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Resumo: A proposta deste artigo é analisar criticamente os impactos jurídicos e sociais 
ocasionados pela reforma do estádio Arena da Baixada no que diz respeito ao direito de 
propriedade e ao direito à moradia. A reforma do Arena da Baixada foi necessária para a 
adequação do estádio aos padrões da FIFA para a realização da Copa do Mundo de 2014 e 
resultou na indevida desapropriação das casas de diversas famílias que residiam em locais 
que seriam usados para a construção de vias de acesso ao estádio. 
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Abstract: The proposal of this article is critically analyze the juridic impacts and social 
caused by the reform of the Curitiba’s estadio with regard right to own property and right to 
housing. The reform of Arena da Baixada was necessary for adapted the estadio to FIFA 
standards for do of World Cup 2014 and resulted improped expropriate for houses of several 
families that lived in place that was used to building the acess roads to estadio.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Este artigo tem por cerne a problemática das desapropriações de residências familiares para 

a reforma do estádio de futebol Arena da Baixada, em Curitiba, para sediar alguns jogos da 

Copa do Mundo de 2014. Para tanto, buscou-se, com base nos conceitos básicos de direito 

de propriedade, de função social da propriedade e de direito à moradia, bem como nas 

normas nacionais e internacionais pertinentes ao assunto, estabelecer-se uma análise 

crítica a respeito dos atos desapropriatórios comandados pela prefeitura da capital 

paranaense. 

Em ponderação quanto à necessidade, à utilidade e à possibilidade da utilização do 

mecanismo de desapropriação no caso concreto em análise, investigou-se a natureza dos 

benefícios que a reforma do estádio representou e os sopesou com os direitos e garantias 

que foram tolhidos das famílias prejudicadas. Também se abordou teoricamente as 

hipóteses legais de desapropriação, verificando-se se o caso em tela se enquadra em 

alguma delas. 



	   	  

	   2	  

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Ao fim, questionou-se a legitimidade dos atos do órgão público, pondo em evidência a 

importância de se discutir as relações entre interesses públicos e privados e as limitações 

que deve haver para cada um. 

 

 
2. DIREITO DE PROPRIEDADE 
 
 
No passado, o direito de propriedade era tratado como a rígida relação entre uma pessoa e 

uma coisa; com o passar do tempo, no entanto, tal concepção passou a ser considerada 

indevida, porque uma pessoa não pode manter uma relação jurídica com uma coisa. Dessa 

forma, principiou a ganhar força o entendimento de que a propriedade era uma arguição 

jurídica de uma coisa a uma pessoa. Tal pensamento, no entanto, ainda não era 

considerado totalmente satisfatório e, consequentemente, no transcorrer do tempo foi 

sofrendo alterações (AFONSO DA SILVA, 1995, P.62). 

No Brasil atual, esse direito é resguardado pela Constituição Federal, a qual, em seu artigo 

5º, XXII e XXIII, elevou-o à categoria de direito fundamental, garantindo, além da proteção à 

propriedade, a necessidade da observância de sua função social. Nesse contexto 

constitucional, criou-se, para o caso da indevida utilização da propriedade, o mecanismo da 

desapropriação(AFONSO DA SILVA, 2008, P.271). 

Segundo o constitucionalista José Afonso da Silva, a inclusão dos incisos II e III ao artigo 

170 da CF, referentes à propriedade privada e à sua função social, no capítulo sobre Ordem 

Econômica, faz considerá-los, além de direitos individuais, princípios de ordem econômica 

que devem proporcionar à pessoa uma existência com dignidade, conforme a justiça social 

(AFONOSO DA SILVA, 2008, P.271), o que indica o aumento da preocupação estatal com 

as demandas sociais. 

Para se compreender melhor a questão, deve-se, primeiramente, entender o objeto desse 

direito: a propriedade privada é o bem (móvel ou imóvel) sobre o qual incidem as normas de 

Direito Privado (predominantemente as do Código Civil) e as normas de Direito Público; o 

proprietário deterá o direito de uso, gozo e disposição dela; trata-se, portanto, de uma 

situação jurídica subjetiva (complexa) (AFONSO DA SILVA, 2008, P. 273).  

Além desse conceito, ressalta-se que, apesar de a propriedade ser privada, os já 

mencionados dispositivos constitucionais determinam que o caso de inobservância da 

função social da propriedade poderá acarretar em sua desapropriação. Dessa forma, é de 

vital importância a compreensão do termo “função social”. 

A expressão “função social” apresenta previsão constitucional no artigo 182, § 2º, o qual, por 

sua vez, remete-se ao Plano Diretor, incumbindo este de determinar o exato alcance da 

expressão em análise, quando referente às exigências fundamentais da cidade. Segundo 
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esse dispositivo, deduz-se que é permitido ao legislador criar obrigações e deveres para o 

proprietário, visando à geração de consequências positivas para a coletividade.  

Apesar do dispositivo constitucional, faltava uma norma federal capaz de permitir aos 

municípios o exercício concreto desse princípio. Nesse sentido, foi criado o Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº. 10.257/2001), tornando viável aos municípios a edição de normas 

próprias que regulamentem o princípio da função social da propriedade (DALLARI, 2011, 

P.26). 

Sobre isso, salienta-se que o direito de propriedade, tendo suas origens nos primórdios da 

formação das sociedades, passou a sofrer limitações a partir do momento em que 

significantes problemas sociais começaram a se tornar evidentes e catastróficos, de modo 

que vários países, incluindo o Brasil, observaram a necessidade de a propriedade ser objeto 

de uma tutela mais condizente com as demandas sociais. Com o passar do tempo e durante 

o desenvolver dos conflitos e conquistas sociais, em especial em relação ao crescimento 

demográfico das cidades e ao aumento cada vez maior das desigualdades sociais, a 

comunidade internacional pôs-se a olhar com maior atenção para a questão moradia, 

intimamente ligada com a problemática da distribuição da propriedade imobiliária privada e a 

relação desta com a função social. Assim surgiu, como um ramo do direito de propriedade, a 

tutela do direito à moradia. 

 
 
3. DIREITO À MORADIA 
 
 
A desigualdade social está aumento cada vez mais e afetando negativamente uma maior 

quantidade de pessoas, gerando um expressivo número de famílias que não têm uma casa, 

ou que, quando a têm, não detém condições mínimas para que as pessoas nela possam 

viver com dignidade. Frente a isso, diversos países assumiram renovada preocupação ao 

discutir e ao firmar tratados sobre essa temática de relevante importância social. 

O primeiro documento a tratar do direito à moradia como um direito fundamental foi a 

Declaração dos Direitos Humanos (1948), no seu artigo XXV. Essa declaração foi apta a 

originar muitas melhorias para a sociedade, devido aos assuntos que ela abordava e ao 

compromisso político firmado pelos países signatários, apesar de não conter obrigações 

legais (SAULE JÚNIOR, 1999). Posteriormente, surgiram diversas convenções e 

declarações internacionais tutelando esse direito (SAULE JÚNIOR, 1999). 

O Brasil ratificou vários tratados sobre o tema, como, por exemplo, o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1996), que tratou especificamente do direito à 

moradia (GONÇALVES, 2013). Nesse Pacto, o Brasil, na condição de país signatário, 

comprometeu-se a elaborar uma legislação própria sobre a habitação e a realizar um 
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programa e um plano de ação a respeito da política habitacional que zele por esse direito. 

Assim, o país está obrigado a impedir a criação de políticas que prejudiquem os princípios 

do direito à moradia, bem como a intervir no setor privado, regulamentando-o para que haja 

uma eficiente política habitacional (SAULE JÚNIOR, 1999, P.78). 

Outra convenção que merece destaque é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), cujo artigo V determina que os Estados 

signatários devem proibir a ocorrência discriminação racial e garantir o direito à igualdade e 

à moradia. Dessa forma, a convenção em tela tem como intuito evitar ações que retirem 

comunidades carentes de seus lares com o fim de, por exemplo, implantar uma empresa 

poluente, realizar uma indevida reintegração de posse ou efetuar despejos ilegítimos, sem 

observar o direito à moradia daquela população (ações que, muitas vezes, são de empresas 

privadas ou do próprio Estado)  (SAULE JÚNIOR, 1999, P.78).  

Por fim, para encerrar a análise desse direito no contexto internacional, deve-se observar a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos, também conhecida 

como Habitat II, que teve como destaque o direito à moradia para o desenvolvimento dos 

assentamentos humanos sustentáveis (GALMACCI, 2011). 

Assim, após contextualizar esse direito no plano internacional, é necessário compreender 

como ele foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro. O país já foi signatário de diversos 

tratados nos quais reconhecia esse direito como fundamental, o que foi reafirmado pela 

Constituição Federal de 1988 (artigo 23, IX) ao considerar o direito à moradia um direito 

social.  

Ademais, a Emenda Constitucional nº. 26, de 14/02/ 2000, acrescentou esse direito no rol 

do artigo 6º, reafirmando sua vital importância para o desenvolvimento social e para a luta 

contra as desigualdades sociais. 

Na doutrina pátria, José Afonso da Silva (2008) afirma que “o direito à moradia significa 

ocupar um lugar como residência”, sendo necessária a habitualidade nessa ocupação. Além 

disso, referente a esse local, ele deve conter as condições mínimas para a higiene, para a 

intimidade e para a privacidade (AFONSO DA SILVA, 2008), o que, em outras palavras, 

consubstancia um local digno para se viver.  

Dessa maneira, conforme expõe José Afonso da Silva, o cidadão não pode ser privado de 

conseguir uma moradia, e o Estado deve agir com o fim de concretizar tal direito (AFONSO 

DA SILVA, 2008, P.315), podendo até utilizar, para isso, o mecanismo da desapropriação. 

  
 
4. DESAPROPRIAÇÃO 
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O instituto da desapropriação tem como efeito limitar o direito de propriedade e, dessa 

maneira, atuar como um mecanismo de grande valia para a efetivação do direito à moradia, 

impedindo que uma propriedade seja subutilizada (ou mesmo inutilizada) em detrimento 

daqueles que dela necessitam para suas sobrevivências e dignidades.  

Nas palavras do jurista Toshio Mukai (2002, P.109), a desapropriação é: 
(…) despojamento da propriedade de alguém pelo Poder Público, por utilidade ou 
necessidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ou, excepcionalmente, mediante pagamento em títulos da dívida pública, 
quando tratar-se de desapropriação para reforma agrária a cargo da União. 
 

Dessa forma, pode-se compreender esse instituto como o mecanismo que o Estado tem 

para adquirir bens particulares, de forma compulsória, em decorrência de interesse ou 

necessidade públicas. Assim sendo, é um mecanismo de sanção para os casos de 

descumprimento da função social da propriedade (AFONSO DA SILVA, 2008, P.281). 

 O principal e primeiro fundamento legal desse ato encontra-se expresso na Constituição 

Federal, no seu artigo 5º, XXIV. Tal dispositivo entende esse instituto como ato unilateral de 

vontade. 

As regulamentações infraconstitucionais das hipóteses que permitem a utilização desse 

mecanismo encontram-se previstas no artigo 5º do Decreto-Lei nº. 3.365, de 21.06.1941 

(utilidade e necessidade pública), e pelo artigo 2º da Lei nº. 4.132, de 10.09.1962 (interesse 

social) (MUKAI, 2002, P.109).  

O Decreto- Lei nº. 3.365 apresenta no mesmo artigo os casos nos quais existem 

necessidade e utilidade públicas; contudo, é possível diferenciar necessidade pública e 

utilidade pública: a primeira ocorre quando há uma situação de urgência na qual a melhor 

solução é a desapropriação, e a segunda ocorre quando há uma situação de oportunidade e 

vantagem ao interesse coletivo (REDE DE ENSINO LUÍZ FLÁVIO GOMES, 2009).  

A Lei nº. 4.132 indica os casos de interesse social, que são as situações que visam a 

melhoria da vida em sociedade, destinando os bens à coletividade (REDE DE ENSINO LUÍZ 

FLÁVIO GOMES, 2009). 

Vale ressaltar que, de acordo com Toshio Mukai (2002, P.109), grande parte da doutrina 

considera que os casos apresentados nesses dois artigos correspondem a um rol taxativo, 

bem como que tal posicionamento também está de acordo com o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal. Além disso, os casos previstos nesses dois dispositivos legais 

correspondem à “desapropriação urbanística normal”, pois há um segundo tipo de 

desapropriação, que é a “urbanística sancionatória”. 

A desapropriação urbanística de caráter sancionatório encontra-se prevista no Estatuto da 

Cidade (Lei nº. 10.257/2001), no seu artigo 8º, cuja finalidade é punir o proprietário que não 

obedeça à política urbana da cidade (CARVALHO FILHO, 2006, P.97). 
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Esse tipo de desapropriação tem respaldo na Constituição Federal, no seu artigo 182, 

parágrafo quarto, e confere ao município a competência privativa para realizá-la. O 

município, ao agir, deve adequar o solo urbano e compatibilizar o imóvel à sua função social 

(CARVALHO FILHO, 2006, P.97). Dessa forma, pode-se resumir esse tipo, segundo as 

palavras de José dos Santos de Carvalho Filho (2006, P.99): 
(…) a natureza jurídica da desapropriação urbana sancionatória é a de instrumento 
de política urbana, de caráter punitivo, executado através da transferência coercitiva 
do imóvel para o patrimônio municipal. 
 

Diante disso, conclui-se que o Estado pode utilizar a desapropriação na sua forma ordinária, 

quando decorrente de hipótese de necessidade ou utilidade pública ou em caso de interesse 

social; mas também pode valer-se da desapropriação sancionatória, quando a área não está 

atendendo à função social. 

Contudo, em ambos os casos, os antigos proprietário têm o direito de receber uma 

indenização pelo terreno perdido. O montante oferecido pelo Estado é, muitas vezes, 

questionado pelos antigos proprietários, que costumam considerar o valor abaixo do de 

mercado, iniciando a discussão sobre qual é o valor justo a ser pago. 

A Constituição prevê que deve ser pago um valor prévio e de mercado, a fim de 

proporcionar a possibilidade de a pessoa adquirir outro imóvel. O termo “preço de mercado” 

significa o valor pelo qual o imóvel provavelmente seria vendido, se a venda fosse em 

caráter voluntário, em uma certa data (REZENDE, 2013). 

Entretanto, na prática não está havendo o correto pagamento desse valor, o que vem 

causando prejuízos aos proprietários, uma vez que eles não conseguirão adquirir novos 

imóveis de mesmo valor. Nesse contexto, apresenta-se como solução a ação do dono em 

contratar um perito para avaliar o seu imóvel e, com base nisso, exigir o adequado 

pagamento pelo seu bem (REZENDE, 2013). Tendo em vista que o pagamento correto é um 

direito do dono e um dever do Estado, caso ele não ocorra, há uma violação a uma garantia 

constitucional e uma atitude desleal por parte do próprio Estado. 

 
 
5. OBRAS EM CURITIBA 
 
 
A cidade de Curitiba foi selecionada, em Maio de 2009, para ser uma das cidades sedes dos 

jogos da Copa do Mundo de 2014. Ao contrário das demais cidades escolhidas, a capital do 

Paraná apresentava o estádio (Arena da Baixada) mais adequado ao denominado “padrão 

FIFA”, uma vez que estava em funcionamento desde 1999 e com grande parte de suas 

obras finalizada. Logo, era uma construção recente e adequada aos patrões determinados, 

que não necessitava, portanto, de grandes reformas. Diante disso, pensava-se que esse 

seria o primeiro estádio brasileiro a estar pronto para o mundial, o que, infelizmente, não 
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ocorreu. Houve um grande atraso na finalização das suas obras, fazendo com que os 

organizadores do evento até cogitassem a sua retirada como sede de alguns jogos. Na 

prática, a capital paranaense ficou como sede de pouquíssimos jogos, devido ao temor de 

não conseguir concluir as reformas em tempo hábil para o mundial.  

A Prefeitura apoiou as obras investindo dinheiro público e permitindo a construção acima da 

altura máxima estipulada pelo Plano Diretor Municipal. Além dessas medidas, esse órgão 

ficou encarregado de desapropriar dezesseis terrenos vizinhos ao Arena. O estágio 

encontra-se localizado no bairro residencial Água Verde, e a desapropriação foi de casas 

ocupadas por cidadãos que estavam seguindo a função social da propriedade.  

A professora Fernanda Keikolkura (Universidade Estadual do Centro-Oeste) (DRIP, 2012) 

realizou uma pesquisa sobre como as obras da copa iriam afetar os moradores de Curitiba. 

Em entrevista, no ano de 2012, a docente afirmou que, até o momento, onze imóveis 

residenciais próximos ao estádio do Atlético Paranaense encontravam-se em processo de 

desapropriação, e ela previa que cerca de duas mil a duas mil e quinhentas famílias 

estavam ameaçadas pela possibilidade de remoção de seus lares, sendo que a maioria era 

de baixa renda. Além desses dados, a mencionada professora constatou que o Poder 

Público estava dificultando o acesso e a divulgação dos dados referentes a essas obras, o 

que indica uma gritante violação do direito de publicidade e participação da população nos 

atos públicos: tudo isso ilustra como esse órgão foi, desde o início, um violador dos direitos 

constitucionalmente garantidos.  

Os dados após a realização das obras, segundo o jornal Gazeta do Povo (BRUM, 2013), 

revelam que essas desapropriações resultaram em onze processos judiciais instaurados 

contra a prefeitura. A matéria também entrevistou uma família que residiu 12 anos em um 

dos lotes que foram tomados; os integrantes da família revelaram que obtiveram direito a 

uma indenização, mas que esta ainda não tinha sido paga pelo órgão público. Frente a essa 

situação, a família estava sem condições de adquirir um novo imóvel e tendo de viver em 

um apartamento emprestado. Outra vítima desses atos violadores dos direitos sociais foi 

uma senhora de setenta e sete anos que foi retirada da casa em que viveu há mais de 

sessenta anos. Vale ressaltar que esses terrenos foram utilizados para construir áreas de 

acesso ao estádio. 

Segundo dados fornecidos pelo site da Secretária Geral da Presidência da República 

(SECRETARIA-GERAL PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA), as desapropriações sob a 

responsabilidade da prefeitura de Curitiba foram de vinte e um imóveis, sendo que, destes, 

seis eram residências de famílias. Esse dado é no mínimo curioso, pois diverge dos 

números apresentados pela professora Fernanda Keikolkuta, que havia relatado a 

dificuldade que enfrentou para obter informações do Governo sobre as obras. Entretanto, 
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concluí-se, apesar da diferença de dados, que as desapropriações ocorreram e que elas 

feriram o direito à moradia.  

Esses terrenos encontravam-se como propriedades da prefeitura emprestadas ao Atlético 

Paranaense (time ao qual pertence o estádio Arena da Baixada) até 31 de Dezembro de 

2014; durante esse tempo, o time estava incumbido de ressarcir o valor das 

desapropriações. Passado o prazo estipulado contratualmente, o Atlético não conseguiu 

realizar o pagamento integral das desapropriações, resultando na ação da prefeitura para 

cobrar judicialmente a dívida (PUGLIESI, 2015). Contudo, deve-se observar que as áreas já 

se tornaram zonas de acesso ao estádio, pertencentes faticamente, portanto, ao Atlético 

Paranaense. Dessa forma, o Estado, além de ferir o direito à moradia, investiu dinheiro 

público em uma obra de caráter estritamente particular e inapta a gerar qualquer beneficio 

de ordem social para a população. 

Vale destacar que essas desapropriações (e outras que ocorreram no Brasil com o fim de 

estruturá-lo para sediar a Copa) foram criticadas pela ONU, a qual afirmou, em 2011, que 

elas possivelmente feriram os direitos humanos, segundo posicionamento da relatora 

especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Raquel Rolnik (FONSECA, 2011). 

Hoje, pode-se dizer com certeza que sim, essas desapropriações feriram drasticamente os 

direitos humanos daquela população. 

 
 
6. CONCLUSÃO 
 
 
Após essa apresentação dos conceitos de direito à propriedade e de direito à moradia, dos 

casos de desapropriação, e, principalmente, o caso concreto, pode-se concluir que o ato da 

Prefeitura de Curitiba de desapropriar seis casas, segundo divulgação oficial, para ampliar a 

área de acesso externo do estádio Arena da Baixada, foi uma clara violação à garantia de 

moradia. Isso porque tais obras, além de representarem um interesse privado (a construção 

de um estádio pertencente a um time específico de futebol), desalojaram famílias inteiras de 

seus lares com o objetivo de promover um evento privado e tornar possível a adequação do 

local ao “padrão FIFA de qualidade”. 

Vale destacar que, quando uma das hipóteses de desapropriação relaciona-se à criação de 

estádios, a mesma só pode ocorrer quando há alguma vantagem para a população. No caso 

concreto que foi objeto de análise deste artigo, a maioria da população não foi beneficiada, e 

sim prejudicada. 

Ademais, o ato apresenta expressa incongruência com o parágrafo terceiro do artigo quinto 

do Decreto-Lei nº. 3.365, pois o dispositivo apresenta a desapropriação como uma forma de 

fornecer casas à população de baixa renda, jamais de meramente tirar as residências das 
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pessoas. O caso se consubstanciou na utilização desse mecanismo não para o seu fim de 

efetivação do direito à moradia, mas como meio de violá-lo. 

Sob o contexto dos tratados firmados internacionalmente, nota-se a violação de vários 

deles, principalmente da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial assinada pelo Brasil, pois ela proibe ações tanto de empresas 

privadas como do próprio Estado que retirem a comunidade carente de seus lares em razão 

da instalação de empresas ou de outro tipo de investimento privado. 

Por fim, conclui-se que as desapropriações realizadas em Curitiba para ampliar o estádio do 

Atlético e, com isso, adequá-lo as exigências da FIFA, desconsideraram totalmente os 

direitos das pessoas que ali viviam, em flagrante violação da Constituição Federal. Dessa 

forma, o Estado agiu em ilegítimo benefício do interesse privado sobre o social, 

desvirtuando complemente a sua função de representante dos interesses do povo, o que 

configura uma atitude deplorável e lastimável por parte dos governantes. 
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