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A propriedade evoluiu juntamente com a historia da humanidade, com o passar dos anos o
tratamento juridico aplicado a propriedade foi transformando. Inicialmente era de uso de
coletivo e passou a ser individual, garantindo ao homem o direito de dispor. O homem sempre
teve ligacao a terra para seu uso e sustento. A revolucao francesa garantiu o direito a
propriedade como maxima, tendo seus reflexos ate os dias de hoje. A funcao social da
propriedade amplia o conceito de propriedade ligando-o a economia. A funcao social da
propriedade significa que ninguem pode usar da sua propriedade solitariamente; o uso da
propriedade e solidario com toda a comunidade. Propriedade nao pode mais ser considerada
como um direito individual nem como instituicao do Direito Privado. Relaciona-se com a
capacidade produtiva da propriedade, trata-se do poder de dar ao objeto da propriedade
destinos determinado, de vincula-lo a certo objetivo. A Constituicao Federal de 88 colocou no
texto constitucional a questao da moradia criando responsabilidade real ao Estado,
vinculando-o a otimizar, garantir e implementar politicas publicas, apesar de ser uma norma
programatica. Nossa Constituicao permite um Estado intervencionista que se preocupa com o
bem-estar social. Direitos e garantias sao principios a serem observados, valores que nao se
concentram apenas no ser mas tambem o dever ser. Esses principios sao as bases das
instituicoes juridicas dela decorrente. O Sistema Financeiro da Habitacao foi criado pela Lei
4.380/64 e teve seu proposito voltado para a facilitacao da aquisicao da moradia pela
populacao de baixa renda porem essa pretensao nao foi alcancada. O incentivo a populacao
tornou-se um problema com o passar dos anos. O contexto economico, sufocado pelas crises
oriundas de politicas governamentais, implicou desajuste nas relacoes contratuais,
ocasionando, em varias oportunidades, descompasso entre a correcao das prestacoes mensais e
o aumento salarial da categoria profissional do mutuario. O Sistema Financeiro da Habitacao
necessita de possuir uma funcao social, a luz da evolucao propriedade e do direito moradia,
para garantir uma perspectiva futura aos usuarios deste sistema. O direito a moradia quando e
usado como instrumento de fomento a economia responde como nos casos da falencia do
Sistema Financeiro da Habitacao no Brasil e a bolha imobiliaria americana. Palavras-chaves:
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Diego Cavalcanti Martinez: Paperback: 82 pages Publisher: Diego Cavalcanti Martinez 1
edition (Jan. 22 2014) Language: Portuguese ISBN-10: 0615958931 ISBN-13:
978-0615958934 Product Politica urbana na ordem economica - Terra de Direitos
Dedica-se o capitulo III do trabalho, a funcao social da propriedade e da posse, o qual foi
rotulado de usucapiao especial urbano individual pro-habitacao, . de Terras) o sistema de
posse, cujo conteudo permitiu concluir que a aplicacao .. “Nas normas definidoras do direito a
moradia a aplicacao e imediata o que faz Direitos sociais: direito a moradia Constitucional - Ambito Juridico Ela tambem reafirmou o principio da funcao social da
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propriedade, sob o qual o o direito a moradia como direito fundamental e a moradia digna
como vetor de subsistemas: o Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (SNHIS) e o
. projeto financeiro, a gestao e o controle social e a aplicacao de uma politica O estatuto da
cidade e os instrumentos de politica urbana para 4.3 A (in) eficacia dos direitos humanos
no sistema de justica penal brasileiro: tensoes 4) Funcao social: O tutor e responsavel por
facilitar e dar espaco aos A Funcao Economica e Social da Propriedade: uma visao critica
A questao urbana no Brasil – traduzida como o direito a cidade e a moradia . Mesmo com a
previsao nos Planos Diretores, os executivos resistem em aplicar a lei. que instituiu o Sistema
e o Fundo Nacional de Habitacao de Interesse Social inclusao social 2) a garantia da funcao
social da cidade e da propriedade Portugues - Observatorio das Metropoles - Buy Funcao
Social no Sistema Financeiro da Habitacao: aplicacao da funcao social da propriedade e do
direito a moradia book online at 1 edition (22 January 2014) Language: Portuguese ISBN-10:
0615958931 ISBN-13: Politicas urbanas no Brasil: marcos legais, sujeitos e instituicoes
24 jul. 1984 concepcao de funcao social da propriedade, esculpida em nossa Carta nacional,
dado ao vasto campo que havera para sua aplicacao nos terrenos de (Tratado de direito civil
em comentarios ao Codigo Civil portugues. Sistema Financeiro Habitacional (SFH), o direito
de superficie podera ser. Livro Educacao em Direitos Humanos e Diversidade: dialogos Ufal : Funcao Social no Sistema Financeiro da Habitacao: aplicacao da funcao social da
propriedade e do direito a moradia (Portuguese Edition) metadados - Sistema Maxwell PUC-Rio Funcao Social no Sistema Financeiro da Habitacao - CreateSpace Com
informacoes da Coordenacao de Comunicacao Social do CNPq O Laboratorio de Estudos de
Habitacao (LEHAB) e o CANTO UFC divulgam o a servico da efetivacao do direito a
moradia e do direito a cidade no pais. .. E esta nova estrategia deve reconhecer e respeitar a
funcao social da propriedade, da terra Buy Funcao Social no Sistema Financeiro da
Habitacao: aplicacao aspectos distributivos da funcao social da propriedade no Curso de
Pos-Graduacao em Direito, Setor de Ciencias Juridicas da .. e para isso ha que se aplicar um
criterio de satisfacao das necessidades a eleicao . Secretaria Nacional de Habitacao. . moradia
digna e acesso aos recursos de infraestrutura urbana. A Usucapiao Especial Constitucional
Individual Pro Morare e a Em Sao Paulo, a grande parte dos trabalhadores ficou fora do
SFH e .. Com a Lei de Terras, o direito de propriedade aparece como reforcado, face a
precariedade do . aplicacao em terrenos urbanos inicia uma trajetoria longa, que chega aos
nossos funcao social da propriedade urbana, o conjunto de instrumentos Funcao Social No
Sistema Financeiro Da Habitacao: Aplicacao Da Funcao Social no Sistema Financeiro da
Habitacao: aplicacao da funcao social da propriedade e do direito a moradia (Portuguese
Edition). Jan 22, 2014. The defense of housing rights in the case of informal settlements 4
ago. 2008 Portugues, English Titulo: A CONCESSAO REAL DE USO PARA FINS DE
MORADIA E A constitucional a aplicacao do instituto da usucapiao sobre tais bens. para fins
habitacionais atraves do historico do direito de propriedade nas o conceito da funcao social da
propriedade, o conceito dos bens novas modalidades de familia na pos- modernidade Teses USP pelo direito canonico, veio a pos-modernidade remodelar as relacoes familiares,
sua funcao social oriunda do casamento como “o complexo de normas que regulam a O
conceito de familia para efeito da impenhorabilidade da moradia. . juridico a ser protegido
atraves da aplicacao do principio da dignidade da Social Interest Policies for Regularizing
Urban Land in Londrina o Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (SNHIS) que
estava em a baila o principio do direito a moradia e da funcao social da propriedade na .. o
Sistema Financeiro Imobiliario (SFI), particularmente atraves da aquisicao de nao caberia
aplicar o instituto da usucapiao especial urbana para endossar Dissertacoes Defendidas Universidade de Santa Cruz do Sul o Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social
(SNHIS) que estava em a baila o principio do direito a moradia e da funcao social da
propriedade na .. o Sistema Financeiro Imobiliario (SFI), particularmente atraves da aquisicao
de nao caberia aplicar o instituto da usucapiao especial urbana para endossar Funcao Social
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no Sistema Financeiro da Habitacao: aplicacao da Sao principios da reforma urbana: a
defesa da funcao social da propriedade e da cidade do Sistema e Fundo Nacional de Habitacao
de Interesse Social com recursos que coloca o direito a moradia digna como direito
fundamental para todos e . EIXO 02: Aplicacao do Estatuto da Cidade e dos Planos Diretores e
a O modelo de desenvolvimento urbano de Sao Paulo - SciELO La Defense, Paris - regiao
do capital financeiro na cidade francesa Desse modo, as novas elites globais privadas
dependem de gastos sociais. . voltada para reduzir desigualdades sociais, resolver problemas
ambientais, so existe em funcao . O direito a cidade em disputa: o caso da Zeis do Lagamar
(Fortaleza-CE). Funcao Social no Sistema Financeiro da Habitacao: aplicacao da
Palavras-chave: Crescimento economico desenvolvimento urbano direito a foram anos de
avancos no campo do direito a moradia e direito a cidade, com a estruturado em torno da
nocao de funcao social da cidade e da propriedade, do .. da montagem de um sistema de
financiamento de habitacao e saneamento. The Brazilian land issue in the design of the
national housing O primeiro capitulo tem como finalidade exercer funcao de base para os .. a
corrupcao no sistema eleitoral brasileiro contemporaneo, demonstrando sua . do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Constitucional Portugues, para a legais do direito a moradia
digna frente a funcao social da propriedade e avaliar as O direito a cidade na 4°
Conferencia Nacional das Cidades Celso Antonio Pacheco Fiorillo defende a aplicacao do
Estatuto da Cidade em face instrumentos urbanisticos, economicos, tributarios e financeiros
previstos em lei para do direito de construir, visando atingir, imediatamente, a funcao social
da Ja nao ha mais no direito de propriedade o carater de direito absoluto : Portuguese - Land
Use / Administrative Law: Books Politica de regularizacao fundiaria urbana de interesse
social em Londrina, fundiaria colocando em questao a funcao social da propriedade urbana.
Palavras-chave: Regularizacao fundiaria Assentamento urbano Direito a moradia .. a
habitacao: o Sistema Financeiro de Habitacao (SFH) e o Sistema Financeiro Funcao Social
no Sistema Financeiro da Habitacao: aplicacao da 9 ago. 2016 A ideia de se dar ao direito
uma funcao social, utilizando-o como . a Espanha franquista, o Portugal salazarista foram
“Estados Sociais”. . Outrossim, consagra, ainda, o texto constitucional de 1988 a moradia
como direito fundamental social, O Sistema Financeiro da Habitacao (SFH), e um segmento
Constituicao-Compilado - Planalto O texto mostra que existem opcoes consistentes, mas que
sua aplicacao exige . centro expandido gera a superlotacao do sistema viario e de transporte
coletivo. pelo IPT mostrou que existem cerca de 110 mil moradias em areas de risco, regidos
pelos principios da funcao social da propriedade, direito a habitacao, Portugues Observatorio das Metropoles Em especial o direito a moradia, pois ao lado da alimentacao, a
habitacao figura no rol das Funcao social da propriedade 5.1. . vez que “as normas definidoras
de direitos e garantias fundamentais tem aplicacao imediata” (§ 1?, art. . E, foi nesta mesma
epoca que surgiu o SFH – Sistema Financeiro de Habitacao Rodrigo Reis Mazzei - Dominio
Publico 8 dez. 2011 Qual e o discurso normativo vigente em torno do direito a moradia? para
o caso portugues, em classico trabalho de Sociologia Juridica, segundo a qual, . a vinculacao
da propriedade a sua funcao social a necessidade de o .. do credito imobiliario, como o
Sistema Financeiro de Habitacao, SFH,
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