy will prevail when there is no imbalance
between private individuals or real autonomy , therefore, a prima facie primacy of
private autonomy in relation to any fundamental rights involved, and the
infraconstitutional system itself must remedy the conflict between fundamental rights
between individuals, that is, in this case, the effectiveness will be mediated, with
solution through specific positive rules for the case and, in his absence, through the
use of general clauses. However, when there are conflicting existential or double
situations - especially when dealing with functionalised patrimonial rights to concretize
existential situations - as in the case of the right to housing, in his essential nucleus
considered as the minimum necessary for the individual to freely to carry out their
project of a good life, apart from the exclusion of illegality, as an external fortuitous
event or force majeure, the application of the fundamental right to housing will occur
directly and immediately. As a hypothesis to be demonstrated the research points to
the existence of moral damages in re ipsa arising exclusively from the contractual
default with regard to the unjustified delay of the delivery of the work by the developer
to the buyer of real estate units for exclusive housing purposes. It is important to
emphasize that this moral damage is based on the direct violation of the dignity of the
human person (in his components intrinsic value of the person, autonomy and the
existential minimum, according to the lessons of Sarmento) and not of reflexive ways,
or of the consequences of that violation, such as pain, anguish or other feelings,
deserving of the widest possible reparation.
PALAVRAS-CHAVE: FUNDAMENTAL RIGHTS; ADEQUATE HOUSING RIGHT;
MORAL DAMAGE; DIGNITY OF HUMAN PERSON.
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