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RESUMO 

 

AMPLITUDE DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR FRENTE AO DIREITO À 

MORADIA DO TRABALHADOR MIGRANTE 

 

A frequência com que trabalhadores migrantes encontram-se submetidos a 

condições indignas de moradia despertou o interesse na investigação da existência e da 

extensão de obrigação jurídica do empregador em relação a seu correspondente direito. 

Como deixa entrever a jurisprudência a respeito, à exceção das ocasiões em que o 

empregador expressamente assume obrigação de tal natureza, o problema não encontra 

resposta normativa enunciada de forma específica. À vista dos direitos fundamentais, 

normas jurídicas nacionais e internacionais convergem no sentido de que o conteúdo do 

direito à moradia não se preenche com a simples existência de um abrigo ou alojamento; 

tem deveras maior alcance e abrange a concepção da moradia adequada. A inserção do 

direito à moradia do trabalhador migrante no âmbito do contrato de emprego pode suscitar 

colisão entre aquele direito fundamental e o de proteção à propriedade do empregador. A 

solução apresentada pretende oferecer uma resposta plausível e fundamentada à indagação 

central da pesquisa, dentre os possíveis encaminhamentos do problema. 

 

Palavras-chave: Migração. Moradia. Trabalhador migrante. Obrigação do empregador. 

Direito à moradia. Direitos fundamentais 

 



ABSTRACT 

 

AMPLITUDE OF THE EMPLOYER'S OBLIGATIONS IN VIEW OF THE 

HOUSING RIGHTS OF MIGRANT WORKERS 

 

The frequency with which migrant workers are subjected to degrading housing 

conditions has aroused the interest in investigating the existence and extent of the 

employer's legal obligation in relation to his/her corresponding right. As jurisprudence 

about it allows us to glimpse, except for occasions where the employer expressly assumes 

an obligation of such nature, the problem finds no normative response specifically set out. 

In view of fundamental rights, national and international legal standards converge in the 

sense that the content of the right to housing is not filled with the mere existence of a 

shelter; indeed has greater range and covers the conception of a dignifying housing. The 

insertion of the housing rights of migrant workers under the scope of the labor agreement 

may raise collision between that fundamental right and that of protecting the employer's 

property. The solution presented aims to provide a plausible answer and reasoned to the 

research central question, among the possible referrals of the problem. 

 

Keywords: Housing. Migrant worker. Employer's obligation. Right to housing. 

Fundamental rights 

 



RESUMÉ 

 

L’AMPLITUDE DES OBLIGATIONS  DE L’EMPLOYEUR DEVANT LE DROIT 

DE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR MIGRANT 

 

La fréquence de travailleurs migrants soumis à des conditions indignes de logement 

a suscité l’intérêt dans l’enquête  sur l’existence de l’extension d’obligation juridique  de 

l’employeur en ce que concerne son droit correspondant. Comme la jurisprudence 

remarque à ce sujet , sauf pendant les occasions où l’employeur assume l’obligation  d’une 

telle nature, le problème n’a pas de réponse normative spécifiquement énoncée. Compte 

tenu les droits fondamentaux, les normes juridiques nationales et internationales 

convergent vers le contenu du droit au logement et ne répondent pas à la simple existence 

d’un abri; ils possèdent en effet une plus grande portée et renferment la conception de 

logement digne. L’insertion du droit au logement de l’employeur lors de l’embauche peut 

susciter la collision  entre le droit fondamental et celui de la protection de la propriété  de 

l’employeur. La solution présentée envisage d’offrir une réponse plausible à la question 

centrale de la recherche, parmi les possibles directions du problème. 

 

Mots-clé: Migration. Logement. Travailleur migrant. Obligation de l’employeur. Droit au 

logement. Droits fondamentaux 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito é ciência do dever-ser; seu desenvolvimento, contudo, há de sempre partir 

do que é. O estudo em perspectiva resulta, pois, da preocupação causada pelo fato social 

sobre o qual pretende debruçar-se: a moradia do trabalhador que, por conta de emprego, 

muda de endereço.  

A centralidade do emprego para a sobrevivência do ser humano, na sociedade 

capitalista, torna tal migração uma realidade transnacional incômoda e ainda sem solução 

definitiva à vista, como o denota o exemplo europeu - complexo e conflituoso, máxime por 

desnudar com transparência os traços individualistas, conservadores e xenófobos que 

subjazem ao trato do tema. 

O crescimento econômico brasileiro, trazendo a reboque a multiplicação e a 

diversificação dos postos de trabalho, fomenta a migração em busca de emprego, 

particularmente estimulada pelas dimensões geográficas continentais do País e pela maciça 

concentração de investimentos em sua região Centro-Sul. 

Em tal contexto, o fenômeno, especialmente quando suscitado por atividade de 

natureza transitória, tem-se mostrado particularmente propício à geração de tensões que 

envolvem os direitos básicos do migrante. Destacam-se, nesse quadro, as condições de 

moradia a que se submete o trabalhador. Raras são as notícias envolvendo a degradação 

imposta a trabalhadores migrantes que não identifiquem nas condições de sua moradia o 

fator decisivo ou ao menos distintivo do flagelo relatado. 

Atenta a essa realidade, a pesquisa que se projeta afasta, de antemão, resposta 

segundo a qual a questão da moradia do trabalhador migrante soluciona-se 

predominantemente em função de seu mérito pessoal ou da adequada implementação de 

políticas públicas. Recusa-a, por sua óbvia insuficiência e pelo efeito perverso de retirar o 

problema da esfera tipicamente jurídica. Propõe, em suma, exame científico que remeta o 

debate para o campo das obrigações patronais. 

Por maior que seja o rigor científico que se pretenda imprimir a uma pesquisa, a 

eleição de seu objeto jamais se desvincula dos interesses pessoais do pesquisador. 

Esta verdade é posta às claras em simples, porém certeira, recomendação que 

Booth, Colomb e Willians, sem deixar de reconhecer o lugar comum do conselho, fazem a 
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quem procura um assunto para investigar. Dizem os acadêmicos norteamericanos que “se 

você está livre para estudar qualquer tópico dentro do razoável, só existe um clichê que 

podemos lhe oferecer: comece pelo que o interesse mais profundamente”.
1
 Advertem, 

contudo, que a escolha do “tópico”
2
 não se esgota em si, exigindo do pesquisador a 

exposição das razões que justificam sua dedicação ao tema e a atenção das demais pessoas 

para com a sua pesquisa; ressaltam, ademais, que o simples interesse pessoal do 

investigador é insuficiente para o desencadeamento da pesquisa científica.
3
 

O presente estudo também nasce de uma atenção pessoal despertada pelas 

frequentes notícias de pessoas distantes de sua “terra natal”, habitando moradias em 

situações indignas. Um olhar mais atento a essa sucessão de narrativas repetidas permitiu 

perceber, em meio a elas, uma ocorrência reiterada, característica e socialmente relevante: 

a associação da degradação da moradia do trabalhador à sua condição de migrante.  

Esta realidade consubstancia mais um entre os incontáveis retratos da dissociação 

entre o ser e o dever-ser, na particular confrontação dos fatos (migração para o trabalho e 

moradias indignas) e das normas jurídicas em vigor (direitos fundamentais à moradia, à 

saúde e ao trabalho). 

Na história da sociedade capitalista, a necessidade do emprego para a maior parcela 

da humanidade, que não detém meios de produção ou de especulação financeira, fez da 

migração em razão do trabalho uma contingência natural, tantas vezes exaltada em nome 

da prosperidade individual, apesar dos inevitáveis sacrifícios pessoais. A ausência de um 

endereço definitivo, porquanto atrelada à manutenção do emprego, passa a ser um dado 

pressuposto do modo de vida, ainda que não conscientemente percebido; e, à conta da 

cultura do elogio ao mérito individual, a melhor ou pior condição de habitação acaba por 

ser tratada como resultado direto do sucesso ou do insucesso pessoal ou, nas situações-limite 

nas quais se expressa o desrespeito à dignidade humana, como assunto de política pública. 

                                                           
1
BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. Trad. Henrique A. R. Monteiro. 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 47. A respeito, vale também esta observação: “A preparação de uma 

tese digna exige, obviamente, sempre grande esforço por parte do pesquisador. Por conseguinte, menos 

penoso e tanto melhor será para ele quando se tratar de tema pelo qual nutra paixão. Devemos alertá-lo, 

contudo, contra a ilusão do belo e apaixonante tema [...] em relação à escolha do tema, poder-se-ia dizer: 

mais vale um amor maduro do que uma paixão do tipo adolescente” (MARCHI, Eduardo C. Silveira. Guia 

de metodologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 47). 
2
“Um tópico é um interesse específico o bastante para servir de base a uma pesquisa que possa ser relatada de 

maneira plausível em um livro ou artigo que ajudem outros a evoluir em compreensão e maneira de pensar 

[...]” (BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. op. cit., p. 47). 
3
BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. op. cit., p. 45. 
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No entanto, o caso de pessoas submetidas a condições degradantes de moradia 

durante o exato período de execução do contrato de emprego não pode restar circunscrito 

apenas ao campo do mérito ou da capacidade individual, sob pena de despolitização do 

debate e, consequentemente, de sua retirada do plano do que deve ser normatizado ou, pelo 

menos, equacionado juridicamente de maneira a fixar responsabilidades. Tal despolitização 

corrobora a inadequada visão segundo a qual a habitação precária há de ser naturalmente 

aceita como vicissitude do vínculo empregatício desprovido de perenidade. 

Realmente. A moradia no contexto da migração apresenta peculiaridades que 

permitem e até sugerem um estudo particularizado a seu respeito, especialmente quando se 

têm em mente setores destacados da economia brasileira e mundial, como os da agricultura 

ou da construção civil, onde desponta como circunstancialmente indispensável, tanto do 

ponto de vista de quem emprega, quanto daquele de quem é empregado.  

A partir dessa delimitação, que as particularidades do caso posto à reflexão 

inspiram, vislumbra-se existir espaço para um estudo igualmente característico, com 

resultados próprios. 

Assim, embora não esquecendo de Booth, Colomb e Willians, o presente trabalho, 

para além da paixão do pesquisador, tem de declarar as razões que pretendem justificar sua 

dedicação ao tema e potencialmente despertar a atenção das demais pessoas para com os 

resultados da investigação, explicitando-as, em beneficio da clareza da exposição, em 

quatro dimensões básicas: a humanística, a da observação dos fenômenos sociais, a política 

e a jurídico-científica.  

Na dimensão humanística, releva o tema a preocupação com o trabalhador 

submetido ao vilipêndio das condições de habitação, particularmente quando migra por 

exigência do emprego a que aspira. 

Na dimensão da observação dos fenômenos sociais, a contemporânea facilitação da 

mobilidade humana e a lógica operacional do modo de vida da sociedade capitalista 

multiplicam os casos de deterioração da moradia dos que têm de seu não mais do que a 

força de trabalho. 

Na dimensão da política — tomado o termo no seu sentido de organização e 

administração das relações sociais —, a abordagem desse problema social reclama a 

intervenção do poder, à vista dos compromissos constitucionais e internacionais da 

República para com a preservação da dignidade da pessoa humana. 
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Na dimensão jurídico-científica, as ainda pouco exploradas implicações do direito à 

moradia na esfera do direito do trabalho, em especial quando mediadas pela migração, 

oferecem-se a exame científico à luz de uma determinada doutrina contemporânea dos 

direitos fundamentais, abordagem a bem dizer por ora inusual nos estudos trabalhistas. 

Daí o objeto deste estudo e suas justificativas favorecerem o entrecruzamento 

dessas quatro dimensões, admissível ante a inexistência de incompatibilidade a priori entre 

ciência e política, notadamente quando se está no plano do conhecimento.
4
 

A pesquisa jurídica preconizada dedicar-se-á, pois, a enfrentar o seguinte problema 

central, delimitado por uma dupla indagação: há obrigação jurídica patronal, quanto às 

condições de moradia de empregados migrantes? Em caso positivo, qual a sua amplitude? 

Ambicionar a abordagem científica do problema sugere, para não dizer reclama, o 

prévio esclarecimento dos pressupostos basilares sobre os quais o estudo haverá de 

assentar-se  seus marcos teóricos , seja para permitir a perquirição de sua coerência e 

substância, seja para facultar a sua falseabilidade. 

A esse desiderato serve o primeiro capítulo do trabalho, o qual declara sob quais 

concepções do Direito terão lugar as reflexões subsequentes.  

Também a esse capítulo reserva-se a missão de fixar o marco teórico que orienta o 

enfrentamento do problema a partir da compreensão dos direitos fundamentais, com vistas 

à construção de um modelo hermenêutico apropriado à conversão em modelo jurídico, 

segundo Miguel Reale e sua Teoria dos Modelos do Direito. Afinal, moradia e trabalho são 

temas constitucionalmente versados, na qualidade de direitos fundamentais sociais que se 

conectam a outros de igual natureza, como saúde e meio ambiente.  

Nesse domínio, joga papel importante a teoria de Robert Alexy acerca dos direitos 

fundamentais, impondo-se a condensação dos seus conceitos básicos, com ênfase naqueles 

que, compatíveis com o ordenamento jurídico-positivo brasileiro, direcionam 

decisivamente o iter reflexivo a ser trilhado.  

O capítulo segundo enuncia a situação de fato objeto de exame jurídico, com a 

apresentação de dados e informações que descrevem, explicam e margeiam, conforme a 

                                                           
4
Tal qual a lição de Umberto Eco: “[...] vê-se que não existe oposição entre tese científica e tese política. Por 

um lado, pode dizer-se que todo trabalho científico, na medida em que contribui para o desenvolvimento do 

conhecimento geral, tem sempre um valor político positivo (tem valor negativo toda ação que tenda a 

bloquear o processo de conhecimento); mas, por outro, cumpre dizer que toda empresa política com 

possibilidade de êxito deve possuir uma base de seriedade científica” (ECO, Umberto. Como se faz uma 

tese. Trad. de Gilson Cesar Cardoso, São Paulo: Perspectiva, 1996). 
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sua relevância jurídica, o conflito de interesses para a dirimição do qual se procura por 

adequada disciplina jurídica. Neste ponto, o tratamento do problema nos planos da 

autonomia privada e da jurisprudência atual será abordado. 

A investigação do conteúdo e da eficácia da norma sobre o direito fundamental à 

moradia e a avaliação da respectiva aptidão para fundamentar a análise jurídica do assunto 

em foco compõem o terceiro capítulo; nele, os direitos sociais afirmam-se como direitos 

fundamentais passíveis de repercussão nas relações entre particulares, uma vez superadas 

as situações em que se encontrem em colisão. 

No quarto e último capítulo, toma-se essa solução para fundar a existência e a 

amplitude da obrigação patronal de propiciar moradia digna ao trabalhador migrante, 

independentemente de qualquer prévia deliberação normativa específica ou jurisdicional a 

esse respeito. 

Cumpre, por fim, esclarecer sobre os métodos de abordagem e de procedimento 

adotados para realização da pesquisa.
5
 

Os adotados marcos teóricos (confessadamente abertos) devem estar devidamente 

conciliados com um tratamento que admita a concepção tridimensional do Direito e os 

modelos do Direito. Ao dinamismo da experiência jurídica apreendido por essas ideias 

afigura-se mais adequado, segundo o próprio Reale, o método de abordagem da dialética 

da complementaridade. Conta Paul Foulquié a origem deste método:  

A noção de complementaridade foi introduzida pelo físico sueco Niels 

Bohr, para pôr fim ao conflito entre a teoria corpuscular e a teoria 

ondulatória, que, desde há dois séculos, se opunham em óptica: não 

podendo tomar simultâneamente em consideração o aspecto corpuscular e 

o aspecto ondulatório, que, não obstante, são ambos necessários para 

explicar os factos, tomamo-los sucessivamente, considerando-os a ambos 

como igualmente justificados. [...] A noção de complementaridade, como 

é fácil supor, pode ser invocada em muitos problemas filosóficos [...] É 

pois uma noção de grande alcance que a microfísica sugeriu ao filósofo.
 6
 

 

                                                           
5
Para a distinção entre método de abordagem e métodos de procedimento, vide MARCONI, Marina de 

Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 

88. Reproduzindo, de modo objetivo, a conceituação de Marconi e Lakatos, diz Teixeira da Cunha: “A expressão 

‘método de abordagem’ corresponde a uma forma de se pensar a realidade objetiva dada a exame; por isso está 

em um plano mais elevado de abstração. O método de abordagem é a disciplina rigorosa de formas quase sempre 

espontâneas de pensar as coisas [...] Já os métodos de procedimento são regras mais ou menos minuciosas que 

condicionam o trabalho de investigação científica em ciências específicas [..]” (CUNHA, Renan Severo Teixeira 

da. Introdução do estudo do direito. Campinas: Alínea, 2008. p. 70). 
6
FOULQUIÉ, Paul. A dialéctica. Trad. Luís A. Caeiro. 2. ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1974. p. 96-

97. Sobre a distinção entre as dialéticas da complementaridade e hegeliano-marxista, cf. Id. Ibid., p. 98-99.  
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Reale adota esta dialética particular para o desenvolvimento de suas pesquisas e seu 

pensamento jurídico, declaradamente em função da integração de fatos e valores na 

sua compreensão tridimensional do Direito
7
, tendo enunciado tal método de 

abordagem nestes termos: 

[...] na dialética do tipo aqui exposto, há uma correlação permanente e 

progressiva entre dois ou mais termos, os quais não se podem 

compreender separados uns dos outros, sendo ao mesmo tempo 

irredutíveis uns aos outros; tais elementos distintos ou opostos da relação, 

por outro lado, só têm plenitude de significado na unidade concreta da 

relação que constituem, enquanto se correlacionam e dessa unidade 

participam.
8
 

 

Esse sentido de complementação é central na construção dos conceitos a seguir 

abordados de estrutura e de modelo, conformados pela unidade de elementos diversos que 

se implicam e se completam, dinamicamente.  

Demais disso, o potencial de influir, positivamente, no campo da hermenêutica 

jurídica, inspirando a postura do intérprete/aplicador do Direito, é mais uma justificativa 

para a opção metodológica pela dialética da complementaridade. Como bem observado por 

Teixeira da Cunha, o método “projeta-se nas questões concretas de decidibilidade. É 

instrumento eficaz na atualização semântica das normas, diante de mudanças e necessidade 

sociais e de critérios de valoração”.
9
  

Quanto ao procedimento, o método monográfico, consistente na busca de 

generalizações a partir do estudo aprofundado de caso prático perfeitamente delimitado
10

 

— a submissão de trabalhadores migrantes a moradias inadequadas, durante o contrato de 

trabalho que motivou a migração — haverá de conduzir à conclusão. 

Tal escolha resulta da percepção de que o estudo da aplicação do Direito requer 

como referência o caso concreto. É o que se pode inferir das noções de “mandamentos de 

otimização”, “método de interpretação hermenêutico-concretizador”, “proporcionalidade”, 

“ponderação”, “lei de colisão”, entre outros conceitos que integram a pesquisa, todos os 

quais remetem o estudioso, o intérprete e o aplicador do Direito à reflexão jurídica pautada 

                                                           
7
“Mister é não olvidar que a compreensão do direito como ‘fato histórico-cultural’ implica o conhecimento 

de que estamos perante uma realidade essencialmente dialética, isto é, que não é concebível senão como 

processus, cujos elementos ou momentos constitutivos são fato, valor e norma [...]” (REALE, Miguel. 

Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 73-75). 
8
Id. Ibid., p. 73-74. Para Reale, a dialética hegeliano-marxista dos opostos “não é senão uma expressão 

particular” da dialética da complementaridade (Id. Ibid., p. 72). 
9
CUNHA, Renan Severo Teixeira da. op. cit., p. 92. 

10
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. op. cit., p. 90. 
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pelas circunstâncias fático-axiológicas do problema prático, cujo resultado denotará 

respeito ao cânone da segurança jurídica, na medida em que apresentar argumentos 

racionais que fundamentem um modelo hermenêutico de caráter prospectivo, isto é, de 

incidência possível para outros casos, sob as mesmas circunstâncias.  

Enfim, no âmbito da instigante temática da confluência dos direitos fundamentais e 

das relações de trabalho, todo o esforço terá sido recompensado se a pesquisa que se 

propugna for simplesmente mais um arco que dispara reflexões do que uma seta que leva a 

conclusão irretornável. 
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1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

1.1. A Teoria dos Modelos do Direito e o Tridimensionalismo Jurídico 

 

Dentre tantas contribuições ímpares à cultura jurídica proporcionadas por Miguel 

Reale em sua vasta obra, destacam-se, para os fins deste estudo, a teoria dos “Modelos do 

Direito” e a concepção do “Tridimensionalismo Jurídico Concreto e Dinâmico”, atuais e 

adequadas ao tratamento dos direitos fundamentais, especialmente em função de seu 

caráter aberto e incentivador da consideração do direito como um objeto em movimento, 

tanto quanto o é a própria vida a que há de servir. 

Não se cuida, porém, de teoria e concepção construídas e úteis tão somente no 

plano jusfilosófico. Bem ao contrário, Reale sempre empunhou a bandeira da aproximação 

entre filósofos e juristas, em busca de uma “Ciência Jurídica Concreta”, reveladora da 

necessária correspondência dialética entre Filosofia, Filosofia do Direito e Ciência 

Jurídica, a partir da procura das raízes do Direito histórico-social, identificado como 

“realidade cultural”
11

, percepção retomada pelo recente ideário pós-positivista. 

O viés concretista da teoria dos “Modelos do Direito” e da concepção do 

“Tridimensionalismo Jurídico Concreto e Dinâmico” parece justificar a adoção de ambas 

como nortes teóricos de estudo que se propõe a debruçar-se sobre tema relativo ao 

tratamento jurídico de um conflito social real. 

Com efeito. Para Reale, o modelo apresenta-se como uma espécie do gênero 

estrutura, termo que designa “um conjunto de elementos que entre si se correlacionam e se 

implicam de modo a representar dado campo unitário de significações”, aludindo a uma 

“‘unidade orgânica’, a partir do símile do organismo animal que constitui um todo 

diversificado e unitariamente congruente”.
12

  

Apoiada em ideias da filosofia e da sociologia, essa concepção considera que as 

estruturas sociais não surgem arbitrária ou aleatoriamente, mas são decorrência de uma 

“qualidade imanente no pensamento de todo ser humano” (inclusive do homem selvagem), 

não se confundindo com as estruturas físico-matemáticas, as quais, diferentemente 

                                                           
11

REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, cit., p. 8-9. 
12

Id. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 5. 
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daquelas, sempre terão afetada a sua essência ao sofrer acréscimo ou subtração.
13

 O 

Direito, então, apresenta-se como expressão máxima desta qualidade imanente ao 

pensamento humano, materializada “na ordenada razão de ser das estruturas jurídicas”.
14

 

Uma estrutura atinge a qualidade de modelo quando, mantida a correlação dos 

elementos agrupados em determinado campo unitário de significações, converte-se em 

“razão de ser ou ponto necessário de partida para novos juízos futuros”, sejam eles novos 

cálculos, no plano da matemática, ou novas valorações, no plano do Direito.
15

 Baseado 

nesta transição conceitual, esclarece Reale a acepção do termo modelo, desde logo 

desgarrando-a da lógica-formal do positivismo kelseniano: 

Poder-se-ia dizer que o modelo é uma típica estrutura normativa, ou seja, 

uma expressão de dever-ser, quer este se refira a algo que deva ser, de 

maneira explicativa, no plano da idealidade lógico-matemática, quer se 

relacione com algo que deva ser de maneira prescritiva, como atitude ou 

momento de vida no plano existencial. Por aí se percebe que não é 

possível reduzir o dever-ser jurídico a um mero enlace lógico-

proporcional, como pretendeu Kelsen, na primeira fase de sua Teoria 

Pura do Direito, pois o dever-ser no mundo do Direito envolve e 

representa sempre um momento volitivo da vida humana, com tudo o que 

nesta existe de intencional e funcional.
16

 

 

Em outras palavras, o modelo se diferencia da estrutura por ostentar a essencial 

característica de ser ponto de partida para formulações futuras, conduzindo a uma ideia de 

prospecção
17

, típica das proposições de dever-ser que consubstanciam as normas jurídicas 

e que, por isso, permeiam o Direito.
18

 

A teoria dos Modelos do Direito foi construída por Reale em associação direta com 

a sua compreensão sobre as fontes do Direito. A investigação das fontes do Direito tem por 

missão precípua estabelecer os requisitos fáticos e jurídicos para a produção válida de 

                                                           
13

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 6. 
14

Id. Ibid. 
15

Id. Ibid., p. 7. Segundo Paul Ricoeur, “Na linguagem científica, um modelo é essencialmente um 

procedimento heurístico que serve para demolir uma interpretação inadequada e abrir caminho a uma 

interpretação nova e mais adequada” (RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação. Trad. Artur Morão. 

Lisboa: Edições 70, [s.d.]. p. 78). 
16

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 7. 
17

Como se infere de maneira mais clara desta outra passagem do autor, sobre o mesmo tema: “O conceito de 

modelo, em todas as espécies de ciências, não obstante as suas naturais variações, está sempre ligado à idéia 

de planificação lógica e à representação simbólica e antecipada dos resultados a serem alcançados por meio de 

uma seqüência ordenada de medidas ou prescrições” (Id. Teoria tridimensional do direito, cit., p. 111). 
18

Ao menos em seu aspecto puramente normativo, já que este estudo admite o Direito como expressão da 

correlação dialética desse com os aspectos factuais e valorativos. 
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normas dotadas de obrigatoriedade.
19

 Nesta linha, as fontes do Direito são reconhecidas 

como “estruturas normativas que implicam a existência de alguém dotado de um poder de 

decidir sobre o seu conteúdo”, não havendo falar-se em fonte do Direito se ausente o poder 

de decisão a respeito do substrato da norma jurídica.
20

  

Identificado o pressuposto da necessidade desse poder de decisão — fixado de 

maneira própria em cada ordem constitucional—, Reale, à vista do ordenamento jurídico 

brasileiro, enumera, exaustivamente, quatro fontes do Direito: a legal, emanada do poder 

legiferante estatal; a consuetudinária, resultante do poder social, revelado em “sucessivas e 

constantes formas de comportamentos”; a jurisdicional, proveniente das decisões do Poder 

Judiciário; e, finalmente, a negocial, advinda do poder reconhecido à autonomia individual 

da vontade humana para (auto)regular a contratação com outrem.
21

  

O conteúdo das fontes do Direito perfaz-se, portanto, com diretrizes normativas 

obrigatórias (enunciadas em uma ou mais normas jurídicas), voltadas à disciplina de 

relações sociais e fixadas nos âmbitos legal, consuetudinário, jurisprudencial ou negocial.
22

 

Essa conclusão, até certo ponto singela, enriquece-se, entretanto, com a proposta de 

Reale, perfeitamente congruente com a sua ideia de modelo, de que o conteúdo das fontes 

do Direito seja compreendido, ao contrário da clássica hermenêutica de Savigny, também e 

principalmente de maneira prospectiva; vale dizer, desprendendo-se das razões ou sentidos 

primários, que, no processo instituidor daquelas diretrizes normativas obrigatórias, 

moveram o legislador, o costume social, os juízes ou os contratantes, para ter um valor e 

uma semântica contemporâneos, sem todavia abandonar, por completo, o seu caráter 

igualmente retrospectivo. 

A ideia de prospecção é, portanto, o ponto comum entre as construções teóricas de 

modelo e de conteúdo das fontes do Direito em Reale permitindo, quase intuitivamente, a 

percepção de que os modelos do Direito revelam afinal o conteúdo de muitas das fontes do 

direito. 

Ademais, dependendo dos elementos que se correlacionam significativamente, 

propiciando a sua construção, os modelos do Direito podem ser classificados como 

modelos jurídicos (em sentido estrito) ou modelos hermenêuticos.  

                                                           
19

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 12. 
20

Id. Ibid., p. 11. 
21

Id. Ibid., p. 12. 
22

Id. Ibid., p. 15. 
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Em toda a oportunidade na qual o modelo envolver diretrizes normativas 

obrigatórias, emanadas das fontes do Direito, configurado estará um modelo jurídico. A 

identidade de sentido e de finalidades de cada grupo dessas diretrizes será o traço distintivo 

entre um e outro modelo jurídico, cumprindo registrar, contudo, que  

[...] os modelos jurídicos não representam todo o conteúdo das fontes do 

direito, pois, além deles, há normas jurídicas que não reúnem os 

característicos estruturais próprios daqueles entes jurídicos, muito embora 

possam constituir-se como regras do mais amplo espectro. Além disso, 

um modelo jurídico pode ir contra submodelos. [...] 

Vê-se, por conseguinte, que na legislação se encontram, ora 

correlacionados, ora não, modelos jurídicos e normas jurídicas comuns, 

estas em geral enunciativas de juízos dotados de sentido em si pleno e 

concluso, não precisando ser reportados estruturalmente a outros 

dispositivos para determinar-se o seu teor.
23

 

 

Foi sem dúvida a abordagem conjunta das noções de modelos do Direito e de fontes 

do Direito que pautou, afinal, a especificação dos modelos jurídicos em modelos jurídicos 

legais, modelos jurídicos costumeiros, modelos jurisprudenciais e modelos jurídicos 

negociais. 

De outro lado, a mesma ausência de coercibilidade que retira à doutrina a 

possibilidade de parear-se às demais fontes do Direito serve à distinção entre as categorias 

de modelo jurídico e de modelo hermenêutico. 

À doutrina reserva-se a missão de estipular as condições que legitimam as normas 

jurídicas, bem como a de interpretá-las
24

, esclarecendo o seu e o significado dos modelos 

jurídicos, inclusive quanto ao seu papel histórico, afigurando-se, assim, “uma das molas 

propulsoras e a mais radical das forças diretoras, do ordenamento jurídico”.
25

 

No cumprimento dessa função de vanguarda, a doutrina desenvolve, igualmente, as 

técnicas hermenêuticas que se prestam a integrar o sistema jurídico, quando verificadas 

lacunas e dubiedades.
26

 

                                                           
23

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 63-65. 

Saliente-se que “um modelo jurídico pode ser expresso por uma única regra de direito ou por um conjunto 

de regras interligadas, conforme a amplitude da matéria: em ambos os casos, porém, há sempre uma 

‘estrutura normativa’, constituindo uma unidade de fins a serem atingidos, em virtude da decisão tomada 

pelo emanador do modelo” (Id. Teoria tridimensional do direito, cit., p. 113). 
24

Id. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 19 e 107. 
25

Id. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 178.  
26

Id. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 107. 
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Seja elucidando os modelos jurídicos, seja produzindo técnicas hermenêuticas, a 

doutrina também se expressa olhando para frente e, tanto no plano das normas prescritivas, 

quanto no plano científico-doutrinário, traça conclusões e orientações, de aquiescência 

não-obrigatória, mirando a solução de casos ou a determinação de comportamentos a 

serem adotados em momento posterior. 

As interpretações doutrinárias e hermenêuticas e seu cunho conceitualmente 

prospectivo, quando permitem a reunião de elementos sob uma comunhão de sentidos e 

finalidades, delineiam modelos dogmáticos e hermenêuticos (ambos doravante designados 

simplesmente como modelos hermenêuticos), os quais naturalmente almejam oportuno 

acatamento pelas estruturas dotadas de poder de decisão. Pensa-se, destarte, que todo 

modelo hermenêutico aspira transformar-se em modelo jurídico. 

A advertência quanto ao equívoco da associação direta e exaustiva entre normas 

jurídicas e modelos jurídicos vale para as expressões hermenêuticas (entendidas 

isoladamente) e os modelos hermenêuticos, porquanto não se pode negar a existência de 

princípios e enunciados interpretativos que, embora pertinentes, não apresentam as 

características estruturais inerentes a um modelo. Do mesmo modo, no plano 

epistemológico, nem todas as metodologias investigativas do Direito Objetivo são 

exclusivas do campo jurídico, a exemplo da dedução e da analogia, processos 

metodológicos que servem a outras ciências, além da ciência do Direito.
27

 Portanto, as 

manifestações de hermenêutica jurídica não se identificam, necessariamente, com um 

modelo hermenêutico. 

Verifica-se, por conseguinte e de forma mais sistematizada, que os modelos de 

Direito são de duas espécies, igualmente prospectivas: os modelos jurídicos, 

coercitivamente prescritivos
28

, e os modelos hermenêuticos, eminentemente teóricos. Estes 

têm por finalidade aclarar o significado daqueles, “isoladamente ou no todo do 

ordenamento jurídico, operando, assim, como uma forma de metalinguagem jurídica”.
29

 

 O presente trabalho, em verdade, vislumbra, no conjunto das diretrizes normativas 

em torno dos direitos fundamentais, uma unidade de significações e fins que permite 

associá-las a modelos jurídicos específicos, a serem elucidados por metodologia de 

aplicação peculiar, abrindo espaço para a definição de modelos hermenêuticos próprios. 

                                                           
27

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 108. 
28

Em razão da obrigatoriedade conferida pela autoridade que lhe reconhece vigência (Id. Teoria 

tridimensional do direito, cit., p. 111). 
29

Id. Ibid., p. 112. 
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Deveras. Os modelos jurídicos e hermenêuticos dos direitos fundamentais 

coadunam-se com a postura aberta pretendida por Reale, tanto para o estudo, quanto para a 

aplicação das normas jurídicas, e remetem à força normativa dos princípios, notadamente 

aqueles previstos na Constituição, em ordem à solução de casos que não se deslindam 

imediatamente pelo método subsuntivo. É esta, aliás, a tônica do movimento de ideias que 

se convencionou chamar de “pós-positivismo”, lastrado na compreensão do Direito para 

além da lógica formal positivista. 

 Como quer que seja, porém, só haverá coerência científica na adoção do 

pressuposto teórico dos modelos do Direito, concorrendo concomitante atenção às 

mutações sociais e às normas positivas, se a concepção epistemológica do que seja o 

Direito
30

 for conciliável com esse pressuposto. 

Em outras palavras, a atividade jurídica e até mesmo criativa do intérprete, voltada 

às contingências do dinamismo social, só pode ter lugar a partir da aceitação de que o 

Direito não se esgota na letra da lei posta e na sua aplicação por simples operação 

dedutiva. Por outro lado, contudo, é incabível desatar por completo o Direito de sua 

enunciação lógico-formal, como se fora mero explicitador de valores ou direto produto dos 

acontecimentos da vida social. A noção de Direito deve realmente afastar-se de ambos 

esses caminhos estanques. 

A visão tridimensional propugna seja o Direito entendido para além de uma 

redução ao fato, ao valor ou à norma
31

, e abre as portas para uma relação de mútua 

implicação dessas três dimensões, tanto na instituição da norma (nomogênese), quanto na 

sua aplicação ao caso concreto. 

É na polissemia da palavra Direito que Reale encontra os diferentes sentidos que o 

conduzem à vinculação do jurídico com o fato
32

, o valor e a norma.  

                                                           
30

Isto é, Direito enquanto objeto do conhecimento. 
31

Como se percebe nas clássicas concepções ontológicas do Direito, próprias, respectivamente, dos 

sociologismos jurídicos, do jusnaturalismo e do positivismo (ou normativismo) jurídico.  
32

Significando fato social. Por ocasião do estudo separado de cada uma das dimensões do Direito, sob a ótica 

tridimensional, esclarece Renan Severo Teixeira da Cunha, a propósito do fato social, que “[...] o direito 

interessa-se por muitos fatos que, considerados em si mesmos, não são sociais: biológicos (a vida, a morte, 

o nascimento), naturais (uma tempestade violenta, um terremoto, uma inundação, o desabamento das margens 

de um rio), físicos, e assim por diante. Contudo, interessam ao direito na medida em que são sociais, e são 

sociais justamente por interferirem no relacionamento intersubjetivo. [...] Em suma, o importante para o 

direito é a perspectiva social do fato, qualquer que seja. Ou, como já disse, não é tanto o fato que é valorado, 

mas a relação humana dele resultante” (CUNHA, Renan Severo Teixeira da. op. cit., p. 135). 



24 

 

Em época mais remota, no momento histórico em que o homem passa a perceber 

sua existência no plano da consciência e, embora ainda não de forma totalmente 

sistematizada, passa também a produzir conhecimento, revelam-se o sentido inaugural do 

Direito e sua primeira “intuição axiológica”, advindos da observação da “ordem social” 

(antecessora do Direito em si) e de sua ligação com um “sentimento de justo”, orientador 

de uma direção de comportamento em busca do valor Justiça. Tem-se por primeiro, então, 

“o sentimento do Direito como Justiça”.
33

 

Já mais à frente no tempo é que o Direito Romano e sua “Jurisprudência” 

transpassam o estudo puro do valor Justiça, para examinar sua concreção no decorrer 

histórico da experiência humana, possibilitando, deste modo, o desenvolvimento de uma 

Ciência do Direito que se debruça sobre uma ordem verdadeiramente normativa (“intuição 

normativa”), resultante “do encontro do ideal do justo com o fato concreto posto como sua 

condição”
34

, e evidenciando, pois, de um lado, a impossibilidade de redução da norma a 

mero fato e, de outro, a inviabilidade da compreensão da norma totalmente desprendida de 

seu substrato fático (nomogenético e contemporâneo da incidência normativa).
35

  

A despeito da existência de distintos tridimensionalismos
36

, Reale propõe, a título 

de nota diferencial, uma Teoria Tridimensional que qualifica como concreta e dinâmica, 

fundamentada em duas principais afirmações: fato, valor e norma sempre se farão, dialética 

e correlacionadamente, presentes em qualquer das expressões da vida jurídica, seja ela 

estudada pelo sociólogo, pelo filósofo ou pelo jurista; a concreção do processo jurídico 

verifica-se pela norma apreendida como resultado da tensão entre fato e valor, “superadora 

e integrante nos limites circunstanciais de lugar e de tempo”.
37

 

Efeito dessa imbricação é, portanto, a absoluta impossibilidade do manejo da norma 

jurídica, em qualquer de seus momentos (da instituição, do estudo, da interpretação e da 

aplicação), com a exclusão dos fatos e dos valores envolvidos, os quais são dinâmicos por 

                                                           
33

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo, Saraiva, 2002. p. 500-503. 
34

Id. Ibid., p. 507. “Parece-nos ter sido suficientemente provado, em face de algumas tentativas de reduzir-se 

o Direito Romano a uma geometria abstrata de normas, que os jurisconsultos romanos jamais separaram a 

‘norma’ de sua circunstancialidade fática, assim como de suas exigências ideais” (Id. Ibid.). 
35

Em síntese: “Eis aí, portanto, através de um estudo sumário da experiência das estimativas históricas, como 

os significados da palavra Direito se delinearam segundo três elementos fundamentais: - o elemento valor, 

como intuição primordial; o elemento norma, como medida de concreção do valioso no plano da conduta 

social; e, finalmente, o elemento fato, como condição da conduta, base empírica da ligação intersubjetiva, 

coincidindo a análise histórica com a realidade jurídica fenomenologicamente observada” (Id. Ibid.). 
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REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, cit., p. 57. 



25 

 

natureza e, por isso, demandam uma atitude que não revele exclusiva submissão às razões 

fáticas e valorativas do momento histórico da criação da norma. 

Nota-se, sem muita dificuldade, que a visão tridimensional do Direito se ajusta, 

perfeitamente, à teoria dos modelos do Direito, facilitando seus desdobramentos.  

Deveras. Do ponto de vista dos modelos jurídicos, o tridimensionalismo permite a 

ênfase na dimensão normativa, percebida pelo agrupamento de prescrições obrigatórias de 

comportamento, mas, ao mesmo tempo, tem nos fatos e nos valores as outras duas 

dimensões do Direito que vão balizar a identificação do sentido unitário e das finalidades 

comuns que autorizam o reconhecimento da presença dos caracteres elementares de um 

modelo.  

Embora este próprio esforço de constatação do modelo jurídico e de seus dados 

estruturantes, em si, já coincida com a tarefa dos modelos hermenêuticos, revelando 

também aqui o enlace desses com a visão tridimensional do Direito, há que se avançar, 

admitindo-se que fatos e valores efetivamente devem fazer parte do movimento de 

interpretação e de aplicação das normas jurídicas, sem que isso cause escândalo.  

 É que, coladas às aludidas inspirações pós-positivistas costumam vir as objeções 

ao pretenso intuito de desqualificação da norma jurídica como instrumento prescritivo e 

cogente. A este propósito, mais uma vez extremamente adequada a manifestação de Reale, 

que, ao tratar da metodologia atrelada aos modelos hermenêuticos, posiciona-se 

peremptoriamente contrário a duas orientações que classifica de inadmissíveis, nomeando-

as radicalismos equivocados, se tomadas separadamente: a primeira, que se centra no 

momento da instituição das normas pelas fontes do Direito (vontade do legislador) e a 

segunda, que toma “a norma jurídica tão-somente em função de fatos e valores 

supervenientes”.
38

  

Acredita-se, em suma, que modelos hermenêuticos mesmo dentro da ótica pós-

positivista, não direcionam para a opção radical do total desprendimento do propósito 

originário da lei, mas oferecem espaço para uma conjugação criativa de perspectivas, 

sempre delimitada pela moldura das fontes e dos modelos jurídicos: 

[...] deve o jurista procurar atender também às mutações e imprevistos da 

vida social, utilizando-se da elasticidade, inerente a todo modelo jurídico, 

para a sua adequada utilização [...]  
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26 

 

Na realidade, o processo hermenêutico, muito embora adquira maior raio 

de ação, inclusive pelo reconhecimento da criatividade do intérprete, nos 

casos de lacuna no sistema, tem a balizá-lo a estrutura ou o contexto das 

normas in actu. Por mais que a interpretação possa tirar partido da 

elasticidade normativa, preenchendo os vazios inevitáveis do sistema, 

deve ela sempre manter compatibilidade lógica e ética com o 

ordenamento jurídico positivo, excluída a possibilidade, verbi gratia, de 

recusar-se eficácia a uma regra jurídica de Direito Positivo a pretexto de 

colisão com ditames de uma justiça natural ou de uma pesquisa 

sociológica.
39

  

 

No que tange à extensão da criatividade jurídico-interpretativa, interessante, 

didática e congruente com os pressupostos aqui adotados é a distinção que faz Larenz entre 

“interpretação da lei”, “desenvolvimento judicial imanente” e “desenvolvimento judicial 

superador”.  

De partida, o jurista alemão, enfocando a hermenêutica praticada pelos tribunais, 

assevera que a interpretação da lei e o desenvolvimento do Direito, ao contrário de serem 

essencialmente díspares, são designações de diferentes graus de um mesmo processo de 

pensamento, perante o qual uma interpretação legal, que seja inaugural ou superadora da 

anterior, já importa em desenvolvimento do Direito.
40

  

Não obstante, aponta mais incisivamente o sentido literal possível da norma 

interpretada como o limite fronteiriço por excelência entre a interpretação da lei e o 

desenvolvimento do Direito, cuja gradação e oportunidade são estabelecidas conforme os 

seguintes parâmetros: 

Um desenvolvimento do Direito conduzido metodicamente para além 

deste limite, mas ainda no quadro do plano originário, da teleologia da lei 

em si, é preenchimento de lacunas, desenvolvimento do Direito imanente 

à lei; o desenvolvimento do Direito que esteja além deste limite, mas 

adentro do quadro e dos princípios directivos do ordenamento jurídico no 

seu conjunto é desenvolvimento do Direito superador da lei.[...] o juiz, a 

quem não é lícito denegar a resolução, está em todo o caso obrigado a 

interpretar a lei e, sempre que a lei contenha lacunas, a integrá-las, ao 

passo que só pode decidir-se a um desenvolvimento do Direito que supere 

a lei quando o exijam razões de grande peso.
41

 

 

O problema jurídico imanente à situação fática que motiva este trabalho tem peso e 

densidade suficientes para atrair uma rota de solução que não pode prescindir do sentido e 
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da finalidade próprios dos conceitos de modelo jurídico e modelo hermenêutico aplicados 

aos direitos fundamentais, sendo igualmente necessária a prévia aceitação da viabilidade 

do desenvolvimento do Direito, em seu duplo grau, como proposto por Larenz, até porque 

experiências doutrinárias e jurisprudenciais vêm demonstrando, cada dia mais, que a 

complexidade fática e jurídica são inerentes ao processo de pacificação de conflitos 

envoltos pela colisão de direitos fundamentais. 

A concepção tridimensional, nestes termos, orienta o trabalho hermenêutico para 

que busque critérios racionais de interpretação e aplicação do Direito, considerando a tripla 

dimensão (fática, valorativa e normativa) e respeitando os limites óbvios da própria norma 

enunciada e do sistema jurídico em que se encontra inserta. 

Não se trata de inovação em relação à correta prática do Direito ou de sua 

subversão. Primeiramente, porque a enunciação da norma por meio da linguagem, com 

suas naturais imperfeições, sempre exigiu e sempre exigirá do aplicador um ato de 

interpretação semântica dessa representação linguística, algo que demandará, a depender 

do caso, uma elucidação mais ou menos complexa
42

, mas sempre orientada, por primeiro, 

pela posição e sentido da norma interpretada no bojo do ordenamento jurídico
43

 e, a seguir, 

pelas convicções sócio-axiológicas do próprio aplicador. Isso porque a aplicação do Direito 

sempre será um ato de tomada de posição do aplicador, jamais completamente isento de 

suas experiências e convicções pessoais.  

Em segundo lugar, porque, dentro da teoria dos modelos de Direito, o concerto 

entre as três dimensões pode ser identificado na raiz da diferenciação entre fontes e 

modelos do Direito, em virtude da tensão permanente entre os valores ordem, segurança e 

certeza jurídica, de um lado, e liberdade, de outro, servindo o rol exaustivo das fontes do 

Direito aos primeiros e favorecendo os modelos do Direito a última, no escopo de uma 

“ordenação jurídica aberta e flexível”, mínima e racionalmente emoldurada (em especial 
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A incidência das normas de direitos fundamentais, com sua típica enunciação mais genérica, na solução do 
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pela Constituição), para que “a liberdade não se converta em licença, nem a ordem se 

degenere em tirania”.
44

  

A necessária tridimensionalidade do Direito também se vê aproximada ao máximo 

da teoria dos modelos hermenêuticos, como demonstra a passagem de Reale destinada a 

apontar as quatro “essencialidades” da hermenêutica jurídica, a distinguirem-na como 

expressão particular da hermenêutica geral: 

a) Tôda norma, por ser sempre representação de um valor, é objeto de 

volição e jamais pode deixar de ser interpretada; não há norma que 

dispense interpretação (essencialidade do ato interpretativo). 

b) Tôda interpretação jurídica é de natureza axiológica, isto é, pressupõe 

a valoração objetivada na proposição normativa (essencialidade 

axiológica do ato interpretativo). 

c) Tôda interpretação se acha condicionada por um complexo de 

situações fáticas, a começar cronològicamente por aquela que havia 

condicionado originàriamente a objetivação da norma (essencialidade da 

condicionalidade fática do ato interpretativo). 

d) Tôda interpretação tem como pressuposto o caráter necessariamente 

lógico da proposição normativa, não obstante possa ter sido o resultado 

de fatores alógicos (essencialidade lógica do ato interpretativo).
45

  

 

Em síntese, o olhar lançado aos direitos fundamentais nesta pesquisa inspira-se em 

uma visão tridimensional do Direito e de seus modelos e esforça-se em sua necessária 

compatibilização com as perspectivas atualmente descortinadas pela teoria dos direitos 

fundamentais, perseguindo, de conseguinte, a identificação e o delineamento dos modelos 

jurídicos e hermenêuticos de direitos fundamentais.  

 

1.2. Modelos do Direito e direitos fundamentais 

 

Para que se sustente a existência de modelos jurídicos no campo dos direitos 

fundamentais é mister venham estes revelados em típicas estruturas normativas, cada qual 

assentada, de forma particular, em diretrizes obrigatórias, emanadas das fontes do Direito e 

correlacionadas em função de sua identidade de sentido e de finalidades. 

                                                           
44

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 25. 
45

Id. O direito como experiência. São Paulo: Saraiva, 1968. p. 250-251. 



29 

 

A definição do que seja um direito fundamental se apresenta, pois, como o ponto de 

partida mais óbvio para a perquirição da eventual presença de elementos comuns que 

demonstrem correlação semântica e finalística e assim componham modelos jurídicos 

específicos. Ocorre, todavia, que lei escrita, doutrina ou jurisprudência ainda não foram 

capazes de oferecer um conceito de direito fundamental que seja produto de consenso. 

De saída, a própria imprecisão terminológica já demonstra o quão tormentosa tem 

sido a tarefa da conceituação dos direitos fundamentais, não apenas para o pensamento 

brasileiro, mas também para a comunidade jurídica internacional. 

José Afonso da Silva dá ideia da multiplicidade dos termos utilizados, 

indiscriminadamente, para a designação dos direitos fundamentais: direitos naturais, 

direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, 

liberdades fundamentais, liberdades públicas ou direitos fundamentais do homem, 

expressão esta a que empresta a sua explícita preferência.
46

 

Há mesmo quem não devote sequer alguma importância ao próprio ato da 

conceituação dos direitos fundamentais, como Bobbio, que, no mais das vezes, os analisa 

sob a designação “direitos humanos”, recomendando seja conferida preocupação mais ao 

efetivo desfrute desses direitos do que à sua mera definição.
47

 Sem embargo, é do próprio 

Bobbio um dos mais singelos e esclarecedores conceitos: “[...] os direitos humanos são 

coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser seguidos, e de que, apesar de sua 

desejabilidade, não foram ainda todos eles (por toda parte e em igual medida) 

reconhecidos”.
48

 

A falta de critérios terminológicos claros é, no entanto, evento importante a ser 

destacado, eis que perturba o objetivo prático da dogmática dos direitos fundamentais de 

fazer-se presente na fundamentação racional de juízos concretos de dever-ser. Em outras 

palavras, a confusão terminológica acaba por prejudicar até a prestação jurisdicional, ao 

embaraçar o caminho do fundamento racional da decisão, desde os conceitos, até ao juízo 

concreto, conformando um “quadro quase desconcertante”.
49
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Sem desprezarem-se passagens da literatura estrangeira acaso compatíveis com a 

natureza da normativa pátria, convém priorizarem-se manifestações selecionadas da doutrina 

nacional especializada, conduzindo-se a reflexão à luz do ordenamento jurídico brasileiro.  

Nada obstante, consigne-se, de antemão, que este estudo adota, por questão de 

comodidade, a distinção meramente didática que a doutrina especializada tem aceito, 

atribuindo as designações direitos do homem aos direitos inerentes à natureza humana e 

independentes de norma positiva; direitos humanos aos direitos desse matiz, contemplados em 

tratados internacionais; e direitos fundamentais àqueles assegurados, dentro do ordenamento 

jurídico interno, pelas autoridades político-legislativas de cada Estado-nação.
50

 

Paulo Thadeu Gomes da Silva adverte, com propriedade, que a problemática da 

conceituação do que seja direito fundamental varia em função da distinção entre as 

concepções formal e material.
51

 A primeira vincula a fundamentalidade de um direito à sua 

expressa previsão pela Constituição Federal; já a segunda afirma que um direito será 

fundamental sempre que seu conteúdo revelar a preservação de bens fundamentais 

associados, em última instância, à preservação da dignidade da pessoa humana, 

independentemente de previsão constitucional expressa.  

Um percurso, ainda que breve, pela doutrina nacional, não deixa dúvidas quanto à 

majoritária aceitação de que a previsão constitucional é o parâmetro central da 

identificação de um direito fundamental, permitindo destarte a afirmação de seu 

alinhamento, ainda que não absolutamente cerrado, com a perspectiva formal. 

O conceito proposto por Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins nivela-se, 

confessadamente e de modo mais estrito, à corrente formal, enfatizando o prisma 

individual-subjetivo dos direitos fundamentais:  

Direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas (físicas 

ou jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que 

encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como 

finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade 

individual.
52
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José Afonso da Silva situa a fonte dos direitos fundamentais na soberania popular e 

argumenta que o fato do direito positivo não lhes contemplar toda a dimensão e amplitude 

não retira a sua fundamentalidade, porque “na expressão também se contêm princípios que 

resumem uma concepção do mundo que orienta e informa a luta popular para a conquista 

definitiva da efetividade desses direitos”.
53

 Posto que mais alinhada esta percepção com a 

corrente material acerca da noção de direitos fundamentais, José Afonso da Silva acaba por 

ceder à característica formal, ao justificar a superação do debate sobre o valor jurídico dos 

direitos fundamentais exatamente no seu “caráter de normas positivas constitucionais”, 

assumido com a Constituição de 1988
54

 posição incorporada à sua própria conceituação 

dos direitos fundamentais do homem, a qual: 

além de referir-se a princípios que resumem a concepção de mundo e 

informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada 

para designar, no nivel do direito positivo, aquelas prerrogativas e 

instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, 

livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais, acha-se a 

indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa 

humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive 

[...]
55

 

 

Na mesma sintonia desta definição, Alexandre de Moraes e George Marmelstein 

procuram conjugar os aspectos material e formal, sem, no entanto, desvencilharem-se da 

nota diferencial da indispensável previsão pelo direito positivo. 

Moraes não restringe a institucionalização dos direitos fundamentais ao plano 

constitucional e aponta como sua finalidade nuclear a proteção da dignidade da pessoa 

humana, relevando a limitação do poder estatal entre outras medidas que instrumentalizam 

esta salvaguarda: 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que 

tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua 

proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de 

condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana 

pode ser definido como direitos humanos fundamentais.
56
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Tal qual José Afonso, Marmelstein realça o nível constitucional da norma 

prescritiva, e, diferentemente de Moraes, equipara a dignidade da pessoa humana e a 

limitação de poder como iguais norteadores dos direitos fundamentais, assim concebidos: 

[...] são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da 

pessoa humana e de limitação de poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por 

sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o 

ordenamento jurídico.
57

  

 

Canotilho não foge à tendência de se destacar a constitucionalização dos direitos 

fundamentais, ao lecionar sobre o tema na Constituição Portuguesa de 1976
58

, sendo 

inclusive mais incisivo a respeito, ao afirmar que:  

A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na ordem 

jurídica positiva dos direitos considerados “naturais” e “inalienáveis” do 

indivíduo. Não basta qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a 

dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das fontes 

do direito: as normas constitucionais. [...] os direitos fundamentais são-

no, enquanto tais, na medida em que encontram reconhecimento nas 

constituições e deste reconhecimento se derivem consequências 

jurídicas.
59

 

 

Ainda assim, Canotilho, em análise mais pragmática, atrela a imperiosidade da 

maior proteção dos direitos fundamentais aos sentidos formal e material, indistintamente. 

Sustenta, de um lado, que a fundamentalidade formal, normalmente associada ao plano 

constitucional, implica a necessária previsão desses direitos no mais alto grau da ordem 

jurídica, com sua consequente submissão a procedimento mais dificultoso de revisão e a 

seus limites materiais, dotando-os do poder de vincular imediatamente os órgãos 

legislativos, administrativos e jurisdicionais em suas decisões. De outro lado, adverte que a 

fundamentalidade material, constituída “pelas estruturas básicas do Estado e da 

sociedade”, é dado crucial, no caso de disposição legal expressa, na medida em que 

somente esta noção material pode suportar, a uma, a abertura do rol de direitos 

fundamentais para além da previsão constitucional; a duas, a aplicação de aspectos do 

regime próprio da fundamentalidade formal aos direitos exclusivamente materiais; e, a 
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três, a proteção de novos direitos fundamentais. São tais situações (sobretudo a primeira e a 

terceira) que alicerçam, aliás, a noção de “cláusula aberta”.
60

  

Não é objetivo da presente pesquisa fixar entendimento acerca da conceituação dos 

direitos fundamentais ou buscar o encerramento da polêmica que a envolve. Entretanto, o 

conhecimento da celeuma e o apontamento de diferentes pontos de vista favorecem, 

exatamente, a investigação daqueles elementos normativos aptos a permitir a conclusão da 

possibilidade de modelos jurídicos de direitos fundamentais. Facilita-o também a distinção 

entre as concepções formal e material desses direitos, ao facultar a investigação dentro de 

cada qual dessas perspectivas. 

Sob a ótica formal, sobressai como dado comum dos conceitos a previsão 

constitucional dos direitos fundamentais, senão como condição de sua identificação, ao 

menos como posição de seu inescapável destaque.  

Este diagnóstico, na verdade, apenas revela a incorporação (antes já gradativamente 

verificada)
61

, à ordem jurídica instituída pela Constituição Federal de 1988, do movimento 

histórico de afirmação dos direitos fundamentais, intensificado, após a 2ª guerra mundial, 

mediante a proliferação dos tratados de direitos humanos no plano internacional
62

 e por 

intermédio de sua constitucionalização nos planos nacionais
63

.  

Tal historicidade dos direitos fundamentais revela exatamente o elo entre a sua 

constitucionalização (aspecto formal) e o seu conteúdo (aspecto material). É que, como 

sugere a feliz associação de Comparato, a história da positivação de normas de direitos do 

homem, nos planos nacional e internacional, descortina um quadro de afirmação pela dor.
64

 

Dessa forma, o desenvolvimento normativo, jurisprudencial e doutrinário dos direitos 
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formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador 

ordinário (Stourzh). A constitucionalização tem como consequência mais notória a protecção dos direitos 

fundamentais mediante o controlo jurisdicional da constitucionalidade dos actos normativos reguladores 

destes direitos. Por isso e para isso, os direitos fundamentais devem ser compreendidos, interpretados e 

aplicados como normas jurídicas vinculativas e não como trechos ostentatórios ao jeito das grandes 

‘declarações de direitos’” (CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 378). 
64

“A cada grande surto de violência, os homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre 

claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, pelas mutilações em massa, pelos massacres 

coletivos e pelas explorações aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência de novas 

regras de uma vida mais digna para todos” (COMPARATO, Fábio Konder. op. cit., p. 50). 
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fundamentais, em seu estágio atual, é resultado direto de uma marcha impulsionada pela 

vergonha coletiva que assolou a humanidade, à vista dos horrores havidos na última grande 

guerra, notadamente aqueles produzidos pelo holocausto.
65

 

Em se tratando de seu conteúdo, as diversas definições de direitos fundamentais 

apresentam, como eixo central, a proteção da dignidade da pessoa humana, tomada, como 

já se tornou lugar comum dizer, no sentido kantiano de atributo intrínseco e insubstituível 

de todo ser humano, decorrente de sua racionalidade
66

, um dado pré-normativo, portanto, 

ou seja, qualidade humana que não é instituída pelo Direito, mas deve por esse ser 

preservada a todo custo. 

É também a história que demonstra que a afronta à dignidade da pessoa humana, 

sobretudo massificada, é sistematicamente empreendida em virtude da ação do Estado
67

, 

razão pela qual, igualmente, as noções de direitos fundamentais os relacionam, em 

uníssono, à limitação do poder estatal, seja como finalidade, seja como instrumento. 

Não se nega que se possa opor, à constatação da dignidade da pessoa humana como 

norte da enunciação positiva dos direitos fundamentais, a alegação de que assim o é em 

toda e qualquer norma jurídica, haja vista tal preservação ser condição sem a qual não pode 

haver pacificação dos conflitos sociais, fim maior do Direito. Ocorre, porém, que os 

direitos fundamentais são produto de uma necessidade histórica de afirmação de valores 

morais mínimos de toda a humanidade
68

, pela dotação de cogência jurídica, que só se 

justifica ante a verificação da brutal e insustentável violência contra esses valores. Nesta 

linha, acredita-se que, a despeito de ser o viés mediato de toda a prescrição normativa de 

comportamento, a salvaguarda da dignidade da pessoa humana — especialmente a partir 

da metade do século XX — passou a inspirar e embasar, de modo direto, explícito e 
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BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 66. 
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Nos termos da célere passagem: “No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 

coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha acima de 

todo o preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade [...] Essa apreciação 

dá, pois a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-na infinitamente acima 

de todo o preço, com o qual não pode se pôr confronto nem em cálculo comparativo, sem de um modo ou 

de outro ferir a sua santidade” (KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros 

escritos. Trad. de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 65-66). 
67

Lembrando que o menoscabo da dignidade da pessoa humana não é exclusividade das formas de Estado 

mais primitivas, como o Estado Absolutista, sendo também recorrente e corriqueiro sob a administração 

dos chamados Estados Democráticos de Direito. 
68

Não se ignora a complexidade dos problemas advindos da ideia de uma “tábua” de valores comuns da 

humanidade vis-à-vis o multiculturalismo; entretanto, não pertence a este estudo tal debate. 
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enfático, um conjunto de normas jurídicas que se enunciam exclusivamente em função 

dessa salvaguarda.
69

 

Esta realidade é facilmente aferível na Constituição Federal de 1988, que, em 

resposta aos “anos de chumbo” e proeminentemente fundamentada na dignidade da pessoa 

humana (art. 1.º, III), agrupou, sob o seu Título II – “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, disposições explicitamente reconhecidas como tutelares de direitos 

fundamentais, sem prejuízo de enunciações alocadas em outros tópicos do documento ou, 

ainda, feitas de modo implícito, como autorizado, às claras, pelo seu art. 5º, § 2.º. 

Muito embora não encerrando rol exaustivo dos direitos fundamentais, tal 

agrupamento necessariamente denota o reconhecimento, pelo Poder Constituinte 

Originário, de traço ou traços comuns entre as disposições normativas agrupadas, não 

verificáveis unicamente por sua literalidade — são direitos envolvendo os mais diversos 

assuntos: crimes, processo, propriedade, personalidade, trabalho, saúde, participação 

política, etc. —, mas incontestavelmente apoiados na proteção e na promoção da dignidade 

da pessoa humana, seja por atos de abstenção, seja por atos de instigação da intervenção 

estatal ou particular nos bens fundantes dessa dignidade, considerados nas esferas 

individual ou coletiva.  

É, portanto, da constatação da existência de prescrições de comportamento dotadas 

de obrigatoriedade sobretudo (mas não exclusivamente) constitucional, as quais, em sua 

diversidade e correlação, formam um todo unitário de significação e finalidade pautado 

pela preservação da dignidade da pessoa humana e consubstanciam pontos de partida para 

a formulação de outros juízos (inclusive administrativos, legislativos e jurisdicionais), que 

se pode afirmar haver, no ordenamento jurídico brasileiro, um grande e geral modelo 

jurídico de direitos fundamentais.  

Essa constatação é exemplo robusto da relação de mútua implicação entre modelos 

jurídicos e modelos hermenêuticos, porquanto a atitude de análise dos elementos formais e 

materiais que, ao cabo, conduzem à descoberta do modelo jurídico de direitos 

fundamentais já é, em si, um ato de interpretação e de produção doutrinária que enseja um 

modelo hermenêutico de direitos fundamentais. 
                                                           
69

Aliás, a historicidade é tida, sem grande resistência, como efetiva característica dos direitos fundamentais, 

imprescindível ao seu entendimento e, mais ainda, à sua evolução, ao impedir que a dinâmica das relações 

sociais e dos bens jurídicos essenciais à sobrevivência humana possa ser contrastada com uma ordem 

jurídica estática, fincada no tempo e no espaço pretéritos (Vide, a título ilustrativo, BOBBIO, Norberto. op. 

cit., p. 25; SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 179-180; e MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio 

Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 315-330). 
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Cumpre pontuar que não há inovação na compreensão da dignidade da pessoa 

humana (e de outras expressões daí diretamente decorrentes) como vínculo material de 

unidade semântica e finalística de um ou mais modelos jurídicos. O próprio Reale já havia 

se manifestado nessa direção, ao apontar para modelos hermenêuticos ligados ao que 

classificou de “invariantes axiológico-jurídicas”: 

[...] a experiência jurídica é rica em princípios e modelos hermenêuticos 

que, corporificados ou não em modelos jurídicos, dão-nos o 

embasamento ético do Direito Positivo. Em geral, tais enunciados 

hermenêuticos ligam-se, direta ou indiretamente, à existência de 

determinados valores, como o da pessoa humana, de liberdade, da 

igualdade, da solidariedade, e, já agora, o do respeito aos bens da 

natureza (valor ecológico), valores esses que podemos considerar 

invariantes axiológicas, as quais vão adquirindo, ao longo do processo 

histórico, tamanha intangibilidade que chegam a parecer inatas. 

Pelas mesmas razões, podemos admitir a existência de invariantes 

axiológico-jurídicas, tais com as relativas aos ‘direitos fundamentais do 

homem’, em função dos quais são constituídos modelos hermenêuticos 

que disciplinam soberanamente a convivência social, sendo-lhes atribuída 

uma hierarquia valorativa em relação aos demais.
70

 

 

Ainda que não referida à teoria dos modelos do Direito e às invariantes axiológico-

jurídicas, também em José Afonso da Silva encontra-se base valorativa idêntica à citada 

por Reale, quando dá sentido unitário ao conteúdo material dos direitos fundamentais: “[...] 

direitos fundamentais do homem são situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas 

no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana”.
71

 

A centralidade desse modelo jurídico de direitos fundamentais, cuja unidade 

semântica e finalística perfaz-se em torno da dignidade da pessoa humana, não impede que 

outros modelos jurídicos mais específicos, relativos a determinados direitos fundamentais, 

possam ser constatados.
72

 Cada direito fundamental admite uma dogmática própria. 

Afinal, é da compreensão da existência de um grande modelo jurídico de direitos 

fundamentais que se imagina deduzir um modelo jurídico específico para o objeto 

investigado.  

                                                           
70

REALE, Miguel. Fontes e modelos do direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 115. 
71

SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 178. 
72

Reforce-se que a teoria dos modelos do Direito de Reale é confessadamente aberta (contanto que 

respeitadas as conceituações básicas atinentes à identificação de um modelo jurídico ou hermenêutico), não 

se prestando a ser refém de fórmulas fechadas e resultados estanques, como, por exemplo, pode afirmar-se 

acerca de sua teoria sobre as fontes do Direito e seu rol exaustivo. Do contrário, toda expectativa de 

atendimento do dinamismo social, a partir da concepção tridimensional do Direito, estaria prejudicada. 

Nesta linha, parece ser plenamente viável a intersecção de modelos jurídicos, bem como a ideia de 

submodelos.  
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1.3. Premissas da metodologia de aplicação das normas jurídicas sobre direitos 

fundamentais 

 

O ato da interpretação jurídica, sempre objetivando a obtenção de decisão para 

solucionar problemas práticos, coloca em voga a diferença entre enunciado normativo e 

norma jurídica.
73

 O enunciado normativo consiste em formulação linguística, de cujo 

sentido, pela atitude hermenêutica, extrai-se o conteúdo da norma jurídica; esta é a diretriz 

cogente de comportamento que coincide com tal conteúdo.
74

  

Aos modelos hermenêuticos incumbe a interpretação dos enunciados normativos, 

de modo a revelar o conteúdo das normas jurídicas, e o estudo dos modelos jurídicos, 

sendo-lhe própria, por isso, a formulação de significados e de técnicas para a sua obtenção.  

Nesse contexto, admitir a existência de modelos hermenêuticos de direitos 

fundamentais não enfrenta maiores dificuldades, na medida em que a interpretação das 

normas de direitos fundamentais tem a peculiaridade de confrontar o intérprete com 

enunciados normativos constitucionais, no mais das vezes imprecisos, vagos, carregados 

de carga ideológica, os quais, não raro, colidem entre si quando do enquadramento jurídico 

do problema prático configurador de um conflito social.
75

 

A metodologia da aplicação das normas jurídicas sobre direitos fundamentais —

ferramenta eleita para a obtenção de um modelo hermenêutico particular sobre o direito à 

moradia do trabalhador migrante em face das obrigações patronais—, é tarefa adstrita ao 

ato interpretativo relacionado à questão central estudada.
76

 Bem por isso, é de inaugurar-se 
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A busca da decisão do conflito não deixa de ser ponto central nas definições do que seja a interpretação 

constitucional. Para Canotilho, “interpretar uma norma constitucional consiste em atribuir um significado a 

um ou vários símbolos lingüísticos escritos na constituição com o fim de se obter uma decisão de 

problemas práticos normativo-constitucionalmente fundada” (CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1200). 

Na visão de Inocêncio Mártires Coelho, “a interpretação constitucional é a atividade que consiste em fixar o 

sentido das normas da lei fundamental – sejam essas normas regras ou princípios -, tendo em vista resolver 

problemas práticos, se e quando a simples leitura dos textos não permitir, de plano, a compreensão do seu 

significado e do seu alcance” (MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. op. cit., p. 155). 
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Cf., a respeito desta diferenciação, dentre muitos outros: ALEXY, Robert. op. cit., p. 53-58, e 

CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1201-1202. 
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MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 358-359. 
76

Questão a ser retomada no tópico seguinte (1.4). No âmbito trabalhista, exemplificativamente, podem ser 

classificados como modelos hermenêuticos próprios cada um dos distintos entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais a respeito dos seguintes assuntos: (i) o direito ao recebimento de todas as verbas 

trabalhistas em caso de contratação sem concurso público pela Administração Pública; (ii) a base de cálculo 

do adicional de insalubridade, após a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o salário mínimo 

desse critério; (iii) a responsabilidade objetiva do empregador em relação ao acidente de trabalho; (iv) a 

constitucionalidade do jus postulandi, etc.  
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a abordagem das premissas gerais que subjazem a tal metodologia e que se revelam 

sobremaneira na ocupação dos juristas com os métodos e os princípios da hermenêutica 

geral e, principalmente, da hermenêutica constitucional.  

É que a constitucionalização dos direitos fundamentais impõe à sua interpretação e 

aplicação o enfrentamento, no dizeres de Canotilho, da questão do “método justo” da 

hermenêutica constitucional, a se apresentar como “um dos problemas mais controvertidos 

e difíceis da moderna doutrina juspublicística”.
77

 

O constitucionalista português arrola os seguintes métodos de interpretação da 

constituição: (a) jurídico ou hermenêutico clássico, consoante o qual a hermenêutica da 

constituição deve ser rigorosamente a mesma de qualquer outra lei, valendo-se dos cânones 

tradicionais da interpretação (gramatical, lógica, histórica, teleológica, etc.); (b) tópico-

problemático, que se apoia na ideia do caráter prático da interpretação e do caráter aberto e 

indeterminado da norma constitucional, para propor um “processo aberto de 

argumentação”, em que seja franqueada a manifestação dos mais diversos pontos de vista 

(“topói”), a partir dos quais o intérprete descubra o melhor dos sentidos empregados; (c) 

hermenêutico-concretizador, que destaca o papel criador do intérprete, o qual, ao buscar 

compreender o sentido da norma constitucional, considerando a relação texto legal-

contexto da situação de fato, acaba por preenchê-lo no ato de aplicação ao caso concreto; 

(d) científico-espiritual, dedicado à revelação do “sentido e realidade” do texto 

constitucional, mediante a captação espiritual pelo intérprete dos valores que subjazem a 

ele, dado ser a constituição um dos fenômenos culturais que se inserem em um processo 

maior de integração; (e) normativo-estruturante, que parte da distinção entre norma e 

enunciado (ou texto) normativo, para impor ao intérprete que conjugue os resultados da 

investigação de ambos, promovendo a interação entre texto legal e realidade normada; (f) 

comparativo, calcado no recurso ao direito comparado, de modo a perquirir acerca da 

evolução de institutos jurídicos e conceitos em outros ordenamentos jurídicos, para então 

realizar sua comparação valorativa com o objeto interpretado.
78

  

Ainda segundo Canotilho, para além dos métodos de interpretação da constituição, 

a doutrina e a práxis jurídicas demonstraram a necessidade de “princípios tópicos 

auxiliares da tarefa interpretativa”, que fossem relevantes para a solução do problema 
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CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1210. 
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Id. Ibid., p. 1210-1214. Rol adotado, na íntegra, por MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 157-170. 
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prático, articulassem o direito constitucional formal e material e, ainda, se mostrassem 

constitucionais, isto é, observadores dos limites jurídicos impostos pela constituição.
79

  

Não há, nas doutrinas nacionais e estrangeiras, consenso a respeito do catálogo 

desses “princípios”. Aliás, frise-se que, nesse particular, o termo “princípio” não se mostra 

apropriado, ao menos para uso neste trabalho, ante a possibilidade de confusão 

terminológica com os princípios jurídicos, a seguir abordados na condição de categoria de 

normas jurídicas e portanto dotados da prescritibilidade cogente que falta ao ferramental 

hermenêutico. Por esse motivo, afigura-se adequado falar-se em máximas ou mandamentos 

dirigidos ao intérprete constitucional. 

Excetuadas as já referidas variações, são mandamentos de interpretação comumente 

apontados pela doutrina como inspiradores da peculiar hermenêutica constitucional
80

: (a) 

supremacia da constituição, decorrente da sua posição principal na hierarquia normativa 

do ordenamento jurídico; (b) unidade da constituição, segundo o qual a interpretação deve 

considerar a globalidade da carta constitucional, evitando a contradição entre as normas e 

procurando promover sua harmonização; (c) máxima efetividade, que pugna pela 

prevalência da interpretação que imprima maior efetividade ao dispositivo interpretado; (d) 

interpretação conforme a constituição, o qual rechaça a interpretação que leve a resultado 

inconstitucional
81

; (e) concordância prática ou harmonização, a privilegiar a interpretação 

que coordene e combine os bens jurídicos em conflito, de forma a impedir o sacrifício total 

de um em relação ao outro; (f) proporcionalidade, que orienta a interpretação a aferir da 

validade de intervenções e restrições a bens jurídicos constitucionalmente protegidos, 

mediante a análise sucessiva da adequação, da necessidade e do peso/importância da 

medida interventiva ou restritiva.  

Pode-se constatar, à vista da historicidade dos direitos fundamentais, que há 

influência recíproca entre a incidência das normas desses direitos para a solução dos 

problemas práticos e o movimento de concretização da constituição, ambos dependentes de 
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CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1223. 
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Para as associações das máximas com os direitos fundamentais e as diferentes enumerações, vide 

CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1223-1226; MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 170-182; BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da 

Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 371-376; e MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 364-366. 
81

Por isso mesmo, esse mandamento é considerado, atualmente, mais alinhado ao controle de 

constitucionalidade e ao tema da divisão de competências legislativa e jurisdicional (cf. CANOTILHO, J. J. 

Gomes. op. cit., p. 1225). 
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densificação
82

 pelo ato hermenêutico, haja vista a enunciação mais genérica das 

disposições constitucionais. Em outras palavras, a concretização dos direitos fundamentais 

está adstrita à força normativa da constituição, cujo reconhecimento requer uma atitude 

nessa direção.  

Konrad Hesse, em clássico estudo do tema, propõe três pressupostos para o 

desenvolvimento da “força ativa” da constituição, todos vinculados à sua aplicação 

conforme a realidade em que está inserida. O primeiro pressuposto sugere que a definição 

do conteúdo da constituição deve levar em conta elementos sociais, políticos e econômicos 

dominantes, bem como “o estado espiritual de seu tempo”. A segunda premissa diz que os 

interesses particulares dos partícipes da vida constitucional sempre deverão sucumbir, 

global ou individualmente, à vontade da constituição. A última proposição declara que a 

interpretação constitucional tem papel decisivo na concretização da constituição, devendo, 

para tanto, jamais afastar-se do escopo da “ótima concretização da norma”, de alcance 

impossível pelos meios de subsunção lógica.
83

  

Hesse, ao afirmar que “a interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, 

de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa, dentro das condições reais 

dominantes numa determinada situação”
84

, conjuga, sob o pretexto da concretização, 

norma jurídica, fato social (problema prático) e interpretação valorativa, sintetizando a 

busca da hermenêutica pós-positivista, a qual, como se pode perceber, encontra total apoio 

no tridimensionalismo jurídico concreto, enquanto concepção objetiva do Direito. 

O protagonismo da questão hermenêutica constitucional decorre do reconhecimento 

da força normativa da constituição. Nesta perspectiva, o direito não mais se revela apenas 

pela exegese da lei escrita, mas se submete a uma hermenêutica (e respectivos modelos) 

que se abre para fatos e valores, cotejando-os com o ordenamento jurídico, na perseguição 

do sentido da norma que pacifique a contento o conflito social. Esta pacificação poderá ser 

descortinada exatamente a partir de modelos jurídicos apropriados, por equacionarem de 

forma adequada a dialética de fatos sociais e sua valoração. 

Abre-se, deste modo, largo e frutífero espaço para a elaboração de modelos 

hermenêuticos constitucionais e, mais especificamente, de modelos hermenêuticos de 
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“Densificar uma norma significa preencher, completar e precisar o espaço normativo de um preceito 

constitucional, especialmente carecido de concretização, a fim de tornar-se possível a solução, por esse 

preceito, dos problemas concretos” (CANOTILHO, J. J. Gomes. op. cit., p. 1221). 
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HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 1991. p. 20-23. 
84

Id. Ibid., p. 23. 
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direitos fundamentais, que almejam identificar os sentidos e as finalidades das fontes 

normativas. 

No vasto contexto dos estudos contemporâneos sobre direitos fundamentais, foi 

exatamente a constatação de que a força normativa da constituição implica a força 

normativa dos princípios jurídicos que descortinam esses direitos que impulsionou a 

formulação de modelos hermenêuticos peculiares, que pretenderam estabelecer, com viés 

de concretização, os contornos apropriados ao reconhecimento constitucional da sua 

eficácia (“aplicabilidade imediata”, segundo o § 1.º do art. 5.º da Constituição Federal).  

Tal postura, ante a generalidade dos enunciados normativos sobre direitos 

fundamentais os quais os distanciavam da arraigada fórmula “hipótese 

normativa/consequência jurídica”, demandou o abandono definitivo da antiga compreensão 

dos princípios jurídicos como meros informadores ou inspiradores do intérprete, passando 

à categoria de verdadeiras prescrições obrigatórias de comportamento; de normas jurídicas, 

portanto. A esse escopo serve, enfim, a distinção entre regras jurídicas e princípios 

jurídicos como espécies do gênero norma jurídica.  

 Conquanto seja atribuído, dentre outros, a Josef Esser, Karl Larenz e Roscue 

Pound o pioneirismo no estabelecimento dessa distinção, é em Ronald Dworkin (dentro da 

tradição do common law) e em Robert Alexy (dentro da tradição jurídica ocidental 

romano-germânica) que são encontradas as bases teóricas referenciadoras de todo o debate 

atual acerca da estrutura das normas de direitos fundamentais.
85

 

Dworkin, na obra Taking Rights Seriously, de 1977, posta-se ferozmente contra o 

positivismo jurídico, apontando para a sua insuficiência frente aos casos difíceis (“hard 

cases”), cuja solução demanda, além das regras, a articulação também de princípios e 

diretrizes políticas. O jusfilósofo americano defende uma distinção lógica entre regras e 

princípios, perceptível quanto à “natureza da orientação que oferecem”.
86

  

Basicamente, segundo esta difundida teoria, as regras comportam aplicação 

disjuntiva, à maneira de “tudo-ou-nada”, mas admitem exceções, contanto que 

exaustivamente enumeradas. Assim, as regras melhor adaptam-se à aplicação pelo método 

subsuntivo, haja vista a enunciação clara da hipótese normativa e da consequência jurídica. 
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Para as teorias antecedentes de Esser, Larenz e Pound e o papel central hodierno das construções de 

Dworkin e Alexy, vide VALE, André Rufino do. Estrutura das normas dos direitos fundamentais: 

repensando a distinção entre regras e princípios. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 41-72. 
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DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 39. 
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Os conflitos entre regras são solvidos no plano da validade jurídica, com a observação de 

outras regras próprias para o enfrentamento desta antinomia, tendo por resultado que a 

validade de uma regra importará na invalidade da sua confrontante. Já os princípios 

“mesmo aqueles que mais se assemelham às regras não apresentam consequências 

jurídicas que se seguem automaticamente quando as condições são dadas”, mas, nem por 

isso um princípio pode deixar de ser levado em consideração pelas autoridades públicas, 

por ser uma “razão que inclina numa ou noutra direção”. Os princípios, assim, possuem 

uma dimensão que falta às regras: a dimensão do peso, a qual submete a solução de 

eventual colisão ao exame (ponderação ou sopesamento) da “força relativa” de cada 

princípio colidente.
87

  

Alexy, apoiado na distinção proposta por Dworkin, mas não satisfeito com o 

detalhamento das razões que levam as regras e os princípios a se confrontarem de modo 

diferenciado, compendiou, no livro Teoria dos Direitos Fundamentais, os argumentos 

detalhados a favor de uma teoria dos princípios, embasada, como bem percebido por 

Rufino do Vale, em três noções centrais: otimização, lei de colisão e ponderação.
88

  

Não há maneira mais clara de se explicar a primeira dessas três noções, senão pelas 

próprias palavras do próprio Alexy: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios 

são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios 

são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados 

por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 

devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, 

mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 

jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.  

Já as regras são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, 

então deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 

menos. Regras contêm, portanto, determinações, no âmbito daquilo que é 

fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras 

e princípios é uma distinção qualitativa e não uma distinção de grau. 

Toda norma ou é uma regra ou um princípio.
89

  

 

Do entendimento dos princípios como mandamentos de otimização, sem hierarquia 

formal ou material entre si, decorre a impossibilidade da prevalência absoluta de qualquer 

deles para a disciplina de situações de fato não quantificáveis de imediato, exigindo seu 

sopesamento ou sua ponderação como técnica de solução desse fenômeno, conhecido 
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89
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como colisão de princípios; tal solução é enunciada pela lei de colisão, cujo alcance de 

aplicação ao caso concreto controla-se pela técnica relativa à máxima da 

proporcionalidade. 

 

1.4. Metodologia de aplicação dos princípios de direitos fundamentais 

 

A aplicação de princípios, máxime quando princípios de direitos fundamentais 

constitucionalmente referidos, oferece-se dificultada, principalmente no Brasil, por conta 

da questão terminológica provocada pelo uso do vocábulo “princípio”, em 

desconformidade com a noção proposta nesta pesquisa e com as distinções nela acatadas 

quanto à distribuição das normas jurídicas em princípios e regras.
90

  

Não se pode realmente ignorar que a prática jurídica brasileira emprega o termo 

“princípio” para “conferir importância” a algum conceito, como o da proporcionalidade
91

, 

adiante referido; e isso ocorre por ser da tradição da literatura jurídica pátria definir os 

princípios como “normas mais fundamentais do sistema”
92

 e as regras como concretização 

desses princípios, por isso que, nestas, há caráter mais instrumental do que fundamental.
93

 

Impõe-se, pois, deixar claro que tal significado não se coaduna com a acepção própria da 

distinção entre regras e princípios, elaborada por Alexy.
94
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Como percebido, no tópico imediatamente anterior, quando da abordagem dos mandamentos de 

interpretação, chamados por muitos de “princípios”. 
91

SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 798, p. 
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jurisprudência brasileiras. 
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direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2000. p. 747-748). Também Roque Antonio Carrazza, 

para quem “princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, 

ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, 
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Curso de direito constitucional tributário. 17. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2002. p. 33). 
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SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista Latino-

Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, v. 1, p. 612, 2003. Disponível em: 

<http://xa.yimg.com/kq/groups/19604888/1457260705/name/Virg%C3%ADlio%20Afonso%20da%20Silv

a%20-%20Princ%C3%ADpios.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2011. 
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Como explica Virgílio Afonso: “O conceito de princípio, na teoria de Alexy, é um conceito que nada diz 

sobre a fundamentalidade da norma. Assim, um princípio pode ser um ‘mandamento nuclear do sistema’, 

mas pode também não o ser, já que uma norma é um princípio apenas em razão de sua estrutura normativa 

e não de sua fundamentalidade” (SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca 

de uma distinção. p. 613). 
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Princípios, são, em verdade, mandamentos de otimização, que não guardam 

hierarquia formal ou material entre si; e disso extraem-se duas conclusões importantes, 

quais sejam, a inexistência de prevalência absoluta de qualquer deles e sua invariável 

referência a “ações e situações [a priori] não quantificáveis”
95

, constatações essas que 

conduzem à questão de seu necessário sopesamento ou ponderação
96

, se aparentarem 

colidir, bem como da aferição da proporcionalidade
97

, nas hipóteses de restrição de um 

princípio por uma regra. 

A ponderação se realiza na exigência do exame dos pesos dos princípios acaso 

colidentes, subjacente à formulação de seu desfecho.
98

 Se os princípios são definidos como 

mandamentos de otimização, em face das possibilidades jurídicas e fáticas, à ponderação 

incumbirá a delimitação das possibilidades jurídicas dessa otimização, pois “quando uma 

norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio 

antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do princípio 

antagônico”.
99

  

Está a ponderação adstrita à observância da concepção segundo a qual “quanto 

maior for o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser 

a importância da satisfação do outro”.
100

 Ou, em outras palavras, é a expressiva relevância 

da satisfação de um princípio que, no caso, leva à não satisfação de outro. 

Submetida a deslindamento, a colisão provocará o estabelecimento de diferença nas 

intensidades dos efeitos dos princípios colidentes, por conta do final prevalecimento de um 
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ALEXY, Robert. op. cit., p. 99. 
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A tradução, para o Brasil, da Teoria dos Direitos Fundamentais, de Alexy, faz uso do termo 
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antagônicos” (Id. Ibid., p. 117-118). 
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Id. Ibid., p. 117. 
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Id. Ibid., p. 593. 
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deles, nas contingências próprias do conflito tutelado. Fora de outro modo, não teria havido 

real colisão de princípios, mas, sim, tão só uma harmonização ótima deles, todos em seu 

ponto máximo.  

A extensão dessa prevalência, ou seja, a diferença de intensidades, será fixada 

conforme as possibilidades fáticas e jurídicas de cada caso, e é por isso que se fala em 

precedência condicionada.
101

 

A precedência condicionada pode representar-se pela fórmula “(P¹ P P²) C”, na 

qual “P¹” e “P²” representam os princípios colidentes, “P” diz respeito à relação de 

precedência, e “C” simboliza as condições sob as quais um princípio tem precedência em 

face do outro.
102

  

A identificação da precedência condicionada, por sua vez, leva a uma consequência 

jurídica para o caso concreto, conduzindo, em decorrência, à elaboração de uma lei de 

colisão. É que o resultado da ponderação entre princípios colidentes acarreta uma regra 

(mandamento definitivo), que pode ser representada pela fórmula “C → R”, na qual “C” 

significa as condições sob as quais um princípio tem precedência em face do outro e “R”, a 

consequência jurídica decorrente de “C”.
103

 “C”, assim, constitui o suporte fático da regra 

que tem como consequência “R”. Tais condições (“C”), portanto, desempenham dupla 

função: fundamentam a relação de precedência e, ao mesmo tempo, consubstanciam o 

suporte fático da regra que, resultante dessa precedência, imputa ao caso certa 

conseqüência jurídica
104

 e corresponde a uma “norma de direito fundamental atribuída”.
105
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“Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento das relações de precedências 
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A lei de colisão é resultado do entendimento dos princípios como mandamentos de 

otimização
106

 e intenta dar contornos mais claros à “metáfora do peso”, na forma 

idealizada por Ronald Dworkin.  

Demais disso, as concepções de precedência condicionada e de lei de colisão 

preservam a ausência de hierarquia a priori entre princípios de direitos fundamentais, sem 

perquirir a validade jurídica desses princípios. Mantém-se, desse modo, a distinção 

característica existente entre as modalidades normativas da regra e do princípio, porquanto, 

diferentemente da decisão do conflito de regras, resolvido no plano da validade, a 

precedência condicionada estabelece uma preferência à luz de determinadas circunstâncias 

ou condições. 

A partir de conceitos de relação de precedência condicionada e de lei de colisão, 

que intentam dotar de racionalidade o processo decisório baseado na “pesagem” de 

princípios colidentes, Alexy pretendeu responder às críticas segundo as quais a teoria dos 

princípios e a teoria dos valores coincidem
107

, supostamente abrindo espaço para o 

“decisionismo”, ou seja, a ausência de quaisquer parâmetros jurídicos para a eleição da 

solução do caso concreto. 

Já a máxima da proporcionalidade é decorrência lógica da natureza dos direitos 

fundamentais enunciados com a estrutura de princípios
108

, apresentando-se como técnica 

de aferição da validade jurídica de uma medida (v.g. uma medida estatal, na forma de lei 

ou de decisão judicial) que intenta a solução da colisão de princípios. A máxima da 

proporcionalidade pode ser entendida, pois, como um teste de legalidade a que é submetida a 

aludida norma de direito fundamental atribuída, resultante do procedimento de ponderação. 

Tal técnica impõe ao intérprete/aplicador do Direito que aprecie a validade jurídica da medida, 

investigando as possibilidades fáticas de otimização pelo exame das “máximas parciais” da 

adequação e da necessidade, bem como as possibilidades jurídicas de otimização, pela 

“máxima parcial” da ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito.
109

  

Quanto às finalidades de cada uma das três máximas parciais da proporcionalidade, 

a tarefa do seu esclarecimento torna-se mais didática quando se tem em mente qualquer 

medida que, tendo por objetivo a concretização de determinado(s) princípio(s) de direito(s) 

fundamental(is), restrinja ou intervenha no âmbito de outro(s) princípio(s). 
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Será adequada a aludida medida se for efetivamente apta a, na prática, fomentar ou 

definitivamente alcançar o objetivo a que se propõe
110

; será, igualmente, necessária, caso 

“a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, 

por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido”
111

; 

será, por fim, proporcional em sentido estrito, se ainda prevalecer após a ponderação “entre 

a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do 

direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida 

restritiva”.
112

 Vê-se que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito equivale ao 

exercício da ponderação, porquanto repete a concepção segundo a qual quanto maior for o 

grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a 

importância da satisfação do outro, ponderação essa que resultou na medida cuja 

proporcionalidade se queria examinar. 

A observação da máxima da proporcionalidade exige que a análise das três 

máximas parciais ocorra, necessariamente, de modo sucessivo e na ordem apresentada, 

com sentido de subsidiariedade, isto é, a aferição da proporcionalidade em sentido estrito 

da providência interventiva/restritiva só terá lugar após a aceitação da necessidade, que, 

por sua vez, também só poderá ser perquirida após concluir-se pela sua adequação.
113

 

A máxima da proporcionalidade é igualmente um dos mandamentos de 

interpretação constitucional, ao lado da supremacia da constituição; da unidade da 

constituição; da máxima efetividade; da interpretação conforme a constituição; e da 

concordância prática ou harmonização, sendo de atendimento inarredável quando esteja em 

causa a aplicação de princípios de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, 

principalmente quando descobertos em rota de colisão. 

Todos esses mandamentos destacam-se de modo igual na técnica da ponderação 

como método de solução de uma possível colisão de princípios. Entendidos em conjunto, 

conduzem o intérprete/aplicador a harmonizar princípios colidentes, em busca de sua 

máxima efetividade, sem perder de vista, ao longo de sua ponderação, as normas e valores 

que dão à Constituição um perfil, uma unidade significativa. 
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Em síntese, a metodologia da aplicação das normas de direitos fundamentais — 

toda resultante do conceito de princípios como mandamentos de otimização, na maior 

medida possível, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas — orienta no sentido de que 

a colisão destas normas estruturadas como princípios deve ser solucionada pela 

ponderação, cujo resultado (lei de colisão) produzirá uma medida estruturada como regra 

(norma de direito fundamental atribuída), passível de ter sua validade jurídica aferida pela 

máxima da proporcionalidade. 

Conquanto produzidos por um doutrinador alemão, em interação com a 

Constituição e com a jurisprudência de seu país, a apresentada distinção entre regras e 

princípios, e seus demais elementos relacionados com a aplicação destas normas, afigura-

se plenamente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo com a 

Constituição Federal de 1988, pródiga no que diz respeito à positivação de princípios de 

direitos fundamentais, com reconhecida eficácia. 

Não por outro motivo, a força normativa dos princípios, a ponderação e a máxima 

da proporcionalidade, ainda que designadas de modos diferentes ou aplicadas de maneira 

divergente do preconizado pela teoria explicitada, já são, no Brasil, temas difundidos pelos 

principais manuais de direito constitucional e por obras e pesquisas específicas.
114

 

A complexidade das formulações desse método é simétrica à intenção de evoluir-se 

na racionalização do processo interpretativo e decisório do texto normativo, em função dos 

complicados e dinâmicos problemas práticos que envolvem os direitos fundamentais, 

buscando o equilíbrio entre a segurança jurídica e a força normativa desses direitos, cuja 

faceta principiológica tem, no referido método de aplicação, o locus vocacionado para o 

atendimento do anseio pós-positivista e tridimensionalista
115

 de um Direito compreendido 

e efetivado a partir da interação entre fato social, valor e norma. 
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Cf., entre outros, os autores aqui repetidamente referenciados: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, 
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natureza que se lhe reconhece.  
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Importante destacar a consonância da conclusão de Alexy com os pressupostos teóricos deste trabalho 

atribuídos a Miguel Reale (teorias abertas dos modelos do Direito e tridimensionalismo jurídico concreto), 

segundo a qual “a positivação dos direitos fundamentais que vinculam todos os poderes estatais representa 

uma abertura do sistema jurídico perante o sistema moral, abertura que é razoável e que pode ser levada a 

cabo por meios racionais” (ALEXY, Robert. op. cit., p. 29). 
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Por compatíveis com a realidade do ordenamento jurídico brasileiro é que os 

cânones da interpretação constitucional, a força normativa dos princípios de direitos 

fundamentais e a metodologia da sua aplicação são importantes pontos de partida e 

indispensáveis ferramentas para alcançar um modelo hermenêutico peculiar ao problema 

prático posto à reflexão. 
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2. O PROBLEMA SOCIAL E JURÍDICO DA MORADIA DO 

TRABALHADOR MIGRANTE 

 

2.1. Importância da enunciação da situação fática 

 

A metodologia da aplicação das normas de direito à solução do caso concreto, 

passando pela indissociável tarefa da interpretação jurídica, chama a atenção para as 

particularidades e para a importância da enunciação dos eventos fáticos sobre os quais se 

supõe incidente o comando normativo. 

Este dado é tão mais importante quando se investiga modelo hermenêutico 

(aspirante a modelo jurídico) a propósito da regulação de um conflito social específico, ao 

menos no que diz respeito a uma de suas dimensões — no caso, a dimensão das obrigações 

do empregador em face do direito à moradia do trabalhador migrante. 

A despeito do seu caráter dogmático, o estudo mira a figura do julgador e deseja 

que as conclusões teóricas porventura alcançadas, por sua consistência e capacidade de 

convencimento, possam ser endossadas pelas autoridades que detêm o poder de decisão 

sobre o caso concreto. 

Adverte Karl Larenz que toda situação de fato que aspira a uma solução jurídica 

deve ser enunciada pelo julgador — e, complete-se, pelo estudioso —, considerando a 

relevância jurídica de cada uma das informações que a compõem. A situação de fato 

enquanto enunciado não é dada, de antemão, ao julgador e ao cientista. A enunciação da 

situação de fato é produto de uma atividade de conformação, que por sua vez resulta da 

consideração, de um lado, das informações que chegam ao conhecimento do julgador e do 

cientista e, de outro, da sua possível significação jurídica, de modo que o enunciado fático 

venha a revelar, ou não, a correspondência entre as informações colhidas e as “notas 

distintivas da previsão legal”.
116

 

Desse modo, o caso jurídico apresenta-se, primeiramente, como uma “situação de 

fato bruta”, que se transmuda em “situação de fato definitiva”, após enunciada pelo 

operador do direito. Essa transmutação é o resultado de uma elaboração mental do 

operador do direito, na qual se distinguem as circunstâncias e ocorrências que são ou que 
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se mostram ser relevantes para a apreciação jurídica, sendo forçoso admitir que, ao longo 

desse processo, avaliações são antecipadas, na forma de hipóteses a confirmarem-se 

porventura posteriormente, até que se alcance a conclusão definitiva.
117

  

O ato de interpretar se faz presente, portanto, não apenas na relação que se instaura 

entre o operador do direito e o enunciado normativo (o texto da lei posta), mas, 

igualmente, na atividade que intenta atingir o enunciado da situação fática. Dado que a 

enunciação do fato se orienta pela relevância jurídica das informações obtidas, Larenz, ao 

tratar do processo de pensamento que busca esta enunciação e apoiado em noções 

apresentadas por Karl Engisch e Wilhelm Scheuerle, refere-se ao movimento mental de ida 

e volta entre fato e norma, típico da concepção de “círculo hermenêutico” ou “espiral 

hermenêutica”: 

O “ir e vir” da perspectiva entre a situação de facto e a proposição 

jurídica não deve conceber-se como se o observador mudasse apenas a 

direcção do seu olhar, mas trata-se antes de um processo de pensamento 

em cujo decurso “a situação de facto em bruto” será conformada 

enquanto situação de facto acabada (como enunciado) e o texto da norma 

(como que a norma em estado bruto), na norma suficientemente 

concretizada para a apreciação desta situação de facto.
118

 

 

Em sendo assim, a enunciação fática assume papel destacado na solução jurídica do 

caso concreto, na medida em que resulta de confrontação entre fatos e normas.
119

 O 

processo de pensamento que realiza esta confrontação não é, contudo, uma atividade 

objetiva ou simplesmente dedutiva. Ele abrange, no que se refere à figura do operador do 

direito, juízos baseados na percepção e interpretação da conduta humana, além dos 

proporcionados pela experiência social e dos de valor. 

Os juízos baseados na percepção ligam-se à constatação acerca de onde e como os 

fatos aconteceram, lastreando-se nas percepções próprias do operador do direito ou, no 

mais das vezes, nas percepções de outras pessoas, responsáveis por trazer as informações 

ao conhecimento do julgador ou do cientista.
120
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Enquanto a percepção acessa apenas dados externos (onde e como se deu o 

ocorrido), são os juízos baseados na interpretação da conduta humana que permitem ao 

operador do direito supor ou concluir, a partir das suas experiências consigo mesmo e com 

os outros, a respeito dos objetivos da conduta analisada, uma vez que “a conduta humana é, 

em ampla medida, um agir dirigido a fins”.
121

  

Além das suas experiências próprias, o julgador e o cientista também têm à 

disposição, para auxílio no exame das qualificações jurídicas do fato, outras experiências 

sociais prévias de situações iguais ou similares, encontradas, por exemplo, nos estudos 

doutrinários e nas decisões jurisprudenciais, os quais lhe oferecem as chamadas “máximas 

gerais de experiência”, que podem propiciar subsídios de experiências prévias, sem 

ostentar a nota da vinculação.
122

 

Por fim, ao operador do direito, na tarefa da descoberta do enunciado fático, 

é evidente que se lhe exige um juízo de valor quando, para poder 

coordenar a situação de facto com a previsão da norma legal, tenha que 

julgar segundo uma pauta que primeiro ele tenha de concretizar, uma 

pauta “carecida de preenchimento”.
123

  

 

Os juízos de valor fundamentam uma tomada de posição do aplicador e podem ser 

inspirados por pautas morais ou por pautas jurídicas contemplativas de valores, como 

veiculado, atualmente, pelas Constituições que positivam opções valorativas, sobretudo ao 

tratar dos direitos fundamentais, ou, então, por legislações que contam com as 

denominadas “cláusulas gerais”, essencialmente demandantes de um preenchimento de 

conteúdo extrajurídico.
124

 

É certo que todas essas considerações foram lançadas por Larenz a propósito das 

lições acerca da composição do enunciado sobre o fato que antecede a análise da aplicação 

da regra, tendo em vista um determinado caso concreto. Não obstante, estas mesmas 

orientações, devidamente adaptadas, mostram-se aptas a conduzir a enunciação do 

problema fático desta pesquisa, o qual, para além de um específico ou isolado caso a 

reclamar solução jurídica, põe em foco um verdadeiro conflito social que se explicita de 

maneiras diversas — distintos tipos de migração para a consecução de diferentes atividades 

laborais, com ocupação de moradias em condições desiguais —, mas que, ao mesmo 
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tempo, ostenta, em todas elas, características nucleares que permitem seja tratado como um 

caso típico, passível de análise à vista do direito. 

É possível afirmar, deste modo, que o problema pesquisado encerra um conflito 

social cuja enunciação fática pode ser feita na forma de um caso típico (mais amplo, 

porém, do que um caso concreto intersubjetivo), tendo por nota característica a moradia 

inadequada a que se submetem trabalhadores migrantes.  

É exatamente em atenção às lições de Larenz sobre a acuidade que se deve ter com 

a colocação dos fatos, que serão conjugadas, a seguir, informações acerca da situação 

investigada, conformando-as de modo tal a estabelecer a enunciação fática do problema 

jurídico proposto. Bem por isso, serão apresentadas narrativas e dados reputados 

juridicamente relevantes para subsídio do trilhar da “espiral hermenêutica”, em seu sentido 

mais abrangente de busca de uma conclusão acerca da aplicação do Direito ao caso típico 

descrito.  

Pretende-se, enfim, deixar clara a dimensão social mais ampla, do ponto de vista 

fático, sobre a qual deverá dedicar-se a análise jurídica subsequente, afastando-se, com 

isso, a estratégia usual da perspectiva positivista/conservadora de isolar o caso concreto, 

tratando-o como um conflito meramente intersubjetivo e buscando ignorar as situações nas 

quais o caso apenas reproduz, concretamente, o conflito social subjacente. 

Em assim sendo, afiguram-se potencialmente relevantes, do ponto de vista jurídico 

e com o olhar próprio da enunciação fática, o conhecimento, ainda que em grandes linhas, 

da dinâmica social que resulta no quadro fático configurador do caso típico sob exame. 

Para tanto, objetivando-se fidedignidade na descrição dos fatos, as pesquisas empreendidas 

no campo das ciências sociais, bem como as notícias veiculadas por qualquer meio de 

comunicação, são material de grande valor e sobre ele será construída a pretendida 

enunciação do fato, evidentemente influenciada pelos juízos baseados na percepção, na 

interpretação da conduta humana, na experiência social e nos valores do autor da 

investigação, o que é parte integrante do processo de pensamento do problema e não 

motivo para a desqualificação dos resultados porventura obtidos. 
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2.2. O processo social da migração articulado pelo mercado de trabalho 

 

Não são comuns, no Brasil, pesquisas amostrais acerca das razões pessoais pelas 

quais as pessoas migram. Diante desta escassez de dados empíricos, grandes modelos 

explicativos sempre apontaram os motivos relacionados ao trabalho, como explicação para 

fluxos migratórios internos em certa medida estáveis, e os jovens em pleno potencial 

produtivo, como protagonistas desta realidade.
125

 

Esta mesma conclusão é alcançada por dois enfoques distintos: o neoclássico, 

segundo o qual os indivíduos migram em busca de trabalho e melhores salários, a partir de 

uma decisão baseada em um cálculo racional-econômico; e o histórico-estruturalista, 

conforme o qual o fluxo migratório é determinado pelas “necessidades e ditames do 

desenvolvimento econômico capitalista do país”.
126

 Em qualquer dos casos, a busca 

capitalista do patrimônio é central, fazendo pressupor, portanto, ser regra a 

hipossuficiência econômica de quem migra em função da inserção do mercado de trabalho. 

Quanto ao tema, pioneira foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD realizada em 2001, que coletou dados sobre os motivos da migração havida nos 

quatro anos anteriores ao levantamento, considerando todo o território nacional.
127

 Muito 

embora os resultados dessa pesquisa tenham apontado o acompanhamento da família como 

razão da migração de mais da metade dos declarantes (entre crianças, adultos e idosos) e 

conquanto apenas um quarto de declarações tenha alegado motivos relacionados ao 

trabalho, este resultado não invalida a tese segundo a qual a busca de uma melhor situação 

laboral é a motriz dos fluxos migratórios brasileiros, dado ser natural que, para cada chefe 

de família migrante, correspondam cônjuges e filhos que o seguem na migração. Tanto é 

assim que o trabalho aparece como a razão de migração majoritariamente declarada entre 

os integrantes da chamada “força de trabalho primária”, composta por pessoas entre 25 e 

49 anos de idade.
128

  

Os dados empíricos confirmam a região Nordeste e o norte de Minas Gerais como 

áreas de intensos fluxos migratórios para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, os 
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quais são fomentados por alguns fatores históricos, como a estagnação econômica, as 

desigualdades sociais de variados matizes e os elevados índices de desemprego.
129

 

Maria Aparecida de Moraes Silva, referência nacional em matéria de pesquisa na 

área da sociologia rural com foco na migração, alude à “expropriação do campesinato” 

como a alavanca do fluxo migratório instalado a partir do Nordeste e do norte de Minas 

Gerais para as outras regiões do País, principalmente em direção às regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste. Esta expropriação é apresentada como produto, em larga medida, dos 

investimentos estatais e privados que, a partir da década de 60, foram canalizados para a 

modernização da agricultura, acompanhada da concentração de grandes faixas de terras, 

por sua vez amparada pela legislação específica da época e causadora do desalojamento 

que conduziu pequenos produtores à condição de migrantes em busca de trabalho.
130

 Em 

relação à migração para a locação de força de trabalho no campo, constatou que: 

O cognominado processo de industrialização da agricultura teve, entre 

outras conseqüências, aquela de criar uma força de trabalho circulante, 

residindo em muitos lugares, vencendo as longas distâncias geográficas 

do país, graças a uma poderosa infra-estrutura montada pelas estradas de 

rodagem e meios de transportes. Quanto à origem social dos 

trabalhadores desta agricultura, a análise desenvolvida até aqui evidencia 

que se tratava de antigos colonos, parceiros, arrendatários, posseiros, 

moradores, pequenos proprietários, formas híbridas de trabalho no 

campo, segundo a expressão de Gnaccarini (1980). Enfim um 

campesinato expropriado da roça, da morada, da posse, da terra, dos 

meios e instrumentos de trabalho. Esse processo de expropriação, que, em 

outras realidades históricas, levou séculos para se completar, no Brasil, 

bastaram apenas algumas décadas. Ainda, cabem outras observações. 

Esse processo, em muitos casos, deu-se mediante a violência explícita 

(Martins, 1984). De qualquer forma, mesmo não se verificando a 

violência aberta, outros tipos fizeram-se sentir por meio da lei, ou mesmo 

pela violência simbólica. Contudo, não houve uma transformação 

mecânica deste campesinato em "bóia-fria". Muitos transformaram-se em 
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população sobrante, em desempregados, em peões-do-trecho, em 

andarilhos. Outros partiram para outras regiões (Martins, 1982 & Santos, 

1993). Na realidade, pode-se chamar a este "processo de acumulação 

primitiva de proletários".
131

 

 

Na dimensão tipológica, as migrações podem ser classificadas em definitivas, de 

retorno, temporárias ou circulares.
132

 As migrações definitivas são aquelas realizadas em 

única direção, após o quê o migrante estabelece-se no local para o qual se deslocou, sem 

que lhe interesse o retorno ao local de origem. As migrações de retorno dizem respeito ao 

movimento de volta do migrante ao local de onde saiu. As migrações temporárias 

consubstanciam movimentos de mudança sem caráter definitivo, cuja duração está adstrita 

ao período em que vigora a circunstância motivadora da saída do local de origem — já se 

migra com a expectativa certa da volta. As migrações sazonais serão aqui tomadas como 

espécie de migrações temporárias, na medida em que os movimentos migratórios 

permanecem condicionados pela nota da temporariedade, mas se repetem, obedecendo a 

um ciclo que coincide com a sazonalidade das circunstâncias que motivam o ato de migrar. 

E, por fim, as migrações circulares ou pendulares designam movimentos diários ou 

semanais, verificados dentro das grandes cidades ou entre cidades vizinhas.
133

 

As pesquisas acerca das migrações temporárias, incluindo as sazonais, de um para 

outro estado da Federação debruçam-se, mais frequentemente, sobre os casos da tomada de 

mão-de-obra nas lavouras de cana-de-açúcar, laranja, café e algodão, cultivadas nas 

“regiões de agricultura dinâmica”, especialmente no Estado de São Paulo, como alerta José 

Sidnei Gonçalves, em trabalho que analisa o fluxo migratório sazonal de lavradores 

baianos para trabalho na construção civil da capital paulista, notadamente na atividade de 

abertura de poços para a fundação de prédios, demonstrando que não se trata de fenômeno 

de intercâmbio de força de trabalho exclusivamente rural.
134

 Segundo noticia esse estudo, a 

migração sazonal se configura uma vez que, no período do ano em que chove de forma 

mais concentrada, a escavação dos poços resta impedida, época em que os trabalhadores 

retornam aos plantios em seus locais de origem. O fluxo inverte-se, quando o período de 

seca obsta à lavoura.
135
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As razões identificadas para o fluxo migratório da força de trabalho para a 

construção civil nos centros urbanos são de duas ordens: a primeira, aquecimento do 

mercado, que leva à “busca de mais gente” para atendimento da demanda, quando então 

trabalhadores são procurados e contratados no seu local de origem pelos próprios 

interessados ou, mais frequentemente, por “empreiteiros” intermediários; a segunda, 

decorrência da seca e da inviabilidade da lavoura e da criação de gado no local de origem, 

obrigando o migrante a procurar emprego em outras localidades.
136

  

A despeito das migrações temporárias verificarem-se na direção da cidade e do 

campo, para abastecimento de atividades laborais tipicamente urbanas e rurais, é, sem 

dúvida nenhuma, na prestação de serviços agrícolas que podem ser encontrados estudos 

mais consistentes e em maior quantidade a respeito das razões, dos modos e das 

consequências desse tipo de migração, com evidente destaque para a relação entre o fluxo 

migratório e a necessidade da inserção no mercado de trabalho. 

Com base em entrevistas pessoais de trabalhadores, levantamentos realizados pela 

Pastoral do Migrante — atividade da Igreja Católica incumbida da acolhida, orientação e 

inserção sócio-religiosa dos migrantes
137

 — estimam passar de 200.000 (duzentos mil) o 

número de migrantes temporários na agricultura do Estado de São Paulo, sendo cerca de 

52.000 (cinquenta e dois mil) desses apenas na região de Ribeirão Preto, todos vindos do 

Nordeste e do norte de Minas Gerais.
138
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Pesquisa de campo realizada por Dias de Moraes, Figueiredo e Oliveira dedicou-se 

a estudar o contexto de duas cidades, quais sejam, Pedra Branca, no Estado do Ceará, e 

Leme, no interior paulista — daquela sai grande contingente de mão-de-obra para esta, 

especialmente na atividade da lavoura de cana-de-açúcar. O devido tratamento dos dados, 

obtidos em entrevistas com trabalhadores protagonistas deste fluxo Pedra Branca/Leme e 

contratados de uma determinada usina de açúcar e álcool da referida região paulista, 

permite a configuração de um perfil próprio deste movimento migratório que, embora fruto 

de pesquisa de campo havida dentro de um espaço restrito, corrobora as impressões dos 

estudos gerais a respeito do tema das migrações no Brasil, especialmente sua vinculação 

com o trabalho e a prevalência da característica da temporariedade: 

Foram entrevistados, por meio de questionários, 88 trabalhadores 

migrantes que exercem suas atividades na referida usina e que 

representam 21% dos cortadores de cana. Dentre eles, 19% vieram para o 

Estado de São Paulo junto com familiares ou amigos e 81% vieram por 

conta própria. 

No que se refere ao número de vezes que já vieram para o corte da cana-

de-açúcar, observou-se que 14% deles estavam trabalhando pela primeira 

vez na safra de cana, 11% pela segunda vez, 16% pela terceira vez e os 

demais 59% já haviam trabalhado em mais de três safras. Todos eles 

foram contratados para trabalhar em uma safra, ou seja, com um contrato 

de sete a oito meses. Dentre os que já trabalharam em mais de uma safra, 

46% já fixaram residência em Leme e 54% continuam indo e voltando 

para a cidade de origem, todos os anos.
139

 

 

Por óbvio, as estatísticas e as informações, em suas especificidades, comportam 

variação para cada região de origem do fluxo migratório e para cada região de destino. 

Entretanto, um dado nuclear não varia: no Brasil, a migração, especialmente as migrações 

temporárias, sobremodo as sazonais, têm no trabalho a sua principal razão. Esta conclusão 

se impõe a partir da imprescindível análise ampla do movimento migratório como um 

processo social, enquanto encadeamento histórico de circunstâncias que se repetem e se 

implicam. Os estudos e estatísticas sobre o tema, quando cotejados, revelam esse caráter 

sócio-processual, que, de tão evidente, não pode ser negado sob a alegação de que os 

levantamentos são restritos, casuísticos e, por isso, desprovidos de conclusões que possam 

configurar um diagnóstico “macro” do fenômeno da migração, no Brasil. Realçam-no 

fortemente diversas investigações de Moraes Silva:  
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A complexidade destas situações exige do pesquisador a adoção de uma 

postura teórico-metodológica, capaz de compreender a migração como 

um processo social, e os migrantes como agentes deste processo. Ao 

invés de modelos de deslocamentos de população, sugere-se a análise da 

migração, enquanto um acontecimento histórico, que atinge os (as) que 

partem e os (as) que ficam, constituído por elementos objetivos, 

estruturais, ideológicos, culturais e subjetivos, vis-à-vis as organizações 

sociais de classe, gênero e raça/etnia.
140

 

 

Há subsídios mais do que suficientes, portanto, para se afirmar que a migração, 

sobretudo a migração temporária, é um processo social, fomentado e condicionado, 

historicamente, pela busca de trabalho. Sob o ponto de vista de setores “superaquecidos” e 

por isso, atuais demandantes de mão-de-obra, como a agricultura e a construção civil, este 

processo social serve à aspiração imprescindível de contratação destes ramos, os quais, por 

necessidade (falta de mão-de-obra no local dos serviços em face da demanda crescente) e 

conveniência (mão-de-obra migrante mais barata, mais tolerante aos trabalhos pesados e 

menos instruída) incentivam, modulam e dão suporte, direta e indiretamente, aos fluxos 

migratórios dos quais se aproveitam, do modo mais lucrativo possível: 

O contrato temporário, além de permitir maiores ganhos à empresa, uma 

vez que ela não arca com todos os encargos sociais dos trabalhadores da 

safra, nasce do ciclo natural do produto, apenas aparentemente. Na 

realidade, a safra e a "parada" são criações do sistema, que alimentam a 

acumulação desse capital. São, portanto, produzidas pelas relações 

sociais. Ao selecionar os trabalhadores para a safra, o escritório já 

determina as normas para a seleção na entressafra. Aos não-eleitos, cabe 

tentar a sorte no algodão, amendoim ou em outros lugares. A eles resta o 

caminho de antes, o da "volantização". Aí, procuram os "gatos", os 

empreiteiros "volantes", formando juntamente com eles um bando de 

andorinhas errantes e clandestinas. 

"Os de fora", os do Vale do Jequitinhonha, os baianos são contratados só 

para a safra, na sua totalidade. Estes constituem, nitidamente, o exército 

de reserva. Estes são "as andorinhas migrantes". Nem lá, nem cá. A vinda 

deles implica necessariamente a sua volta ao final da safra. Quanto a 

estes, o escritório possui normas especiais para arregimentação, seleção e 

vigilância nos alojamentos e pensões das cidades-dormitórios (Silva, 

1990a). Os eleitos são considerados os bons trabalhadores, as boas 

pessoas.
141

  

 

O referido processo social, nestes termos, para além de uma simples constatação 

sociológica, demonstra-se um processo decisivamente direcionado por quem dele mais se 

aproveita, do ponto de vista econômico. A própria configuração histórica do modo de 
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contratação de migrantes por um período sabidamente predeterminado — embora sua 

formalização jurídica possa ser mediante um contrato por tempo indeterminado, por safra, 

ou por tarefa —, se analisada mais de perto, revela que a intermitência das contratações é 

que condiciona, de maneira vantajosa para o contratante, a migração temporária, e não o 

contrário.
142

 

O aludido condicionamento se faz possível, porquanto alicerçado na situação 

econômica menos favorecida do trabalhador migrante, e se mostra também imprescindível, 

em razão da tão presente, quanto pouco reconhecida, qualidade desta força de trabalho para 

a execução das pesadas tarefas produtivas para as quais é contratada, seja na agricultura, 

seja na construção civil. O exemplo agrícola é preciso, neste sentido: 

Na realidade, a desqualificação e segmentação destes trabalhadores 

produzem-lhes a capacidade, paradoxalmente, de fazer todos os serviços 

(exceção dos trabalhadores dos experimentos - locais onde são plantadas 

as canas para se verificar as melhores variedades, antes do plantio 

definitivo), organizados em turmas fixas para uma única tarefa. Apesar da 

exigência do treinamento do corpo para o corte da cana, do 

desenvolvimento da habilidade com as mãos para a colheita da laranja, 

algodão e café, da curvatura do corpo para arrancar amendoim, observa-

se que este treinamento é parcelado nos diferentes períodos do ano. 

Produz-se a figura do volante, trabalhador livre no seu estilo mais puro. 

[...] Cria-se o paradoxo, para a maioria deles, de trabalharem o ano todo e 

serem considerados temporários, volantes. [...] Essa circulação engendra, 

por sua vez, uma outra circulação: a do controle e da dominação. 

Paulatinamente, vai se construindo um trabalhador padronizado, 

transformado em força de trabalho.
143

 

 

Conquanto tenha sua marcha objetivamente identificada, em caráter amplamente 

majoritário, do Nordeste e do norte de Minas Gerais para os demais Estados da federação, 

notadamente os integrantes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, este processo social, 

historicamente estabelecido, conta ainda com o traço da convivência paradoxal entre o 

temporário e o permanente, haja vista explicitar um movimento migratório que, de um 

lado, é temporário porque perdura pelo período em que viger o contrato de trabalho e, de 
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outro, é permanente porque o trabalhador migrará, por questão de necessidade, novamente 

e tantas vezes quantos forem os contratos que se lhe apresentarem, conforme a 

conveniência dos contratantes de ofertá-los em determinadas épocas (ciclos agrícolas, 

aumento da demanda, etc), nas diferentes localidades. É o que Moraes Silva denomina 

“migração permanentemente temporária".
144

 

Pode-se falar, deste modo, em um grande processo social de migração mais do que 

condicionado pelo trabalho, verdadeiramente articulado pelo mercado de trabalho, que se 

alimenta desta mão-de-obra, como ocorre com a agricultura e com a construção civil, ainda 

que esta articulação se apresente repleta de contradições.
145

 

Tal articulação evidencia o poder de afetar, de modo decisivo, o processo 

migratório, materializado, entre outros fatores, na figura do intermediário, outrora chamado 

de “gato” e, atualmente, de “agenciador”, importante pelas relações que mantém nos locais 

onde se encontra o trabalhador disposto a migrar e nos lugares onde ficarão instalados 

durante a duração do contrato de trabalho, com as vantagens deste intermediário (o 

“conhecedor de todo mundo”) já haver executado as mesmas tarefas que caberão ao 

migrante e, por isso, poder exercer o papel de fiscalização do serviço, associado à ascensão 

disciplinar e política que, normalmente, ostenta sobre os trabalhadores migrantes.
146

 Este 

intermediário é o elo imprescindível entre a força de trabalho e o contratante, aproximando 

expectativas geograficamente separadas.  

Já houve um tempo em que as relações entre os grandes empregadores e os 

“agenciadores” eram mantidas às claras. Nos dias de hoje, a imagem negativa do “gato” 
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conduziu esta relação a uma penumbra, atrás da qual se esconde o “agenciador”, sem 

deixar de ser “um elemento importantíssimo na dissimulação das formas de controle 

impostas”.
147

  

A mão-de-obra migrante permanece essencial para o processo produtivo da 

agricultura e da construção civil e, por isso, ainda que a relação patronal com o 

intermediário não seja admitida ou mesmo diretamente mantida, é certo que esta figura 

sempre terá largo espaço para proveito das suas providências de “deslocamento” da força 

de trabalho, pois os postos de trabalho destinados aos migrantes estarão sempre lá. Aos 

contratantes restam duas opções: livrar-se do “agenciador” e buscar, diretamente, a mão-

de-obra de que necessita; ou valer-se desta figura, seja de forma explícita, pactuando a 

“importação” de contingente, seja de forma implícita, aguardando que, quando da época da 

contratação (sempre bem divulgada), os migrantes já tenham logrado estar no local da 

atividade laboral, à disposição, por conta própria ou, mais factível, por obra e graça do “gato”.  

Na origem da migração, vinculada à expectativa ou mesmo à certeza da 

contratação, está um proceder que, com pequenas variações, pode ser perfeitamente 

identificado: 

No início deste processo, as usinas e as fazendas enviavam caminhões e 

ônibus ao Vale para trazerem os trabalhadores. Com o passar do tempo, o 

mercado de trabalho foi se estruturando e surgiram os "gatos" do local, 

representantes das usinas e fazendas. As mesmas considerações feitas 

anteriormente sobre os "gatos" desta região aplicam-se àqueles outros. 

Trata-se da mesma figura ambígua. Recebe da usina a incumbência de 

agenciar uma cota x de trabalhadores. No Vale, esta cota é expressa pelo 

"gato" como um número x de "cabeças". O arrebanhamento destas 

"cabeças" leva em conta os seguintes critérios: as mulheres não são 

aceitas; os homens acima de 35 anos também não são aceitos, assim 

como os "maus", aqueles que criam encrencas. Este crivo é feito 

mediante uma verdadeira rede de relações, que escapa ao poder da usina, 

mas não do agenciador. Ele (re)conhece todos os trabalhadores, por meio 

de uma verdadeira rede: donos de armazéns, botecos instalados nos 

inúmeros povoados da extensa área rural do Vale. Estes (re)conhecem os 

"bons" e os "maus", aqueles que pagam as contas, mesmo com juros 

extorsivos. A função do agenciador é, primeiramente, percorrer os 

povoados, "dar a notícia" nos botecos e armazéns, fixar o número de 

"cabeças", local e data da partida. Salário, preço da passagem, às vezes 

local de trabalho, não são informados. No dia combinado, num ônibus 

fretado pelo agenciador, inicia-se a viagem até o local de trabalho. Neste 

momento, a cadeia de dependência dos trabalhadores em relação ao 

agenciador aumenta. É ele quem empresta dinheiro para deixar com a 

família endividada ou mesmo para pagar as despesas durante a viagem. 

Este empréstimo é descontado, juntamente com outros, como por 
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exemplo a compra de carteira de trabalho para os menores de 16 anos, 

nos primeiros pagamentos. Juros cobrados, preços da passagem e da 

carteira não são predefinidos, os trabalhadores desconhecem-nos, eles 

apenas aparecem descontados.
148

 

 

O intermediário personifica-se, no setor da construção civil, na figura do (pequeno) 

“empreiteiro”, ex-migrante e ex-pedreiro, agora sócio de microempresa, inidônea dos 

pontos de vista técnico, financeiro e administrativo, mas mesmo assim empregadora, ao 

menos formal, de mão-de-obra migrante, disponibilizada aos grandes conglomerados do 

ramo, pela via da terceirização que subordina.
149

 

As condições de moradia, ao longo do período em que o migrante deixa seu local 

de origem para inserir-se no mercado de trabalho, é um dentre os elementos pertinentes à 

sobrevivência e à dignidade humanas que são afetados, no âmbito deste processo social, 

estruturado segundo a conveniência patronal e caracterizado pela “sujeição de vontades” e 

pelo “adestramento das aspirações” dos trabalhadores.
150

  

 

2.3. Conexão entre migração, trabalho e moradia 

 

A consequência imediata de qualquer migração definitiva ou temporária é a 

alteração do local de moradia do migrante. Notícias vêm sendo veiculadas, com 

frequência, pela imprensa, dando conta de habitações inadequadas, que abrigam 

trabalhadores migrantes contratados para prestação de serviços em diferentes lavouras e na 

construção civil. Em regra, os envolvidos são migrantes temporários, sobretudo sazonais.  

A título ilustrativo, podem ser citadas algumas veiculações promovidas pelo 

Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
151

, que 

dizem respeito a trabalhadores rurais: 
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Leme concentra moradias precárias de migrantes.  

Campinas (SP), 15/08/2006 - As condições de moradias de trabalhadores 

migrantes cortadores de cana são precárias em todo interior de São Paulo, 

mas no município de Leme possuem uma particularidade rara em outros 

municípios: além da alta concentração de alojamentos em bairros 

periféricos, a cidade sequer possui usinas que absorvam toda esta mão de 

obra. É uma cidade dormitório usada como depósito de mão de obra 

barata para diversas usinas. [...]  

Os "alojamentos", ambientes exíguos que abrigam em alguns casos mais 

de vinte trabalhadores, são inúmeros e possuem as mesmas 

características: pouco espaço, beliches espremidos nos quartos e 

colchonetes no chão, roupas penduradas em varal por falta de armários, 

alimentos armazenados no chão e expostos a roedores, poucos banheiros 

e falta de chuveiro, entre outros aspectos insalubres.
152

  

Trabalhadores da Cutrale encontrados em situação precária voltarão para 

casa 

Campinas (SP), 14/09/2011 - Na manhã dessa quarta-feira (14) trinta e 

dois trabalhadores da Sucocítrico Cutrale, uma das maiores produtoras de 

suco de laranja do mundo, foram flagrados em condições precárias em 

alojamentos no município de Itatinga (SP). [...] 

Arregimentados por um “gato” da região de Imperatriz, no estado do 

Maranhão, os migrantes vieram a São Paulo sob falsas promessas de boas 

condições de trabalho e moradia.  

“Eles habitavam em uma única residência, em péssimas condições de 

higiene e conforto, sem existência de armários, vestiários, despensa, 

cozinha, ventilação e iluminação adequadas”, conta o procurador Luis 

Henrique Rafael.
153

 

Moradias de trabalhadores do café “esfarelam” no interior de São Paulo  

Bauru (SP), 20/05/2011 - Fazenda São Ramiro, cidade de Gália (SP). Em 

meio aos milhares de pés de café, dez trabalhadores fazem a manutenção 

da lavoura, preparando a terra para a vindoura safra, que se inicia dentro 

de alguns meses.  

Mais adiante, um aglomerado de casebres feitos de madeira completa a 

visão, que lembra o auge do cultivo do grão no início do século XX.  

[...] 

Feitas de madeira, as casas se “desmanchavam”, literalmente. Tomadas 

por fissuras, as estruturas pareciam que iam ceder a qualquer momento. 

Em alguns casos, o chão era vazado e as telhas estavam quebradas. “Em 

                                                                                                                                                                                
que os relatos de órgão público, dotado de fé-pública, incumbido da defesa da ordem democrática, do 

regime jurídico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis dos trabalhadores, por isso que atuante, 

diretamente, nas investigações das situações fáticas de interesse. A PRT da 15ª Região tem área de atuação 
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Demais disso, é sabido que a imprensa, ao relatar casos como estes, vale-se, primariamente, das notícias 

divulgadas pelas assessorias de comunicação dos órgãos públicos de investigação e fiscalização.  
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dias de chuva, entra água. Em dias gelados, passamos frio”, relatou um 

dos trabalhadores. 

“As casas estão praticamente “esfarelando”, ou seja, conforme se 

manuseia a madeira, ela sai. O ambiente é devassado pelo frio e não há 

iluminação, inclusive no banheiro”, observa o procurador Marcus 

Vinícius Gonçalves. 

Em uma das casas, o sanitário foi construído sobre a fossa, onde um galão 

de agrotóxico é utilizado como privada para as mulheres. Nos demais 

casebres, a fossa permanece a céu aberto. Também foram encontrados 

focos de dengue junto à criação de porcos. 

[...] 

Uma família com três filhos mantém um botijão de gás no quarto das 

crianças. Outra família precisa escolher o melhor horário para o banho, 

pois não recebe água de forma adequada em sua moradia. A fiação 

exposta e os “gatos” podem ser vistos por entre as casas. Em um dos 

sanitários, uma ligação elétrica com tomada divide espaço com o 

chuveiro, em flagrante risco de eletrocução.
154

 

Trabalhadores do café dormem em baias em São João da Boa Vista (SP) 

São João da Boa Vista (SP), 16/06/2011 - O Ministério Público do 

Trabalho flagrou nesta quinta-feira (16) trabalhadores em condições 

degradantes na colheita de café no município de São João da Boa Vista 

(SP). [...] as autoridades flagram um estábulo desativado servindo como 

moradia improvisada. Aproximadamente 12 trabalhadores são alocados 

em baias, como se fossem quartos.  

[...] 

Mais uma vez, o botijão de gás integra o mobiliário do quarto, junto com 

um pequeno fogão de duas bocas. “O risco de explosão é iminente, pode 

acontecer a qualquer momento”, alerta o auditor fiscal Antônio Carlos 

Avancini, que logo se dá conta de um ninho de marimbondos posicionado 

na entrada da “casa”.
155

 

MPT firma TAC com fazendeiro que escravizou crianças em São Carlos 

(SP) 

[...] 

Campinas (SP), 28/10/2011 – [...] O acordo busca uma solução 

extrajudicial para as irregularidades trabalhistas encontradas em operação 

realizada ontem pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, em 

que foram flagrados alojamentos precários e problemas graves de meio 

ambiente de trabalho, além do trabalho infantil. [...] Seis alojamentos 

eram disponibilizados às famílias, todos com superlotação, camas 

improvisadas (que eram montadas sobre caixas de tomate), fios expostos 

(o que gera riscos de incêndios) e chuveiros que não esquentam. A 
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higienização do local também era bastante precária: os trabalhadores 

bebiam água suja e possivelmente contaminada por veneno agrotóxico.
156

 

 

Em relação ao setor da construção civil, os fatos relatados não fogem ao padrão do 

ramo agrícola, permanecendo a interrelação entre migração temporária e moradia 

inadequada a delinear um quadro alarmante: 

MPT e MTE flagram condições degradantes de moradia em empreiteiras 

da MRV 

Quarto caso em menos de um mês aconteceu em Americana (SP), em 

empreendimento da construtora 

Campinas (SP), 11/03/2011 - Em diligência realizada nesta quinta-feira, 

11, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e 

Emprego flagraram condições degradantes de moradia de trabalhadores 

de empreiteiras que prestam serviços para a construtora MRV, em um 

empreendimento em Americana (SP). 

Os dois alojamentos visitados apresentavam condições precárias de 

higiene e segurança, com superlotação e inobservância das normas, sendo 

que em um deles havia um só banheiro para 22 pessoas. 

Foram encontrados 22 alagoanos e 26 maranhenses, com indícios de 

aliciamento de mão de obra, situação caracterizada pelo deslocamento de 

trabalhadores de um estado a outro mediante falsas promessas.
157

 

Em Ribeirão Preto, 150 alojados de forma precária se beneficiam de 

acordos 

Construtora e empreiteira pagarão R$ 200 mil por irregularidades em 

alojamentos de obra de luxo 

Ribeirão Preto (SP), 13/05/2011 - Mais um caso de precariedade em 

alojamentos de operários da construção civil foi flagrado por auditores do 

Ministério do Trabalho e Emprego, desta vez em Ribeirão Preto.  

[...] 

Os auditores constataram condições de higiene e conservação 

extremamente precárias. As paredes do alojamento, feitas de madeira, 

estavam danificadas e sem qualquer limpeza.  

Não havia vedação nas telhas, o que resultava em alagamentos pela 

entrada da chuva. Os pisos estavam cedendo, ocasionando riscos de 

acidente, além da ausência de tampas nos lixos e de bebedouros nas áreas 

de convivência. 

Além disso, os vasos sanitários do tipo “bacia turca”, segundo relatório 

fiscal, estavam em “precaríssima condição”, o reservatório de água 

apresentava vazamentos e as beliches não atendiam às normas. 
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Em cada quarto, com o tamanho aproximado de 40m², havia dez 

trabalhadores, evidenciando a superlotação. Não havia armários ou 

roupas de cama apropriadas.
158

 

MPT em Bauru flagra alojamento de operários da construção civil em 

condições precárias 

Bauru (SP) - Dezessete trabalhadores maranhenses dividindo um espaço 

apertado, dormindo em camas improvisadas com ripas de madeira, em 

quartos sem armários. A fiação elétrica fica exposta e os “gatos” podem 

ser vistos por todos os lados. Dentro do quarto, a comida fica armazenada 

em um barril de plástico, junto com os restos do dia anterior. 

Instrumentos de trabalho, inclusive perfurocortantes, ficam espalhados 

pelo chão, gerando risco iminente de corte. As condições de higiene e 

limpeza são bastante precárias.  

Foi dessa forma que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do 

Trabalho e Emprego encontraram um alojamento da empreiteira Bom de 

Bloco, terceirizada da construtora MRV, na manhã desta quarta-feira, 18.
159

 

 

O exame abrangente do que cerca o trabalhador, quando se lança ao movimento 

migratório, evidencia sua exposição, para além da inadequação da moradia, a uma sucessão de 

experiências que o afrontam em seus costumes, em seu valores e na sua dignidade.  

Mencione-se, em primeiro lugar, a divisão “étnico-racial” do trabalho e da 

população, nas cidades a que se destinam os migrantes. Costuma haver divisão geográfica, 

com bairros periféricos destinados aos imóveis precários, que abrigam os migrantes. Há 

designações populares pejorativas, como “cidades-dormitório” (municípios com população 

“inchada” pelos migrantes sazonais, durante a safra), “baianada”, “mineirada” e 

“peãozada” (migrantes sazonais).
160

 As condições de moradia, no que tange a estes 

estigmas, acabam por se tornar, ao mesmo tempo, símbolo, razão e consequência: 
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É interessante observar que esta divisão étnico-racial está presente tanto 

no espaço produtivo quanto no reprodutivo. No eito, os trabalhadores "de 

fora" não são misturados aos "do lugar". Os eitos são diferentes. Quanto 

ao espaço reprodutivo, há várias formas de divisão: os barracões, os 

alojamentos, as pensões e os bairros ou vilas de barro. Os três primeiros 

referem-se aos "de fora", que só ficam durante a safra. Os bairros e vilas 

de barros são habitadas pelos "do lugar", mas que vieram de outros 

lugares. Portanto, não são do lugar. Trazem em seus corpos a marca da 

cor, o jeito de falar, os costumes que não são os dos paulistas. São 

"mineiros" e "baianos" como os outros. No entanto, não se reconhecem 

como tais. Quem os define como "baianada", "mineirada" são os outros, 

ou seja, os antigos, sobretudo os descendentes de italianos, brancos, 

portanto, moradores destas cidades. [...] Daí, conclui-se que a divisão 

étnico-racial de trabalho se reproduz mediante outras divisões, o que 

confere o caráter múltiplo aos sujeitos.
161

 

 

Ainda dentro de uma visão mais ampla, a própria questão habitacional, os 

municípios receptores (em larga escala) de trabalhadores migrantes sofrem com o 

fenômeno da migração crescente, em especial pela falta de espaço físico para uma 

confortável e planejada acomodação de todos — algo paradoxal em virtude da 

imprescindibilidade desta população flutuante para o comércio destas cidades. Como 

resultado teve-se a proliferação dos cômodos e barracos, nos fundos das casas, além da 

coletivização de espaços exteriores à casa propriamente dita, destinados a tanques e varais 

para lavagem e secagem de roupas. Quanto à questão do gênero, a migração acompanhada 

da família, nestas condições urbanísticas, favoreceu a divisão dos bairros em espaços 

masculinos e femininos.
162

 

Encontra-se, outrossim, destacada a dimensão da violência, potencializada pelo 

déficit das condições de moradia e pelo alcoolismo: 

A chegada deste exército industrial de reserva faz que o clima de 

violência aumente, em virtude da superlotação destes cômodos, dos altos 

aluguéis cobrados pelos seus proprietários e dos baixos salários 

recebidos. A forma de aluguel nestes cômodos é por pessoa, ou melhor, 

"por cabeça". Esta prática faz que os proprietários coloquem um número 

excessivo de pessoas em cada cômodo, o que agrava as condições de 

vida.  

[...] A referência aos estados do Nordeste, ao Vale do Jequitinhonha, 

como países do Norte, traz as marcas da estranheza, do estrangeiro, 

impingidas a estes migrantes. São considerados ignorantes, atrasados, 

sem civilização. Por outro lado, a aglomeração nos barracos, pensões, a 

vivência longe dos familiares conduzem ao aumento da violência entre si 

e contra os donos de pensões (pelos altos preços de aluguéis e, em alguns 
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casos, pela precariedade da comida). Pode-se afirmar que, nestes casos, 

"a violência é produzida entre os iguais" em que, quase sempre, impera o 

"código do sertão urbano". (As duas expressões são inspiradas em Sérgio 

Adorno)
163

 

 

A moradia em condições inadequadas de habitação se revela, à luz dos dados 

coletados, associada à migração. Todos os casos acima relatados dizem respeito a pessoas 

temporariamente fora do Estado da Federação para onde pretendem voltar, ao breve 

término do seu contrato de trabalho. Embora não se possa reconhecer uma relação de 

causalidade necessária nesta associação entre migração e moradia, não se pode contestar 

que a migração a trabalho, especialmente a temporária, é terreno fértil para que casos de 

moradia inadequada ocorram; e isto se verifica com uma frequência perturbadora. Não é 

demais relembrar as estatísticas que estimam receba apenas o Estado de São Paulo cerca de 

200.000 (duzentos mil) migrantes temporários vindos de outros Estados e expostos ao risco 

real desta situação.  

Em que pese não se proclame existente uma relação definitiva de causa e efeito 

entre migração temporária e moradia inadequada, é evidente que a transitoriedade que 

permeia a ambas conduz a certo contexto de implicação, que recomenda a verificação de 

moradias inadequadas nos casos de migração temporária, incluída a sazonal. 

À associação entre migração temporária e moradia inadequada subjaz a relação de 

emprego, no mais das vezes caracterizada pela predeterminação de sua vigência. Tal 

quadro se apresenta com contornos muito próprios de uma mútua e indissociável influência 

entre trabalho, migração e moradia, que acontece sob o manto da transitoriedade. A 

migração, que acontece em função do trabalho, acarreta a alteração do local da morada. 

Contudo, a natureza temporária do trabalho condiciona a migração a ser também 

temporária, resultando na compreensão do trabalhador de que igualmente passageira será 

sua condição de moradia. 
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Todas estas circunstâncias já autorizaram, inclusive, falar-se em um verdadeiro 

“modo de morar bastante específico” do migrante temporário, aflorado, no caso dos 

migrantes para trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, dentro de um “modo de vida da 

civilização da usina”.
164

 Este “modo de morar bastante específico” inclui a moradia 

coletiva em pensões, em imóveis alugados (“repúblicas”), em diversas casas construídas 

dentro de um mesmo terreno, com pequeno número de cômodos e dormitórios, dotados de 

precária infraestrutura hidráulica e elétrica e espaços comuns para tanques e varais. Tal 

coletivização da moradia coloca, dividindo as mesmas acomodações, trabalhadores 

migrantes solteiros, famílias que acompanharam seus arrimos, funcionários de diferentes 

empregadores, todos unidos pela proximidade dos locais de trabalho e pela necessidade de 

abrigo, enquanto perdurar o contrato de trabalho. 

A questão das condições de moradia dos trabalhadores migrantes não passa ao largo 

das esferas de interesse patronal. Muito pelo contrário, há um padrão habitacional para os 

cidadãos nesta condição, consubstanciado na ocupação concentrada de bairros periféricos 

de cidades médias e das ditas “cidades-dormitórios”, por vezes submetidas à influência 

político-econômica das empresas que angariam os migrantes: 

Algumas destas cidades podem ser equiparadas a verdadeiras vilas 

operárias, sem cessão de moradia. Todas elas originaram-se do período 

da civilização cafeeira. Com o domínio da civilização da usina, sofreram 

remodelações em virtude da divisão territorial do trabalho, leia-se, 

divisão realizada pelas indústrias, usinas e fazendas, de tal forma que 

cada uma delas serve a uma determinada empresa ou mais empresas. 

Algumas representam verdadeiras seções da empresa, verdadeiros 

quintais. A cidade de Pradópolis encaixa-se neste exemplo. É conhecida 

como o "quintal da Usina São Martinho". Nelas além de residirem os 

trabalhadores, estão os hospitais com os quais as empresas mantêm 

convênios particulares. É sede do poder local, muitas vezes, dominado 

pelo poder político das empresas. [...] Em quase todas elas, existe o lugar 

dos "bóias-frias" e o lugar dos "moradores" da cidade.
165

  

 

Não se trata, pois, de uma realidade desconhecida dos empregadores, tampouco 

havida sem qualquer influência sua. O exemplo das usinas de cana-de-açúcar deixa isto 

claro, na medida em que é corriqueira a efetivação do controle das principais informações 
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pessoais dos funcionários migrantes (local de origem, endereço ao longo da safra, etc.), 

permitindo a noção exata das regiões de concentração de moradias destes trabalhadores.
166

 

Tomada esta perspectiva ampla, a moradia no local de destino da migração 

temporária, aos olhos do trabalhador migrante, é fator que viabiliza o trabalho, assim como 

o viabilizam seu uniforme e suas ferramentas, dissociando-se, por completo, da noção de 

“casa”, a qual, no plano concreto, pressupõe uma personalização do espaço, que é ocupado 

com ânimo de perenidade, onde se usufrui da privacidade e de segurança e onde se deseja 

que se desenvolvam as relações sociais relativas a família e amigos: 

Entretanto, a construção da casa não é no local de destino e sim no de 

origem, onde estão os parentes, os conhecidos, enfim no lugar da gente, e 

não no lugar que não é da gente. Portanto, a casa no lugar de origem 

representa, ao fim e ao cabo, o desejo de retorno ao tempo e ao espaço e o 

fim da migração. É o ponto de chegada imaginado.
167

 

 

Para aqueles migrantes aos quais compete suportar as despesas de moradia, durante 

a duração do contrato de trabalho (hoje, a grande maioria), toda esta dissociação em face 

da ideia de residência enquanto um local seu, vem acompanhada da realidade econômica, 

na medida em que o migrante deve suportar o seu custo, ao argumento de que é um fator 

que viabiliza seu trabalho e não um fruto da sua labuta. A desejada economia com as 

despesas de moradia — afinal, a migração decorre da necessidade econômica — leva à 

submissão a condições habitacionais inadequadas, subsumidas a uma postura de tolerância 

do trabalhador, inclusive com as discriminações promovidas pela sociedade local.
168

 

Nestas condições, não se mora no local para onde se migra porque se quer, mas 

porque se precisa. Trata-se da moradia como fator que possibilita a contratação, tão 

passageira quanto a própria relação de emprego. Tal percepção, também de cunho 

psíquico, a despeito de ser mais evidente nos casos em que o próprio empregador 
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disponibiliza a moradia (v.g. alojamentos), aplica-se, sem ressalvas, aos trabalhadores que, 

ao migrarem, estão incumbidos da providência de sua própria moradia. 

A fragilidade, que entranha as relações do migrante com seu trabalho e com o teto 

sob o qual habita, descortina o quão tênues se lhe apresentam o contrato de trabalho, o 

movimento migratório e a condição de moradia. 

Quase que ironicamente, contrariando toda esta precariedade que conecta a moradia 

temporária ao trabalho temporário e à migração temporária, é na “casa” que o migrante 

vislumbra um dos símbolos de sua emancipação, a ser alcançada, entretanto, no seu local 

de partida.
169

 

Por certo toda esta descrição da situação fática que interessa a este estudo, 

conquanto possa explicá-la, como fenômeno social, não justifica, tampouco legitima, 

dentro de uma visão humanitária, a submissão do indivíduo à moradia inadequada, ainda 

que temporariamente.  

 

2.4. A omissão no plano convencional 

 

A correlação histórica entre moradia inadequada e migração em virtude do trabalho 

encontra espaço para se perpetuar na recorrente ausência de disposição patronal de assumir 

qualquer responsabilidade sobre a adequação da moradia de seus funcionários, bem como 

na falta de interesse ou, sobretudo, de força de mobilização dos trabalhadores e respectivos 

sindicatos para oferecer reivindicação robusta acerca do tema.  

Todavia, é certo que o problema social em discussão comporta tratamento pela via 

convencional, a qual, no caso das relações de emprego, ancora-se tanto na autonomia privada 

individual, pela regulação no contrato de trabalho e no regulamento da empresa, quanto na 

autonomia privada coletiva, pela pactuação em acordo ou convenção coletiva de trabalho.  

Esclarece Ronaldo Lima dos Santos que “a autonomia privada se traduz na 

capacidade de auto-regulação pelos particulares de seus próprios interesses”, podendo-se 
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“Construir ou reconstruir a casa de tijolos e de telhas, segundo os padrões das classes sociais mais 

elevadas, representa para o migrante a consecução de um sonho de ascensão social e também um lugar 

seguro para si e para a família. Todos os entrevistados manifestaram o desejo de voltar ao Maranhão e lá 

construírem sua casa” (SILVA, Maria Aparecida de Moraes. Expropriação da terra, violência e migração: 

camponeses do nordeste do Brasil nos canaviais paulistas, cit., p. 177). 
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afirmar “por isso, que o contrato é a expressão da autonomia privada”.
170

 Importante a 

percepção segundo a qual 

[...] os efeitos jurídicos decorrentes do auto-regramento, além de 

concretos e divisíveis, exaurem-se na esfera jurídica de seus destinatários, 

somente excepcionalmente, em benefício ou prejuízo de terceiros. 

O vocábulo individual não está, assim, vinculado à ideia de pessoa física, 

mas indica a restrita circunscrição dos efeitos normativos à esfera 

jurídica, concreta e divisível, dos sujeitos que exercem o auto-

regramento. Assim, também é fruto de autonomia individual o negócio 

jurídico aperfeiçoado por pessoas jurídicas, associações, pessoas jurídicas 

de direito público etc, em derredor de interesses próprios.
171

 

 

Já a autonomia privada coletiva, nos dizeres de Enoque Ribeiro dos Santos, é o 

poder conferido pelo Estado, “a determinados indivíduos e grupos sociais, de auto-

regularem amplamente seus próprios interesses, ou seja, de agir com independência no 

contexto do ordenamento jurídico, produzindo normas jurídicas próprias”.
172

 

Aliás, é no exercício da autonomia privada coletiva, impulsionada pelos sindicatos 

profissionais, que se espera possam os trabalhadores alcançar, no contexto mais amplo da 

categoria, a satisfação de seus direitos e o avanço das condições de trabalho, por 

pretensamente conseguirem mitigar o poder econômico com a força da reivindicação 

coletiva; afinal de contas, pode-se afirmar ser a negociação coletiva 

[...] o melhor meio para a solução dos conflitos ou problemas que surgem 

entre o capital e o trabalho. Por meio dela, trabalhadores e empresários 

estabelecem não apenas condições de trabalho e de remuneração, com 

todas as demais relações entre si, por meio de um procedimento dialético, 

previamente definido, que se deve pautar pelo bom senso, 

proporcionalidade, boa-fé, razoabilidade e equilíbrio entre os atores 

sociais.
173

 

 

Não obstante, no que se refere aos fatos tratados neste estudo, não há uma cultura 

geral, ou mesmo de determinados setores, no sentido da previsão contratual, regulamentar 
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SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das normas coletivas. São Paulo: LTr, 2007. p. 119. 
171

Id. Ibid., p. 118. Na medida em que o regulamento da empresa, embora unilateralmente estabelecido pelo 

empregador, adere ao contrato de trabalho do funcionário, sua estipulação dá-se no âmbito da autonomia 

privada individual. 
172

SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Direitos humanos na negociação coletiva: teoria e prática jurisprudencial. 

São Paulo: LTr, 2004. p. 72. 
173

Id. Ibid., p. 151. Como destaca Ronaldo Lima dos Santos, na perspectiva particular do Direito do Trabalho, 

“a autonomia privada coletiva não surgiu como antítese do princípio protetor; ela objetiva exatamente uma maior 

efetivação desse princípio, ante as mudanças fáticas que apontam para a necessidade de incrementar outros 

instrumentos de tutela dos interesses dos trabalhadores, diante da insuficiência, historicamente demonstrada, do 

ordenamento jurídico estatal para essa missão” (SANTOS, Ronaldo Lima dos. op. cit., p. 135). 
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ou negocial coletiva da obrigação do empregador em face do direito à moradia do seu 

empregado. Em muito essa realidade pode ser creditada à visão liberal-capitalista segundo 

a qual a condição de moradia é resultado direto de mérito pessoal.
174

 

Nem sequer nos setores rural e da construção civil, — onde a inadequação da 

moradia é fato corriqueiro, em especial pela abundante utilização de mão-de-obra migrante 

temporária — foi possível obter avanços consideráveis quanto à matéria, pela via da 

autonomia privada coletiva. 

Pesquisa realizada junto ao banco eletrônico de dados do Sistema Mediador do 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
175

, tendo por critérios seletivos os instrumentos 

negociados vigentes para as categorias profissionais “rural” e “construção civil”, que 

contenham cláusula em cujo título constem as palavras “moradia” e “alojamento”
176

, revela 

o quão tímida é a regulação negociada do problema social em questão.  

No Brasil, no que se refere ao trabalho rural, encontram-se registrados e em vigor 

junto ao MTE apenas 30 (trinta) acordos ou convenções coletivas com cláusulas que 

contêm o termo “moradia” em seu título e 13 (treze) que contêm “alojamento”, várias das 

quais dizendo respeito ao mesmo documento, já que contam com título onde estão 

consignadas ambas essas palavras.  

Dessas cláusulas, a ampla maioria, ainda que com redação distinta, reproduz a 

norma contida no § 5.º do art. 9.º da Lei n.º 5.889, de 8 de junho de 1973
177

, dispondo 
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Assunto retomado no Capítulo 3, 3.6. 
175

Segundo a previsão do art. 614 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, há obrigatoriedade de 

depósito dos acordos e convenções coletivas de trabalho no MTE, de modo a permitir a verificação dos 

requisitos formais exigidos para a sua celebração e publicidade. Por força do art. 2º da IN n.º 11/ 2009, 

editada pela Secretaria das Relações de Trabalho do MTE, “os requerimentos de registro de convenções e 

acordos coletivos de trabalho e seus respectivos termos aditivos deverão ser efetuados por meio do Sistema 

MEDIADOR, disponível no endereço eletrônico do MTE na internet (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO. Disponível em: <www.mte.gov.br>), por qualquer das partes signatárias, observados os 

requisitos formais e de legitimidade previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e nesta Instrução Normativa” (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO. Secretaria das Relações de Trabalho. Instrução Normativa n.º 11, de 24 de 

março de 2009. Dispõe sobre o depósito, registro e arquivo de convenções e acordos coletivos de trabalho 

nos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 25 mar. 2009. 

Seção 1, p. 46. Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BD96D6A012BE3BA01F954EC/in_20090325_11.pdf> 

Acesso em: 1º nov. 2012). 
176

Termos aqui escolhidos ainda sem uma distinção semântica. 
177

“§ 5º A cessão pelo empregador, de moradia e de sua infra-estrutura básica, assim como, bens destinados a 

produção para sua subsistência e de sua família, não integram o salário do trabalhador rural, desde que 

caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado entre as partes, com testemunhas e notificação 

obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais.” 
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sobre valor de aluguel e prazo para desocupação pelo empregado rural, em caso de término 

do contrato de trabalho. 

No que tange à obrigação do empregador rural de conceder moradia a seu funcionário, 

algumas poucas cláusulas a preveem e somente para as hipóteses em que o empregado resida 

na propriedade em que se dá a prestação dos serviços.
178

 Há, igualmente, pontuais previsões a 

respeito da infraestrutura básica da moradia ou alojamento disponibilizado.
179

  

Em relação ao alojamento, a maioria dos poucos registros encontrados cuida do 

fornecimento pelo empregador rural de local para uso apenas durante o período de 

intervalo intrajornada. Dentro desse critério de pesquisa, encontrou-se uma única cláusula, 

já expirada, que, sem mais detalhes, abordava a obrigação patronal ventilada, nestes 

termos: “CLÁUSULA 7ª - ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO. A empregadora 

fornecerá alimentação e alojamento aos empregados sem ônus decorrente”.
180

 

Em termos quantitativos, na área da construção civil, o número de acordos e 

convenções coletivas de trabalho com cláusulas que versam sobre moradia ou alojamento é 

sobremaneira superior àquela estatística atinente ao setor rural. Com maior concentração 

de instrumentos negociados na região Sudeste do País, encontram-se registrados e em 

vigor junto ao MTE, para todo o Brasil, 13 (treze) acordos ou convenções coletivas com 

cláusulas que contêm o termo “moradia” em seu título e 82 (oitenta e dois) que contêm 

“alojamento”, algumas das quais, também neste caso, dizendo respeito ao mesmo 

documento, já que com título onde estão consignadas ambas essas palavras.  
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Cf., exemplificativamente, “CLÁUSULA 5ª - ALOJAMENTO E MORADIA. A empresa fornecerá 

alojamento gratuito aos empregados bem como residências individuais para os empregados que residem 

com seus familiares na propriedade” (ACORDO Coletivo de Trabalho 2012/2013, firmado entre Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Paracatu/MG e A. C. Agro Mercantil Ltda. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR038508/

2012>. Acesso em: 1º nov. 2012). 
179

Cf., exemplificativamente, “CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FORNECIMENTO DE MORADIA. 

A moradia do empregado será dotada de luz elétrica, água encanada e a instalação sanitária. Fornecidos 

gratuitamente pelo empregador, não serão esses valores (moradia, luz elétrica, água encanada e instalação 

sanitária) integrados à remuneração do empregado, nem como salário "in natura". PARÁGRAFO 

PRIMEIRO: A energia elétrica fornecida pelo empregador como consta no “caput”, será gratuita até no 

limite mensal de 150 kwh do titular da residência, desde que tenham medidores individuais para cada 

residência e mesmo que a conta da propriedade seja uma única para todas as residências” (CONVENÇÃO 

Coletiva de Trabalho 2012/2013, firmada entre Sindicato dos Empregados Rurais de Tapiratiba e 

Caconde/SP e Sindicato Rural de Caconde/SP. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR026313/

2012>. Acesso em: 1º nov. 2012). 
180

ACORDO Coletivo de Trabalho 2011/2012, firmado entre Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Paracatu/MG e Riber Sementes Ltda. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR042075/

2011>. Acesso em: 1º nov. 2012. 
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Neste contexto, a disposição normativa convencionada mais recorrente trata do 

direito do trabalhador alojado pela empresa de construção civil de, uma vez tendo seu 

contrato de trabalho encerrado, permanecer no alojamento até que receba a integralidade 

das verbas rescisórias.
181

 

A respeito da obrigação patronal de disponibilização de abrigo aos funcionários, em 

especial os migrantes, há a uma única cláusula, estabelecida no Estado do Amazonas, que a 

prevê, expressamente:  

Quando as empresas recrutarem mão-de–obra em outras localidades 

fornecerão alojamento aos trabalhadores e deverão fazer de acordo com 

as normas nela contida, de acordo com a legislação em vigor.
182

  

 

Há acordos coletivos de trabalho que estabelecem a obrigação do empregador quanto 

ao fornecimento de alojamentos “aos trabalhadores que residem no local de trabalho”, fixando 

as condições mínimas que devem ostentar os locais oferecidos, como por exemplo: 

CLÁUSULA 42ª - TRABALHADORES QUE RESIDEM EM 

ALOJAMENTOS. Aos trabalhadores que residem no local de trabalho 

deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem adequadas condições 

sanitárias em cumprimento a NR-24 tais como: 

A - Ventilação e luz direta suficiente. 

B - Armário individual. 

C - Dedetização a cada 6 (seis) meses. 

D - Limpeza diária. 

E - Proibição de aquecimento ou preparo de refeição no interior do 

alojamento.
183
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Cf., exemplificativamente, “CLÁUSULA 23ª - GARANTIA DE PERMANÊNCIA NO ALOJAMENTO. 

O trabalhador alojado, ao ser dispensado, terá a garantia e permanência no alojamento da empresa e direito 

a refeição quando e nas condições oferecidas pela empresa, até o dia do pagamento pela empresa das verbas 

referentes à sua rescisão contratual.” (CONVENÇÃO Coletiva de Trabalho 2012/2013, firmada entre 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Nova Iguaçu/RJ e 

Sindicato das Indústrias da Construção/RJ. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR032914/

2012>. Acesso em: 04 nov. 2012). 
182

CONVENÇÃO Coletiva de Trabalho 2011/2013, firmada entre Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

da Construção Civil e do Mobiliário de Manacapuru/AM e Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas/AM. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR039736/

2011>. Acesso em: 04 nov. 2012. 
183

CONVENÇÃO Coletiva de Trabalho 2011/2013, firmado entre Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 

da Construção Civil e do Mobiliário de Santos/SP e Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 

de Santos/SP. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR023806/

2011>. Acesso em: 04 nov. 2012. 
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Ainda no ramo da construção civil, há registros do MTE de diversas disposições 

alusivas às condições dos alojamentos acaso fornecidos pelas empresas.
184

 

A leitura das estipulações resultantes de negociação coletiva, tanto no setor rural 

quanto no da construção civil, revela que, em regra, os instrumentos coletivos não 

declaram, de modo explícito, a existência da obrigação do empregador quanto ao 

fornecimento de moradia ao seu empregado, deixando espaço para o entendimento, na 

prática prevalecente entre os empresários, segundo qual, quanto ao tema, há liberalidade e 

não verdadeira obrigação legal. 

Mesmo no caso dos instrumentos coletivos do setor da construção civil, que 

preveem o dever de disponibilização de alojamento para o funcionário que “reside no local 

da obra”, a redação da cláusula já sugere interpretação restritiva da expressão “local da 

obra”, de modo que a obrigação recaia sobre as situações em que os funcionários 

literalmente residam no canteiro de obras e não, por exemplo, na cidade em que a obra 

esteja acontecendo. 

Em sendo assim, tanto do ponto de vista quantitativo, como do qualitativo, os 

avanços obtidos pela via da autonomia privada coletiva mostram-se sobremaneira tímidos 

e insuficientes para o encaminhamento de uma efetiva solução ou, ao menos, de uma 

mitigação importante do problema da moradia digna do trabalhador migrante.  

Isto não quer dizer que a negociação coletiva não permaneça sendo, em tese, a 

ferramenta mais habilitada para as reivindicações e para a obtenção do compromisso 

patronal em torno das providências voltadas ao enfrentamento da situação em estudo.  

Todavia, para além do poder da criatividade jurídica ostentado pela autonomia privada 

coletiva, há que se verificar a questão da obrigação do empregador em disponibilizar moradia 
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Cf., exemplificativamente, “CLÁUSULA 38ª - ALOJAMENTOS. As empresas se comprometem a manter 

os alojamentos de acordo com as normas regulamentadoras de saúde, medicina, e higiene do trabalho, 

aplicáveis à espécie aos trabalhadores alojados, inclusive nos finais de semana e feriados, considerando-se 

o seguinte: I – Os banheiros dos alojamentos deverão, necessariamente, ter chuveiros com a opção de água 

quente; II – Os trabalhadores alojados receberão da empresa, quando da admissão, um kit contendo um 

lençol, um travesseiro, um cobertor/manta, além de produtos de higiene, quais sejam: um tubo de creme 

dental; um sabonete; um frasco de xampu e um rolo de papel higiênico. Parágrafo Primeiro - O empregado 

será responsável pela limpeza, pelo bom uso e conservação dos itens recebidos. Quando do desligamento 

ou rescisão de contrato de trabalho, deverá o funcionário devolver todos os itens que estão em seu poder, 

sob pena dos valores correspondentes serem descontados em sua remuneração ou nas verbas rescisórias. 

Parágrafo Segundo - Convencionam as partes que os trabalhadores que estiverem nos alojamentos farão jus 

a um armário individual.” (CONVENÇÃO Coletiva de Trabalho 2011/2012, firmada entre Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Betim/MG e Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil no Estado de Minas Gerais/MG. Disponível em: 

<http://www3.mte.gov.br/internet/mediador/relatorios/ImprimirICXML.asp?NRRequerimento=MR077139/

2011>. Acesso em: 04 nov. 2012). 
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ao seu empregado, sob a ótica do ordenamento jurídico posto pelo Estado, e na perspectiva da 

imputação deste dever a ele, independentemente de sua aquiescência. 

 

2.5 O âmbito ainda restrito dos pronunciamentos judiciais 

 

Ainda não é possível verificar, na jurisprudência brasileira, um enfrentamento 

sistemático do problema da obrigação do empregador em face do direito à moradia do 

trabalhador migrante, voltado ao estabelecimento de um entendimento jurídico específico 

para os requisitos e limites da responsabilização patronal. 

Em regra, a Justiça do Trabalho brasileira pronuncia-se sobre o tema por ocasião de 

ações judiciais individuais que pleiteiam o reconhecimento da natureza salarial da 

prestação. O debate desenvolve-se em torno da aplicação do art. 458, caput e §§ 3.º e 4.º, 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no contexto das regras de classificação de 

quais prestações in natura compreendem-se no conceito de salário.
185

 

Particularmente a respeito, o Tribunal Superior do Trabalho consolidou o seguinte 

critério de decidir, com a aprovação do inciso I da Súmula n.º 367: 

UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. 

VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO  

I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador 

ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não 

têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado 

pelo empregado também em atividades particulares. 
186

  

 

Normalmente, a tais situações de disponibilização de moradia como meio para a 

atividade laboral subjazem, conjugadamente ou não, duas circunstâncias fáticas: a distância 
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CLT, art. 458 – “Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, 

a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou 

do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com 

bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. [...] §3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-

utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte 

e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. §4º - Tratando-se de habitação coletiva, o 

valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação 

pelo número de co-habitantes, vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade residencial por 

mais de uma família” (COSTA, Armando Casimiro; FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues 

(Comp.) Consolidação das Leis do Trabalho. 38. ed. São Paulo: LTr, 2011. p. 78). 
186

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 367 do 

TST. Brasília-DF: Tribunal Superior do Trabalho, 2012. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-367>. 

Acesso em: 9 nov. 2012. 
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entre o local de trabalho e o local de origem do trabalhador ou a necessidade operacional 

de que o empregado permaneça, ininterruptamente, onde presta serviços, mesmo que nos 

períodos de descanso dentro da jornada (intervalo intrajornada) e entre uma e outra 

(intervalo interjornada), em que pese até mesmo não se encontrar no exercício da função.  

É comum, como visto, no setor rural, a ocorrência da grande distância entre local de 

trabalho e de residência do trabalhador. Neste caso, a fim de ilustrar a ampla adoção do 

parâmetro eleito pela jurisprudência sumulada do TST para solução da pretensão salarial, 

pode-se citar o seguinte aresto: 

SALÁRIO IN NATURA - HABITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – 

TRABALHO EM ZONA RURAL – NÃO- CONFIGURAÇÃO – Sendo 

o trabalho prestado em zona rural distante da cidade para onde o 

reclamante era semanalmente conduzido, tem-se que tanto a habitação 

como a alimentação eram concedidas para permitir a prestação laboral no 

local. As utilidades eram indispensáveis ao trabalho, não constituindo 

salário nos termos da Súmula nº 367/TST. Recurso não provido, no 

particular.
187

 

 

O mesmo raciocínio já balizou decisão acerca de atleta profissional: 

SALÁRIO-UTILIDADE – ALIMENTAÇÃO E MORADIA – 

NATUREZA JURÍDICA – "Jogador de futebol. Utilidades (alimentação 

e moradia) fornecidas pelo clube. Natureza jurídica indenizatória. As 

utilidades moradia e alimentação – custeadas e fornecidas pelos clubes de 

futebol, via de regra, não têm natureza salarial, porque não se tratam de 

contraprestação pelos serviços prestados, mas formas de propiciar ao 

atleta, transferido de outros locais, tranqüilidade quanto ao alojamento (já 

que este não precisa se preocupar com a manutenção de sua residência) e, 

ainda, uma alimentação rica e balanceada, visando ao melhor rendimento 

possível nos jogos e campeonatos disputados. Recurso a que se nega 

provimento."
188
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO 1ª Turma. Salário in natura - Habitação e 

alimentação – Trabalho em zona rural – Não-configuração. Recurso Ordinário nº 00844-2006-251-18-00-5. 

Recorrentes: Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. e Deusiano Sabino da Cruz. Recorridos: Deusiano 

Sabino da Cruz e Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. Relator: Juiz Marcelo Nogueira Pedra. Goiânia, 6 

de junho de 2007. Diário de Justiça Eletrônico, Goiânia, GO, 19 jun. 2007, Seção Secretaria da 1ª Turma. 

Disponível em: 

<http://sistemas.trt18.jus.br/consultasPortal/pages/ArquivoView.pdf?idArquivo=124&nomeClasseDao=br.j

us.trt18.consultasportal.dominio.dao.diarioJusticaEletronico.DiarioJusticaEletronicoDao&tipoArquivo=pdf

&cid=1814>. Acesso em: 9 nov. 2012. 
188

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. Minas Gerais. 3ª Turma. Salário-utilidade – 
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A função de zelador de condomínio é exemplo de atividade laboral para a qual se 

afigura indispensável a presença do empregado, ininterruptamente, no local de trabalho, 

conforme reconhecido no seguinte acórdão: 

Salário habitação. Integração nas horas extras. Sendo o reclamante 

zelador do condomínio reclamado, a moradia fornecida serviu para o 

desempenho de sua atividade, revelando-se indispensável à execução do 

trabalho, não possuindo, conseqüentemente, natureza salarial. Aplicação 

da Orientação Jurisprudencial nº 134 da SDI-I do colendo TST.
189

  

 

Percebe-se que as decisões judiciais em demandas deste tipo reconhecem, 

incidentalmente ao mérito da discussão remuneratória, haver situações em que a moradia é 

fornecida pelo empregador ao empregado como forma de viabilização da prestação de 

serviços, ou seja, para a realização das atividades laborais e não pelo desempenho da 

obrigação contratual nuclear do empregado (contraprestação) — única hipótese que, na 

visão dos tribunais, amolda-se ao comando do art. 458 da CLT. 

A despeito dessa convicção reiterada, é certo que a jurisprudência não é expressa 

em reconhecer a existência de um dever do empregador disponibilizar moradia ao 

trabalhador migrante. O fato dos tribunais admitirem não ter caráter salarial a moradia 

fornecida para a viabilização das atividades laborais, em função da distância entre local de 

trabalho e local de residência do empregado, não elide a dúvida no sentido de haver 

obrigação jurídica do empregador por tal fornecimento. 

A limitação do alcance do posicionamento jurisprudencial enfocado evidencia-se 

no caso dos trabalhadores migrantes sazonais que se “instalam” em outra região, pelo 

tempo da prestação de serviços, às suas próprias expensas. Isso porque as razões adotadas 

pela Justiça do Trabalho, nas ações sobre a natureza da prestação habitacional, não 

respondem à seguinte indagação: podem esses empregados migrantes reivindicar junto ao 

seu empregador a disponibilização gratuita de moradia? 

                                                           
189

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. 3ª Turma. Salário Habitação. Integração nas 

Horas Extras. Sendo o reclamante zelador do Condomínio reclamado, a moradia fornecida serviu para o 

desempenho de sua atividade, revelando-se indispensável à execução do trabalho, não possuindo, 

conseqüentemente, natureza salarial. Aplicação da Orientação Jurisprudencial n.º 134 da SDI-I do Colendo TST. 

Recurso Ordinário nº 01135200404702007 (Ac. 20080937998). Recorrente: Condomínio Edifício Porto Belo. 

Recorrido: Elias Oliveira Melo. Relatora: Desembargadora Mércia Tomazinho. São Paulo, 21 de outubro de 

2008. Diário Oficial Eletrônico, São Paulo, SP, 4 nov. 2008, Ed. 1545, Seção Intimações e Notificações. 

Disponível em: 

<http://trtcons.trtsp.jus.br/dwp/consultas/acordaos/consacordaos_turmas_htm_v2.php?id=20081021_200600545

00_r.htm>. Acesso em: 9 nov. 2012. 
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A jurisprudência não tem dificuldade em exigir do empregador o oferecimento de 

moradias adequadas, nas ocasiões em que o espaço é ofertado por iniciativa patronal, 

embora fora dos padrões mínimos de dignidade. Todavia, conforme a abordagem fática 

esclarece, os empregadores que se beneficiam do processo social de migração para o 

trabalho têm deixado de oferecer moradia aos funcionários nesta condição, dada a 

disposição do migrante em custear seu pouso transitório, alavancada pela premência do 

sustento não garantido no local de origem.  

Para estas situações, o Poder Judiciário tem reconhecido a obrigação patronal 

apenas e tão somente se constatado liame fático entre o empregador e a moradia ocupada 

pelos empregados, do que é exemplo a seguinte decisão, proferida no âmbito de uma dos 

tribunais mais afeitos à questão do trabalho migrante rural, que versou exatamente sobre o 

problema em estudo, inclusive no que tange à presença de intermediários: 

Toda a narrativa recursal da empresa alicerça-se na tese de que 

trabalhadores migrantes de regiões longínquas do país se deslocaram para 

São Paulo em busca de emprego, acomodaram-se em suas moradas e 

então se engajaram no trabalho em prol da empresa.  

A análise dos autos denota circunstâncias dispares em relação à tese 

patronal. 

O que se viu aqui, como bem expresso na origem, foi que o feitor da 

empresa intermediadora de mão de obra, irregularmente contratada pela 

ré, foi quem intermediou a instalação dos inadequados alojamentos 

constatados, como indicado a fls. 94/105. 

A norma regente (NR-31.23.5) e as consequências jurídicas do raciocínio 

imposto no julgado só não alcançaria o empregador se nenhuma 

participação mantivesse no local feito de alojamento dos trabalhadores. 

Mas aqui, houve uma participação das duas empresas envolvidas no 

processo de intermediação de mão de obra fraudulenta e todo o conjunto 

de fatos que gerem algum tipo de lesão ao trabalhador deve alcançar 

todas as empresas envolvidas na relação jurídica. 

Assim, se a colocação dos empregados se operou por ato do feitor da 

empresa intermediadora de mão de obra, irregularmente contratada, resta 

clara a necessidade de imputação de responsabilidade a toda a cadeia de 
empresas que se situam no polo contrário da relação jurídica material.

190
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. 1ª Turma. Recurso Ordinário nº 0133200-

02.2008.5.15.0125 RO. Recorrentes: Usina Santo Antônio S.A. e Ministério Público do Trabalho. 

Recorridos: Ministério Público do Trabalho e Usina Santo Antônio S.A. Relator: Juiz Wilton Borba 
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mar. 2012. Disponível em: 
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em: 9 nov. 2012. 
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O aresto transcrito
191

 deixa patente que o problema da obrigação patronal de 

concessão da moradia ao trabalhador migrante foi examinado na perspectiva da 

contribuição do empregador, ainda que por via reflexa, para a configuração da situação 

reprovada. A análise, assim, desenvolve-se sob a ótica da responsabilização subjetiva, ou 

seja, demandante de prova do dolo ou da culpa, concretizados casuisticamente. Ainda não 

se encontra, no plano jurisprudencial, qualquer disposição de se realizar esse mesmo 

exame, considerando-se a responsabilidade patronal na perspectiva do processo social que 

permeia a relação complexa que se institui entre empregador e empregado migrante e que 

abrange, além do mais, o direito à moradia. 
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Especialmente na passagem: “A norma regente (NR-31.23.5) e as consequências jurídicas do raciocínio 

imposto no julgado só não alcançaria o empregador se nenhuma participação mantivesse no local feito de 

alojamento dos trabalhadores.” 



83 

 

3. CONTEÚDO, FUNDAMENTALIDADE, EFICÁCIA E 

APLICABILIDADE DA NORMA JURÍDICA SOBRE O DIREITO 

À MORADIA 

 

A possibilidade de invocação do direito à moradia, estabelecido em norma do 

ordenamento jurídico brasileiro, para o caso típico que compõe o problema investigado, 

requer a fixação prévia do seu conteúdo de proteção, tarefa evidentemente complexa em 

virtude da respectiva abrangência.  

É preciso saber se o enunciado fático do conflito abordado remete à hipótese de 

incidência de norma sobre o direito à moradia, de modo a evidenciar a existência de um 

direito subjetivo, condição sem a qual não será possível desenvolver linha de raciocínio 

que conduza à fixação da amplitude das correspondentes obrigações do empregador frente 

ao trabalhador migrante.  

Antes do mais, pois, há de indagar-se, em termos gerais, sobre a viabilidade jurídica 

de um direito subjetivo à moradia, que tenha exigibilidade, isto é, que seja armado de 

pretensão, afinal igualmente dirigível ao empregador como um de seus possíveis 

destinatários. 

Está em causa, de antemão, a definição do conteúdo do direito à moradia, uma vez 

que disso depende, na perspectiva do problema proposto, a afirmação da eficácia da 

diretriz jurídica que o contempla.  

Os enunciados normativos que diretamente disciplinam o direito em referência 

deveriam inspirar e orientar esta análise de conteúdo e de eficácia, a partir da sua 

interpretação, entendida como ato inerente à aplicação do Direito. Entretanto, a 

generalidade e a ausência de uniformidade terminológica encontradas nas dicções 

normativas — sobretudo as basilares — do direito à moradia reforçam e destacam o papel 

da hermenêutica jurídica no desenvolvimento daquele mister.  

As dificuldades, nesta seara, todavia, são expressivas, muito embora possam ser 

identificados na doutrina caminhos capazes de auxiliar na missão delimitadora das 
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características do direito à moradia e das maneiras admissíveis para a produção de efeitos 

da norma jurídica que o consagra, visando o caso concreto.
192

  

Por estas razões, mostra-se de todo pertinente a investigação interrelacionada dos 

enunciados normativos e dos posicionamentos doutrinários que abordam o tema. 

 

3.1. Direito à moradia como direito da personalidade e o direito de habitação 

 

O papel da moradia como direito ligado à dignidade da pessoa humana costuma ser 

inferido de enunciados normativos constantes das principais cartas jurídicas que se 

dedicam à proteção dos direitos humanos, no plano internacional, e dos direitos 

fundamentais, no plano nacional.
 193

 

No âmbito internacional, os direitos humanos encontram a unidade significativa e 

normativa de um sistema jurídico a partir, fundamentalmente, da Declaração Universal 

aprovada pela ONU - Organização das Nações Unidas, em 1945, a qual, em seu art. XXV, 

item 1, dispõe: 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, 

e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle.
194

 

 

Na esfera do ordenamento jurídico brasileiro, é a redação vigente do artigo 6.º da 

Constituição Federal, sob o “TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, que 

coloca a moradia entre os direitos básicos do cidadão: 
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Pesquisa empreendida junto aos doutrinadores juslaboralistas, nacionais e estrangeiros, redundou em 

resultados praticamente nulos. Neste caso, quando muito, a moradia é estudada não enquanto direito 

fundamental e suas formas de concretização e tutela sob o pano de fundo da relação de trabalho, mas, 

mormente, de forma incidental, a pretexto da análise de eventual natureza salarial do seu fornecimento pelo 

empregador. 
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Expressões aqui empregadas já em seu sentido técnico, adotado com mais frequência, como dito 

anteriormente, pela doutrina especializada. Cf. Capítulo 1, 1.3.  
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ORGANIZAÇÃO NACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Assembleia Geral. Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. In: VIEIRA, Jair Lot Vieira (Superv.). Direitos humanos: 

normas e convenções. Bauru: Edipro, 2003. p. 15. 
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São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

 

De pronto, salta aos olhos o dissenso terminológico entre os dispositivos 

transcritos, evidenciado pelo emprego das expressões “habitação” e “moradia”, 

respectivamente.  

A doutrina nacional civilista voltada ao estudo do direito à moradia mais 

frequentemente o conceitua como um entre os demais direitos da personalidade, visando 

contrapô-lo ao resultado de uma certa associação intuitiva das ideias de moradia e de 

prédio, que naturalmente remete ao terreno das relações jurídicas em que se definem 

direitos reais, como o direito de propriedade ou o direito de posse.
195

 

Sérgio Iglesias Nunes de Souza, dedicando especial estudo à distinção entre 

moradia e habitação, encampa aquela como expressão de um direito da personalidade e 

apresenta esta como tradução de um direito específico, o “direito real de habitação”, o qual 

é “tipicamente definido como direito real, notadamente, na sua forma gratuita, em que a 

relação jurídica que se cogita é entre indivíduo e bem patrimonial”.
196

 Como consequência 

desta diferenciação, somente ao direito à moradia (e não à habitação) caberia reconhecer os 

atributos típicos dos direitos da personalidade, compreendidos como:  

(a) próprios da pessoa em si (ou originários), existentes por sua natureza, 

como ente humano, com o nascimento; (b) os referentes às suas projeções 

para o mundo exterior (a pessoa como ente moral e social, ou seja, em 

seu relacionamento com a sociedade).
197
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Assim em: SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e 

suas implicações teóricas e práticas com os direitos da personalidade. 2 ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2009; PAGANI, Elaine Adelina. Direito de propriedade e direito à moradia: um diálogo 

comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e o direito à moradia. Porto Alegre: EdiPUCRS, 

2009; NOLASCO, Loreci Gottschalk. Direito fundamental à moradia. São Paulo: Pillares, 2008; AINA, 

Eliane Maria Barreiros. O direito à moradia nas relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009; e 

MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011. 
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SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. op. cit., p. 152-153. Embora interessante para os fins deste tópico, 

registre-se que o “direito real de habitação”, mencionado pelo autor, na sua acepção precisa, é modalidade 

de direito real sobre coisa alheia. Todavia, a ideia de “habitação” - que aqui se compara com a noção de 

moradia - está associada a um local físico de morada e pode vincular-se tanto ao referido direito real, como 

também a um direito de crédito, qual os que resultam do comodato ou da locação. Vale lembrar que 

relações jurídicas são sempre relações interpessoais, de modo que não há relação jurídica entre pessoa e 

bem patrimonial. No caso das relações jurídico-reais, estabelecem-se elas entre o titular do direito, seu 

sujeito ativo, e o alter, a comunidade, seu sujeito passivo dito universal, porquanto integrado por todas as 

demais pessoas, excetuada tão só a pessoal do titular do direito. 
197

Id. Ibid., p. 154. 
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A inclusão do direito à moradia no rol dos direitos da personalidade pode, em um 

primeiro momento, causar certo desconforto, na medida em que se acostumou associar a 

moradia a algo exterior ao ser humano (uma edificação, um “teto”), representação que 

escapa à difundida visualização dos direitos da personalidade como algo de imaterial, 

manifestado na intimidade de cada indivíduo. Apesar da doutrina civilista majoritária 

convergir quanto à tipicidade aberta do rol de direitos da personalidade
198

, é perceptível 

que essa mesma doutrina, ao debruçar-se sobre o inciso X do art. 5.º da Constituição 

Federal e sobre os arts. 11 a 21 do Código Civil como referenciais da matéria, 

frequentemente enfatiza, dentre os direitos da personalidade, apenas bens jurídicos 

naturalmente encarados como não-patrimoniais, quais sejam, a vida, a liberdade, a 

integridade física e psíquica, a privacidade (englobando intimidade, vida privada, imagem 

e sigilo), a honra ou integridade moral e o nome.
199

 

Vai daí que a imputação à moradia da categoria de direito da personalidade, 

distinguindo-o desta forma do direito de habitação, qualquer que seja a relação jurídica de 

direito privado em que se manifeste, finda por apresentá-la como objeto de um direito sem 

conteúdo patrimonial, atributo central dessa categoria.
200

 Isto repercute, diretamente, na 

enunciação dos direitos da personalidade e, por conseguinte, na afirmação da sua 

influência perante as atividades privadas, notadamente as econômicas, como explica 

Gustavo Tepedino: 

Nesta direção, não se trataria de enunciar um único direito subjetivo ou 

classificar múltiplos direitos da personalidade, senão, mais tecnicamente, 

de salvaguardar a pessoa humana em qualquer momento da atividade 

econômica, quer mediante os específicos direitos subjetivos (previstos 

pela Constituição e pelo legislador especial — saúde, imagem, nome, 

etc.), quer como inibidor de tutela jurídica de qualquer ato jurídico 

patrimonial ou extrapatrimonial que não atenda à realização da 

personalidade. [...] 

Mais ainda, a tutela da personalidade, como bem se acentuou na doutrina 

alienígena, é dotada do atributo da elasticidade, não se confundindo, 
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Como está explicado em LÔBO, Paulo. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 143-145. Cf., no direito 

comparado, acerca da abertura do artigo 70 do Código Civil Português (“A lei protege os indivíduos contra 

qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral”), ASCENSÃO, José de 

Oliveira. Direito civil: teoria geral. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1, p.71-73. 
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Conforme classificação encontrada em LÔBO, Paulo, op. cit., p. 137-170. Com pouca variação quanto a 

esta classificação, mas cuidando dos mesmos direitos, cf. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil 

brasileiro: parte geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 183-205. 
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Segundo Gonçalves, “A concepção dos direitos da personalidade apoia-se na ideia de que, a par dos 

direitos economicamente apreciáveis, destacáveis da pessoa de seu particular, como propriedade ou o 

crédito contra um devedor, outros há, não menos valiosos e merecedores da proteção da ordem jurídica, 

inerentes à pessoa humana e a ela ligados de maneira perpétua e permanente” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto, op. cit., p. 183). 



87 

 

todavia, tal característica com a elasticidade do direito de propriedade. 

No caso da pessoa humana, elasticidade significa a abrangência da tutela, 

capaz de incidir a proteção do legislador e, em particular, o ditame 

constitucional da salvaguarda da dignidade humana a todas as situações 

previstas ou não, em que a personalidade, entendida como valor máximo 

do ordenamento, seja o ponto de referência objetivo.
201

 

 

Apesar da concepção que distingue o direito à moradia do direito de habitação — 

direito esse que pode exsurgir tanto numa relação jurídico-real, como numa relação 

jurídico-obrigacional —, é possível sustentar que o artigo XXV da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos faz uso da expressão “habitação” com o sentido de “moradia”, 

porquanto deixou o correspondente direito arrolado entre os direitos que propiciam ao 

indivíduo e à sua família “a saúde e o bem-estar”, cuja presença cumulativa, tal qual se 

observa em face dos direitos da personalidade, é condição para a preservação da dignidade 

humana, eixo central da tutela dessa Declaração e também da menção a direitos 

fundamentais feita na Constituição Federal de 1988.  

A posição nuclear da pessoa em vista do direito à moradia é, portanto, o elemento 

que permite compreendê-lo como direito da personalidade, já que é na morada que o 

indivíduo encontra o ponto geográfico que se torna a sua referência de segurança (em 

termos de proteção à vida e à saúde), de privacidade, de descanso e de vida familiar, 

predicados sem os quais se afiguram impossíveis a sobrevivência e o desenvolvimento do 

ser humano com dignidade.  

É de se ver, contudo, que o direito imaterial à moradia e o direito de habitação, 

embora inconfundíveis do ponto de vista semântico, aproximam-se na medida em que 

aquele, como este, concretizam-se ordinária e materialmente em um imóvel.
202

 Para além 

de uma simples proximidade, há quem, como Sérgio Iglesias Nunes de Sousa, reconheça aí 

uma relação de conteúdo/continência — o direito à moradia contém o direito de habitação, 

gratuito ou oneroso —, a partir do entendimento segundo o qual “o direito de habitação é 

reconhecido justamente para dar guarida efetiva ao direito à moradia”, e sob o prisma 

desse deve ser analisado: 
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TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. São Paulo: Renovar, 1999. p. 47-49. 
202

O termo “alojamento”, neste ponto, também se diferencia de “moradia” e de “habitação”, por dizer 

respeito ao tipo de prédio destinado ao abrigo coletivo de pessoas (sobretudo trabalhadores) e, portanto, a 

um modo de concretização do direito à moradia. 
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Desse modo, as normas ou as decisões que busquem retirar ou fazer 

perecer o direito de habitação, sobre o determinado bem de um ou mais 

indivíduos, devem atravessar, antes, os princípios e as características 

concernentes ao direito à moradia, principalmente, com o objetivo sempre 

de preservá-lo como direito de personalidade ou de zelar para que não 

seja violentado.
203

 

 

A despeito desta proximidade, mantém-se reforçada a não identificação entre os 

termos em comento e isso é de notável importância hermenêutico-jurídica, com vistas à 

aplicação da norma jurídica sobre direito à moradia ao caso concreto. O mérito maior da 

contribuição teórica desta distinção é exatamente colocar a figura da pessoa como foco da 

tutela jurídica da moradia, independentemente de qualquer direito real ou pessoal que a 

vincule a um bem destinado ao seu e ao acolhimento de sua família.  

Não se está a tratar, pois, de direito de imediata expressão patrimonial, mas de 

direito imaterial
204

, razão pela qual a concretização do direito à moradia não se resume à 

obrigação prestacional de entrega de um bem à utilização do titular desse suposto direito 

subjetivo, prestação essa frequentemente atribuída ao Estado pela corriqueira doutrina que 

classifica os direitos sociais como “direitos positivos de segunda geração”.  

No que se refere à aplicação da norma jurídica sobre o direito à moradia exposta 

com a estrutura de princípio jurídico, tal constatação projeta-se na interpretação de seu 

conteúdo, haja vista o fato dos direitos da personalidade ostentarem conformação ética 

muito mais intensa, a ser considerada, de modo inarredável, no momento de concretizar 

este mandamento de otimização. 

Sob esta perspectiva, a moradia, como adverte Elaine Maria Barreiros Aina, “é um 

conceito muito mais amplo e complexo do que o conceito de casa própria”, porquanto do 

contrário estar-se-ia admitindo a completa identificação entre moradia e direito de propriedade, 

desmentida pelos institutos da locação, do comodato, da posse, da ocupação, etc.
205

 

Tal complexidade remete a tudo quanto se encontra sob o significado do termo 

moradia, que, por conseguinte, revela o conteúdo desse direito. 
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3.2. O conteúdo do direito à moradia e a concepção de moradia adequada 

 

A delimitação do conteúdo do direito à moradia pressupõe a admissão do caráter 

multidimensional que permeia essa tarefa, como esclarece Ingo Wolfgang Sarlet, citando 

João Carlos Loureiro: 

O que se constata, portanto, é que o conteúdo do direito à moradia (em 

outras palavras, o seu âmbito de proteção ou de aplicação) há de ser 

identificado também mediante uma interpretação simultaneamente tópica 

e sistemática, que, além de observar a necessidade de um diálogo entre as 

diversas fontes do Direito (interno e internacional), dialogue com os 

diversos direitos e deveres fundamentais que com ele guardam conexão. 

É que também o direito à moradia, da mesma forma como ocorre com o 

direito à saúde e uma série de outros direitos (e bens) fundamentais, 

embora seja sempre um direito autônomo, encontra-se “marcado por 

zonas de sobreposição com esferas que são autonomamente protegidas”, 

como é o caso, dentre outras, da vida, da alimentação, da saúde, da 

privacidade, da intimidade, do meio ambiente e da propriedade [...]
206

  

 

Nesta linha, convém partir do exame tópico dos enunciados normativos de 

interesse, a começar pelos internacionais, para então alcançar-se uma delimitação do 

conteúdo do direito à moradia pela identificação de uma unidade de sentido, que decorra 

da análise sistemática dessas normas.  

Sabe-se que, no âmbito da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais - PIDESC, juntamente como o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos - PIDCP, ambos assinados em 1966, consubstanciam tratados internacionais a 

conferirem, pelo poder de sanção, efetividade à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, desde sempre entendida como uma “recomendação” da Assembleia Geral das 

Nações Unidas aos seus membros (soft-law) e portanto sem força vinculante em face dos 

Estados.
207

  

Ratificado pelo Brasil por força do Decreto n.º 591, de 6 de julho de 1992, e 

utilizando o termo “moradia”, diferentemente da Declaração Universal, o PIDESC 

preceitua, em seu art. 11-1: 
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Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 

a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à 

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma 

melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão 

medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 

reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 

internacional fundada no livre consentimento.
208

 

 

Posto que nele seja criticável a ausência de precisão terminológica, traduzida no 

uso indistinto dos termos “moradia”, “habitação” e “alojamento”, o Comentário-Geral n.º 4 

do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU
209

 traz o principal 

contributo interpretativo para a identificação do conteúdo do direito à moradia, 

operacionalizando, assim, a extensão da sua tutela de acordo com os padrões idealizados 

pelas Nações Unidas, e estabelecendo, entre outras importantes conclusões interpretativas: 

7. Segundo o ponto de vista do Comitê, o direito à habitação não deveria 

ser interpretado em um sentido estreito ou restritivo que o equipare com, 

por exemplo, o abrigo provido por meramente haver um teto sobre a 

cabeça de cada um ou que veja o abrigo exclusivamente como uma 

mercadoria. Diferentemente, deveria ser visto mais propriamente como o 

direito de viver, em algum lugar, com segurança, paz e dignidade. Isto é 

apropriado por, pelo menos, duas razões. Em primeiro lugar, o direito à 

habitação é integralmente vinculado a outros direitos humanos e a 

princípios fundamentais sobre os quais a Convenção é baseada. Esta 

“inerente dignidade da pessoa humana”, de que os direitos na Convenção 

dizem-se derivar, exige que o termo “habitação” seja interpretado de 

forma que leve em conta uma variedade de outras considerações, 

fundamentalmente que o direito à habitação deveria ser assegurado a 

todas as pessoas independentemente da renda ou acesso a recursos 

econômicos. Em segundo lugar, a referência do artigo 11(1) deve ser lida 

como referida não apenas à habitação, mas à habitação adequada. Como a 

Comissão sobre Assentamentos Humanos e a Estratégia Global para 

Habitação para o ano 2000 afirmaram, “habitação adequada 

significa...privacidade adequada, espaço adequado, segurança, iluminação 

e ventilação adequadas, infra-estrutura básica adequada e localização 

adequada em relação ao trabalho e facilidades básicas, tudo a um custo 

razoável”.
210
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BRASIL. Decreto n.º 591, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos 
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Ao interpretar o art. 11-1 do PIDESC, o Cometário-Geral n.º 4 atrela à moradia o 

predicado da adequação, de modo que não mais se possa admitir salvaguardado o direito à 

moradia sem que seu exercício se desenvolva dentro de um feixe de circunstâncias ou 

fatores que, reunidos, permitam que a morada possa ser tida por adequada. A ideia de 

direito à moradia, portanto, nestes termos, é melhor denominada pela expressão “direito à 

moradia adequada”, sinalizando, de forma indubitável, que tal direito não se mostra 

devidamente concretizado pela simples disponibilização de um teto ao indivíduo. 

O mesmo Comentário-Geral vai mais além, em seu art. 8º, ao apontar, com nível de 

detalhes, as circunstâncias que condicionam a adequação da moradia:  

a. Segurança legal de posse. A posse toma uma variedade de formas, 

incluindo locação (pública e privada) de acomodação, habitação 

cooperativa, arrendamento, uso pelo próprio proprietário, habitação de 

emergência e assentamentos informais, incluindo ocupação de terreno ou 

propriedade. Independentemente do tipo de posse, todas as pessoas 

deveriam possuir um grau de segurança que garanta proteção legal contra 

despejos forçados, pressões incômodas e outras ameaças. [...] 

b. Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura. 

Uma casa adequada deve conter certas facilidades essenciais para saúde, 

segurança, conforto e nutrição. Todos os beneficiários do direito à 

habitação adequada deveriam ter acesso sustentável a recursos naturais e 

comuns, água apropriada para beber, energia para cozinhar, aquecimento 

e iluminação, facilidades sanitárias, meios de armazenagem de comida, 

depósito dos resíduos e de lixo, drenagem do ambiente e serviços de 

emergência. 

c. Custo acessível. Os custos financeiros de um domicílio associados à 

habitação deveriam ser a um nível tal que a obtenção e satisfação de 

outras necessidades básicas não sejam ameaçadas ou comprometidas. [...] 

De acordo com o princípio dos custos acessíveis, os possuidores 

deveriam ser protegidos por meios apropriados contra níveis de aluguel 

ou aumentos de aluguel não razoáveis. [...]. 

d. Habitabilidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos de 

prover os habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, 

umidade, calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais 

e riscos de doença. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida. 

                                                                                                                                                                                
which the rights in the Covenant are said to derive requires that the term "housing" be interpreted so as to 

take account of a variety of other considerations, most importantly that the right to housing should be 

ensured to all persons irrespective of income or access to economic resources. Secondly, the reference in 

article 11 (1) must be read as referring not just to housing but to adequate housing. As both the Commission 

on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have stated: "Adequate shelter 

means...adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, adequate 

basic infrastructure and adequate location with regard to work and basic facilities - all at a reasonable cost" 

(UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights. General comment 4. (General Comments) - The right to adequate housing (Art.11 (1)). 

Sixth session, 1991. E/1992/23. Disponível em: 

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/469f4d91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument>. 

Acesso em: 6 abr. 2012). Cf. a íntegra do Comentário-Geral n.º 4 do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais da ONU no Anexo A. 
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O Comitê estimula os Estados-partes a, de modo abrangente, aplicar os 

Princípios de Saúde na Habitação, preparado pela OMS, que vê a 

habitação como o fator ambiental mais freqüentemente associado a 

condições para doenças em análises epidemológicas, isto é, condições de 

habitação e de vida inadequadas e deficientes são invariavelmente 

associadas com as mais altas taxas de mortalidade e morbidade. 

e. Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser acessíveis àqueles 

com titularidade a elas. A grupos desfavorecidos deve ser concedido 

acesso total e sustentável para recursos de habitação adequada. Assim, a 

grupos desfavorecidos como idosos, crianças, deficientes físicos, os 

doentes terminais, os portadores de HIV, pessoas com problemas 

crônicos de saúde, os doentes mentais, vítimas de desastres naturais, 

pessoas vivendo em áreas propensas a desastres, e outros deveria ser 

assegurado um patamar de consideração prioritária na esfera habitacional. 

[...] 

f. Localização. A habitação adequada deve estar em uma localização que 

permita acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e 

outras facilidades sociais. Isso é válido para grandes cidades, como 

também para as áreas rurais, em que os custos para chegar ao local de 

trabalho podem gerar gastos excessivos sobre o orçamento dos lares 

pobres. Similarmente, habitações não deveriam ser construídas em locais 

poluídos, nem nas proximidades de fontes de poluição que ameacem o 

direito à saúde dos habitantes. 

g.Adequação cultural. A maneira como a habitação é construída, os 

materiais de construção usados e as políticas em que se baseiam devem 

possibilitar apropriadamente a expressão da identidade e diversidade 

cultural da habitação. Atividades tomadas a fim do desenvolvimento ou 

modernização na esfera habitacional deveriam assegurar que as 

dimensões culturais da habitação não fossem sacrificadas, e que, entre 

outras, facilidades tecnológicas modernas sejam também asseguradas.
211
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Tradução livre do original, assim consignado: “(a) Legal security of tenure. Tenure takes a variety of 

forms, including rental (public and private) accommodation, cooperative housing, lease, owner-occupation, 

emergency housing and informal settlements, including occupation of land or property. Notwithstanding 

the type of tenure, all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal 

protection against forced eviction, harassment and other threats. […]; (b) Availability of services, materials, 

facilities and infrastructure. An adequate house must contain certain facilities essential for health, security, 

comfort and nutrition. All beneficiaries of the right to adequate housing should have sustainable access to 

natural and common resources, safe drinking water, energy for cooking, heating and lighting, sanitation and 

washing facilities, means of food storage, refuse disposal, site drainage and emergency services; (c) 

Affordability. Personal or household financial costs associated with housing should be at such a level that 

the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened or compromised. […]. In accordance 

with the principle of affordability, tenants should be protected by appropriate means against unreasonable 

rent levels or rent increases […]; (d) Habitability. Adequate housing must be habitable, in terms of 

providing the inhabitants with adequate space and protecting them from cold, damp, heat, rain, wind or 

other threats to health, structural hazards, and disease vectors. The physical safety of occupants must be 

guaranteed as well. The Committee encourages States parties to comprehensively apply the Health 

Principles of Housing 5/ prepared by WHO which view housing as the environmental factor most 

frequently associated with conditions for disease in epidemiological analyses; i.e. inadequate and deficient 

housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates; (e) 

Accessibility. Adequate housing must be accessible to those entitled to it. Disadvantaged groups must be 
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elderly, children, the physically disabled, the terminally ill, HIV-positive individuals, persons with 

persistent medical problems, the mentally ill, victims of natural disasters, people living in disaster-prone 

areas and other groups should be ensured some degree of priority consideration in the housing sphere. […]; 
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Ainda na seara da ONU, mas agora no plano mais concreto do planejamento e da 

execução de providências, a Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 

(“Habitat II”), realizada em 1996 — dando sequência à Conferência “Habitat I”, de 1976, 

gestora de um plano de ação com 64 (sessenta e quatro) recomendações e da Declaração de 

Vancouver sobre Assentamentos Humanos
212

 —, foi a última de uma série de conferências 

voltadas a temas relacionados ao desenvolvimento global. A Conferência culminou com a 

“Agenda Habitat II”, que contém mais de 100 (cem) compromissos e 600 (seiscentas) 

recomendações sobre assentamentos humanos
213

, e com a Declaração de Istambul
214

, 

adotadas por 171 (cento e setenta e um) países, reafirmando a concepção de que a 

satisfação do direito à moradia pressupõe a moradia adequada, conforme os parâmetros 

estipulados no Comentário-Geral n.º 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. 

O exame dos enunciados normativos nacionais evidencia convergência com a 

compreensão de moradia adequada, decorrente da refutação da ideia de que o direito à 

moradia se resume ao abrigo de um teto. 

O art. 6.º da Constituição Federal, embora apenas mencione a moradia entre os 

direitos sociais, sem tecer detalhes sobre o seu conteúdo, passou a ser, após a inserção 

daquele direito na sua redação original, a disposição legal de referência para os 

desdobramentos jurídicos de sua proteção e tutela. Neste caso, os trabalhos preparatórios 

que levaram à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição – PEC n.º 601-A, de 1998 

— posteriormente convertida na Emenda Constitucional EC n.º 26/2000, que inseriu a 

                                                                                                                                                                                
(f) Location. Adequate housing must be in a location which allows access to employment options, health-

care services, schools, child-care centres and other social facilities. This is true both in large cities and in 

rural areas where the temporal and financial costs of getting to and from the place of work can place 

excessive demands upon the budgets of poor households. Similarly, housing should not be built on polluted 

sites nor in immediate proximity to pollution sources that threaten the right to health of the inhabitants; (g) 

Cultural adequacy. The way housing is constructed, the building materials used and the policies supporting 

these must appropriately enable the expression of cultural identity and diversity of housing. Activities 

geared towards development or modernization in the housing sphere should ensure that the cultural 

dimensions of housing are not sacrificed, and that, inter alia, modern technological facilities, as appropriate 

are also ensured” (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights. General comment 4. (General Comments) - The right to adequate 

housing (Art.11 (1)). Sixth session, 1991. E/1992/23, cit., Acesso em: 11 maio 2012). 
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moradia no rol do art. 6.º —, são esclarecedores a respeito desta postura ampla, no que 

concerne ao conteúdo do direito em tela, porquanto, consoante explicita o voto da 

Relatora
215

, a alteração legislativa proposta objetivou honrar o compromisso assumido pelo 

Estado brasileiro, juntamente com os outros 170 (cento e setenta) países, quando da adoção 

da Agenda Habitat II e da Declaração de Istambul de 1996
216

:  

A Agenda Habitat coloca, como princípios e objetivos essenciais, a 

moradia adequada para todos, como um direito que deve ser 

progressivamente assegurado, e o desenvolvimento sustentável dos 

assentamemos humanos. Afirma que, desde a adoção da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o direito à moradia adequada tem sido 

reconhecido como um importante elemento do direito a um padrão de 

vida adequado. Os governos signatários reconhecem a sua 

responsabilidade no setor habitacional e a sua obrigação de proporcionar 

à população o suporte necessário para conseguir moradia, bem como de 

proteger e melhorar as condições habitacionais. A provisão de moradia 

adequada, segundo o documento, exige medidas não apenas dos 

governos, mas também da comunidade internacional e de todos os setores 

da sociedade, como o setor privado, as organizações não-governamentais 

e as autoridades locais. O documento entende moradia adequada, vale 

notar, em um sentido amplo, englobando não apenas a habitação em si, 

mas também a infra-estrutura e o acesso aos serviços públicos 

essenciais.
217

 

 

Outrossim, manifestações doutrinárias atinentes à moradia como contemplada pelo 

art. 6.º da Constituição Federal concordam com o sentido de preservação da moradia 

adequada: 

No Brasil, apesar do legislador ter optado por incluir no texto da 

Constituição apenas a expressão “moradia”, parece inafastável que a 

condição de adequabilidade dessa moradia está implícita, pois o sistema 

jurídico aponta para a valorização da pessoa humana e sua dignidade, 

além de proclamar como fim do Estado a concretização da justiça social, 

e estes parâmetros, por certo, implicam habitação salubre e minimamente 

confortável.
218
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AINA, Eliane Maria Barreiros. op. cit., p. 73. Na mesma trilha, PAGANI, Elaine Adelina. op. cit., p. 94-
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Há que se perceber, ainda, que a adequação, como parâmetro de satisfação do 

direito à moradia, também é reforçada por sua qualificação como um entre os direitos da 

personalidade, de jeito que o quadro de inadequação comporta constatação à luz da 

preservação de outros desses direitos, como, por exemplo, à vida, à integridade física e à 

privacidade. Por ser direito da personalidade e, portanto, imaterial, o direito à moradia confere 

ao seu titular, independentemente de sua capacidade financeira, a prerrogativa de gozo de 

todas as condições fáticas que aparelham o local de sua morada, com o intuito de manter a 

salvo de qualquer mácula, ilustrativamente, sua vida, integridade física e privacidade.  

Destarte, tendo em mira o direito à vida e à integridade física, importa, por 

exemplo, avaliar as condições de infraestrutura do prédio que serve à morada do indivíduo, 

com vistas a aferir os riscos de sua exposição às forças da natureza (raios, enchentes, 

deslizamentos, etc.)
219

 ou de examinar suas precariedades estruturais, v.g., instalações 

elétricas, alvenaria, abastecimento de água, sistema de esgoto e saneamento básico, 

ventilação, entre outros detalhes. Assim também interessam, sob o prisma da intimidade, as 

hipóteses de violação da moradia por escutas e demais atos de espionagem, além das 

exceções legais à estipulação constitucional da inviolabilidade do domicílio.
220

  

Da análise tópica dos enunciados normativos centrais que tratam expressamente do 

direito à moradia na perspectiva dos direitos humanos (plano internacional) e dos direitos 

fundamentais (plano constitucional interno), aliada à tomada desse direito como direito da 

personalidade, extrai-se, agora sob uma inspiração sistemática, uma unidade significativa 

no que tange a seu conteúdo, essencialmente alicerçada na noção de adequação da morada. 

Dito de outro modo, a despeito das diferentes terminologias encontradas nos enunciados 

normativos e em suas interpretações (“moradia”, “habitação”, “residência”, etc.), a nota 

comum que dá unidade ao tratamento jurídico da moradia como requisito de sobrevivência 

do homem é exatamente a concepção de moradia adequada.  

Esta adequação, como se pode perceber, deve ser aferida pela abordagem dos 

múltiplos fatores que a denotam, de modo que o conteúdo do direito à moradia há de ser 

avaliado em vista da necessária interrelação entre a garantia do local da moradia e a 

preservação de outros bens autônomos, ao mesmo tempo vinculados à dignidade e à 

sobrevivência humanas e do mesmo modo protegidos juridicamente com a igual 

característica da fundamentalidade. 
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Nesta linha, o conteúdo do direito à moradia (adequada), amplo que é, alberga, para 

além do “teto sob a cabeça”, local que, ocupado a título juridicamente legítimo, preserve a 

vida, a segurança, a intimidade, a privacidade, a saúde, o meio ambiente, a convivência 

familiar, as relações sociais e o desenvolvimento cultural do ser humano.  

O conteúdo multifacetado do direito à moradia, admitido como deve ser, inspira 

uma visão mais alargada dos limites de tutela desse bem jurídico, na medida em que o 

correspondente direito subjetivo engloba todos os fatores que consubstanciam uma 

moradia adequada, avaliados para além dos simples parâmetros materiais de um direito 

apenas patrimonial; restam alcançados, por conseguinte, todos aqueles bens jurídicos 

fundamentais que porventura possam experimentar detrimento por força da inadequação 

das condições de morada. 

 

3.3. Direito à moradia: um direito fundamental 

 

O caminho da aplicação do Direito à hipótese investigada é trilhado a partir da 

certeza de que direitos sociais são direitos fundamentais, na acepção jurídica do termo, 

sendo previstos em normas jurídicas dotadas de aptidão para a produção de efeitos.  

Neste ponto, cumpre retomar a ideia segundo a qual o significado destacado das 

normas de direitos fundamentais para um determinado ordenamento jurídico decorre da 

soma de dois fatores: a fundamentalidade formal e a fundamentalidade substancial ou 

material.
221

 Ambas estas fundamentalidades (formal e substancial), no que toca aos direitos 

sociais, estão evidentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

O extenso rol de direitos organizados na Constituição Federal sob o título “Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais” caracteriza, indubitavelmente, a referida 

fundamentalidade formal, haja vista ser um catálogo dotado de eficácia, não taxativo e 

protegido contra alterações legais tendentes à sua abolição
222

, a teor, respectivamente, dos 

§§ 1.º e 2.º do art. 5.º e do § 4.º do art. 60 da Constituição Federal. 
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Cf. Capítulo 1, 1.2. 
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Para os direitos fundamentais sociais, previstos nos artigos 7.º a 11 da Constituição Federal, como 

cláusulas pétreas, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A problemática dos fundamentais sociais como limites 

materiais ao poder de reforma da Constituição. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais 

sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 

333-394; e CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Os direitos sociais enquanto direitos fundamentais. 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 99, p. 309-313, 2004. 
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Esse mesmo aspecto formal auxilia na confirmação da fundamentalidade 

substancial das normas de direitos sociais, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, 

de modo a comprometer Estado e sociedade à observância e à difusão dos valores que 

subjazem a esses direitos, todos eles direcionados à salvaguarda da dignidade da pessoa 

humana. Este ponto de vista material-substancial encontra-se expressamente admitido no 

preâmbulo da Constituição Federal, na definição dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil (art. 1.º), na declaração dos seus objetivos fundamentais (artigo 3.º) e no 

apontamento dos princípios que regem suas relações internacionais (art. 4.º, II), registros 

normativos esses que buscam concretude com a enunciação extensa e aberta de direitos 

fundamentais e a partir dela, vinculando à sua consideração tudo o que diga respeito aos 

destinos jurídicos do Estado e da nação. 

A toda esta conclusão deve, necessariamente, submeter-se o direito à moradia, 

formal e materialmente albergado no rol de direitos fundamentais sociais 

constitucionalmente previstos. 

No que tange ao aspecto formal, tem-se a menção à moradia no art. 6.º da 

Constituição Federal, fato que, mesmo acontecido em momento posterior, por força de 

emenda constitucional, não retira do direito em tela a sua fundamentalidade, até porque o 

texto original da Constituição Federal já antes explicitava a moradia como direito 

elementar de sobrevivência, ao arrolá-la, no inciso IV do art. 7.º (pertencente ao Título II), 

entre as “necessidades vitais básicas do trabalhador”, a serem subsidiadas pelo salário 

mínimo, e ao fixar, no inciso IX do art. 23, a competência comum da União, dos Estados e 

dos Municípios para “promover programas de construção de moradia e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico”. 

Demais disso, por força do § 2.º do art. 5.º da Constituição Federal, os tratados 

internacionais de direitos humanos, adotados pelo Brasil e que tutelam a moradia, inserem 

este bem jurídico dentre aqueles contemplados como direitos fundamentais protegidos 

constitucionalmente.
223

 

O Recurso Extraordinário n.º 407.688-8/SP, julgado pelo STF em fevereiro de 

2006, é referência importante da adoção unânime pelo Excelso Pretório da concepção de 
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Adota-se, aqui, a tese da integração dos tratados internacionais de direitos humanos como normas de 

natureza constitucional, que assim se mantém mesmo com a inserção do § 3.º do artigo 5.º da Constituição, 

na linha dos argumentos apresentados em PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional 

internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 54-59 e 71-79; e SARLET, Ingo Wolfgang. Notas a 

respeito do direito fundamental à moradia na jurisprudência do STF, cit., p. 690-691. 
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direito à moradia como direito fundamental. A despeito da dissidência quanto à solução 

final do caso, que versava sobre a constitucionalidade da penhora de imóvel do fiador de 

contrato de locação, os votos convergiram quanto a este tratamento distintivo do direito à 

moradia, além de reconhecer que são incontáveis as possibilidades de manifestação de 

efeitos deste direito, na prática, com o que, ainda que implicitamente, corroboram a 

coerência da distinção entre os conceitos de eficácia e aplicabilidade (adiante abordada): 

A regra constitucional enuncia direito social, que, não obstante suscetível 

de qualificar-se como direito subjetivo, enquanto compõe o espaço 

existencial da pessoa humana, “independentemente da sua 

justiciabilidade e exequibilidade imediatas”, sua dimensão objetiva 

supõe provisão legal de prestações aos cidadãos, donde entrar na classe 

dos chamados “direitos a prestações, dependentes da atividade 

mediadora dos poderes públicos”. 

Isto significa que, em teoria, são varias, senão ilimitadas, as modalidades 

ou formas pelas quais o Estado pode, definindo-lhe o objeto ou o 

conteúdo das prestações possíveis, concretizar as condições materiais de 

exercício do direito social à moradia.
224

  

 

No que concerne à substância, a adequação da moradia, como parâmetro do 

conteúdo do direito a ela, reafirma a fundamentalidade material desse direito. A 

compreensão da moradia como necessidade da pessoa, além de ressaltar seu aspecto 

imaterial, qualifica a que seja adequada como condição de preservação da dignidade 

humana, além de elegê-la como fator de promoção do bem de todos e da redução das 

desigualdades sociais, indo, pois, ao encontro dos fundamentos e objetivos do Estado e da 

sociedade brasileiros, consignados nos arts. 1.º e 3.º da Constituição Federal.  

Em conclusão, juridicamente, no Brasil, o direito à moradia, em termos formais e 

materiais, é direito fundamental social que se experimenta pela fruição de moradia adequada. 

 

3.4. Eficácia e aplicabilidade da norma jurídica sobre o direito à moradia 

 

A proteção jurídica e a realização fática do direito à moradia são viabilizados, ao 

menos do ponto de vista teórico, pelo atributo da força normativa do princípio jurídico que 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n.º 407.688-8, do antigo Tribunal de Alçada 

Civil do Estado de São Paulo, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2066. Diário de Justiça, 

Brasília, DF, 6 out. 2006. Seção 1, p. 33. Neste julgamento, prevaleceu a hipótese da constitucionalidade 

daquela penhora, demonstrando que a fundamentalidade do direito não tem caráter absoluto e, 

consequentemente, não produz efeitos concretos em toda e qualquer situação. 
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o reconhece, possibilitando seja invocado, para a solução de conflitos sociais concretos 

como gerador de um direito subjetivo. 

Trata-se de força normativa análoga à de que desfrutam quaisquer disposições 

relativas aos direitos fundamentais, sendo ainda mais expressiva à conta de ser o direito à 

moradia um direito da personalidade. Daí que as concepções da dogmática geral dos 

direitos fundamentais sejam irrecusavelmente a ele aplicáveis.  

Nesse terreno, a denominada interpretação liberal clássica divide os direitos 

fundamentais, de um lado, em “direitos negativos” ou “direitos de defesa” e, de outro, em 

“direitos positivos” ou “direitos a prestações”, tendo comumente (mas não exclusivamente) 

o Estado como devedor das obrigações correlatas. Aquela primeira classe de direitos 

protege a esfera de liberdade dos indivíduos contra intervenções, mediante a imposição de 

deveres de abstenção, e esta última importa em deveres de ação positiva ou de prestação
225

, 

e é nela que os direitos sociais costumam ser corriqueiramente alocados. 

Esta diferenciação tem sido pano de fundo da problemática da efetividade dos 

chamados direitos fundamentais sociais, traduzida pelo debate a respeito de tais direitos 

terem por objeto prestações exigíveis pelo cidadão ou, diferentemente, de serem apenas 

orientações não vinculantes de políticas públicas do Estado, as chamadas “normas 

programáticas”.
226

 Daí a dramática indagação de Bobbio: 

Será que já nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas 

que não ordenam, proíbem ou permitem hic et nunc, mas ordenam, 

proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um prazo de carência 

claramente delimitado? (...) Um direito cujo reconhecimento e cuja 

efetiva proteção são adiados sine die, além de confiados à vontade de 

sujeitos cuja obrigação de executar o “programa” é apenas uma obrigação 

moral ou, no máximo, política, pode ainda ser chamado corretamente de 

“direito”?
227

 

 

J.J. Gomes Canotilho resume as posições sobre tal polêmica em quatro “modelos de 

positivação” dos direitos econômicos, sociais e culturais: do ponto de vista jurídico-

constitucional, três deles não têm qualquer capacidade de obrigar, de fato, o destinatário 
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ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais, cit., p. 433. 
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Para a relação entre as ideias de “normas programáticas” e “constituições dirigentes”, sobretudo em se 

tratando de um dirigismo típico do socialismo, cf. CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. op. cit., p. 315-

316. Não se pode perder de vista que os direitos fundamentais sociais, embora eminentemente tratados a 

partir do seu aspecto de prestação, também podem ser pensados na perspectiva de deveres de abstenção, 

como, por exemplo, nos casos da inviolabilidade de domicílio (moradia), por isso que se refuta, aqui, 

pretenso cunho definitivo da classificação dos direitos fundamentais sociais como direitos à prestação. 
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BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, cit., p. 92. 
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deste tipo de norma, quais sejam os de: (a) direitos sociais como normas programáticas, 

definidoras dos fins (sociais) do Estado, de serventia apenas para a pressão política sobre 

os órgãos competentes, além de fundamento jurídico-constitucional da regulamentação das 

prestações sociais; (b) direitos sociais como normas de organização, juridicamente 

impositivas da realização destes direitos ao legislador, sem, contudo, acarretar qualquer 

consequência em função de eventual inércia; e (c) direitos sociais como garantias 

institucionais, vistos como elementos importantes para a interpretação da lei e da 

Constituição, uma vez que impõem ao legislador o dever de respeitar e proteger tais 

direitos enquanto essência da instituição, considerando para tanto os dados sociais, 

econômicos e políticos (v.g., família, saúde pública e administração local). Há, porém, um 

quarto “modelo de positivação” dos direitos sociais, tomados como direitos subjetivos 

públicos, com aptidão cogente e com consequente atribuição de direitos reflexos passíveis 

de pleito pelos cidadãos.
228

 

O mesmo Canotilho, em análise da Constituição Portuguesa — sabida fonte de 

inspiração da Constituição Federal de 1988, especialmente no que tange à enunciação dos 

direitos fundamentais —, afirma que  

os direitos sociais são compreendidos como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independente da sua 

justicialidade e exequibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social (art. 63º), o direito à saúde (art. 64º), o direito à habitação (art. 

65º), o direito ao ambiente e à qualidade de vida (art. 66º), o direito à 

educação e cultura (art. 73º), o direito ao ensino (art. 74º), o direito à 

formação e criação cultural (art. 78º), o direito à cultura física e desporto 

(art. 79º), são direitos com a mesma dignidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias. Nem o Estado nem terceiros podem agredir 

posições reentrantes no âmbito de protecção destes direitos (ex: saúde) – 

(...)”.
229

 

 

Na esteira da aludida indagação de Bobbio, a passagem de Canotilho tem lugar 

dentro de uma necessidade de afirmação da efetividade dos direitos sociais, evidentemente 

desejada pela Constituição Federal pátria quando, sob o pálio da “aplicação imediata” 

determinada pelo § 1.º do art. 5.º, enunciou os direitos sociais como direitos fundamentais, 

dentro do seu Título II, corroborando as diretrizes traçadas no seu preâmbulo e em seus 

arts. 1.º e 3.º.  
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Não obstante, para o caso brasileiro, a referida necessidade de afirmação da 

efetividade dos direitos fundamentais sociais deve desenvolver-se dentro de uma 

fundamentação racional, fática e juridicamente sustentável, frente ao ordenamento jurídico 

que aí está. 

Ao contrário da Constituição Alemã vigente
230

, a Constituição Brasileira não 

economizou na enunciação expressa de direitos econômicos, sociais e culturais (entre eles 

a moradia) como espécies de direitos fundamentais, o que se verifica, simplesmente, pela 

denominação do Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, inserido no Título II, “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”. Em grande medida produto da timidez da Constituição Alemã, a 

classificação de Alexy que toma os direitos sociais como “direitos à prestação em sentido 

estrito” não pode ser transportada para a realidade constitucional brasileira, porquanto 

supõe uma escala entre direitos desta natureza, desde um patamar programático de normas 

prima-facie (princípios) não-vinculantes até uma patamar cogente de normas definitivas 

(regras) vinculantes.
231

 Segundo esta proposta: 

As normas a serem atribuídas aos dispositivos de direitos fundamentais 

sob a rubrica “direitos fundamentais sociais” são de tipos os mais 

distintos. A partir de pontos de vista teórico-estruturais, elas podem ser 

diferenciadas com base em três critérios. Em primeiro lugar, pode-se 

tratar de normas que garantam direitos subjetivos ou normas que apenas 

obriguem o Estado de forma objetiva. Em segundo lugar, elas podem ser 

normas vinculantes ou não-vinculantes – neste último sentido seriam elas 

enunciados programáticos. Uma norma deve ser considerada como 

“vinculante” se for possível uma análise de sua violação por meio do 

Tribunal Constitucional Federal. As normas podem, por fim, fundamentar 

direitos e deveres definitivos ou prima facie, isto é, regras ou princípios. 

Se se combinam esses critérios, obtêm-se oito normas de estrutura 
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“Já se demonstrou que a Constituição Alemã, com pouquíssimas exceções, não contém direitos 
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Robert. op. cit., p. 500). 
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Ainda centrado na figura do Estado como obrigado, Alexy chama de “direitos a prestações em sentido 

amplo” somente aqueles que digam respeito a “direitos subjetivos e de nível constitucional”, dividindo-os 

em três grupos: direitos à proteção, direitos à organização e ao procedimento e direitos à prestação em 
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os direitos do titular de direitos fundamentais em face do Estado a que este o proteja contra intervenções de 

terceiros. Direitos à proteção podem ter os mais diferentes objetos. [...] Não menos diversificadas são as 

possíveis formas de proteção. Elas abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas de direito penal, 

por meio de normas de responsabilidade civil, por meio de normas de direito processual, por meio de atos 

administrativos e por meio de ações fáticas” (Id. Ibid., p. 450). Os direitos à organização e ao procedimento 

“podem ser tanto direitos à criação de determinadas normas procedimentais quanto direitos a uma 

determinada ‘interpretação e aplicação concreta’ de normas procedimentais”, com resultado, em ambos os 

casos, conforme os direitos fundamentais (Id. Ibid., p. 473-474). “Direitos a prestação em sentido estrito 

são direitos do indivíduo, em face do Estado, algo que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros 

suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de particulares. Quando 

se fala em direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, direitos à assistência à saúde, à moradia e à 

educação, quer-se primeiramente fazer menção a direitos a prestação em sentido estrito” (Id. Ibid., p. 499). 



102 

 

bastante diversa [...] A proteção mais intensa é garantida pelas normas 

vinculantes que outorgam direitos subjetivos a prestações: (1); a proteção 

mais fraca, pelas normas não-vinculantes que fundamentam apenas um 

dever estatal objetivo prima facie à realização de prestações”.
232

 

 

Ocorre que a “aplicação imediata” das normas jurídicas sobre direitos 

fundamentais, determinada pelo § 1.º do art. 5.º da Constituição Federal, não se coaduna 

com esta prévia negativa de vinculação, admitida por Alexy para algumas das hipóteses 

resultantes da associação de critérios acima proposta. Advirta-se, entretanto, que isto não 

autoriza a conclusão de que, no Brasil, todos os direitos fundamentais e, notadamente, os 

direitos sociais, importem em direitos subjetivos previamente definidos, o que não é difícil 

perceber, se voltados os olhos para a práxis. 

Exemplificativamente, não pode ser tomada como objeto de direito líquido e certo a 

disponibilização de casa própria, em face do direito subjetivo à moradia; a oferta de vaga 

em escola do padrão mais elevado de ensino, dado o direito subjetivo à educação; ou o 

ingresso gratuito em peças de teatro ou projeções cinematográficas, em virtude do direito 

subjetivo à cultura. Como, então, falar-se em direitos fundamentais sociais como direitos 

subjetivos, na ausência da prévia definição de uma hipótese específica de incidência e de 

sua correlata consequência jurídica? 

A resposta a essa pergunta impõe identificar um sentido fático-jurídico plausível na 

“aplicabilidade imediata” ordenada pela Constituição Federal. 

A tal respeito, Virgílio Afonso da Silva apresenta uma explicação coerente e 

factível, quando opina que o legislador constituinte originário teria sido mais preciso se 

tivesse aludido à “eficácia”, e não à “aplicabilidade imediata”, das normas jurídicas sobre 

direitos fundamentais. Sua visão baseia-se na distinção conceitual entre eficácia e 

aplicabilidade das normas de direitos fundamentais, consoante a qual não se pode confundir a 

aptidão da norma para a produção de efeitos (eficácia) com a produção direta dos efeitos em si 

(aplicabilidade), a qual igualmente requer uma conexão das normas com os fatos, estando esta 

dimensão fática ausente na potencialidade característica da eficácia.
233

  

A aplicabilidade é perquirida no ato de aplicar o Direito ao caso concreto. E 

somente se pode aplicar Direito que detenha aptidão para tanto (eficácia). Sendo assim, a 
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SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 

particulares. São Paulo: Malheiros Ed., 2011. p. 54-60. 
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aplicabilidade pressupõe a eficácia, mas o contrário não é verdadeiro. Sob este ponto de 

vista, é forçoso reconhecer que 

(...) a simples prescrição constitucional de que as normas definidoras de 

direitos fundamentais terão “aplicação imediata” não diz absolutamente 

nada sobre quais relações jurídicas sofrerão seus efeitos, ou seja, não traz 

indícios sobre o tipo de relação que deverá ser disciplinada pelos direitos 

fundamentais. Prescrever que os direitos fundamentais têm “aplicação 

imediata” não significa que essa aplicação deverá ocorrer em todos os 

tipos de relação ou que todos os tipos de relação jurídica sofrerão algum 

efeito das normas de direitos fundamentais.
234

 

 

Posto isto, as normas jurídicas sobre direitos fundamentais, incluídos aí os direitos 

sociais, por disposição expressa da Constituição Federal, ostentam eficácia, ou seja, 

aptidão para ensejar a irradiação de direitos subjetivos, cuja efetiva existência deverá ser 

apurada no plano de aplicabilidade dessas normas, isto é, da viabilidade de poder ser a elas 

submetido algum eventual conflito, hipótese em que serão definidas as consequências 

jurídicas disso decorrentes.  

Aquela aptidão resta negada, logo de saída, por Alexy, com relação àquelas normas 

sobre direitos sociais que apenas “obriguem o Estado de forma objetiva”, assim como as 

“não-vinculantes”. É precisamente esta negação à partida que o reconhecimento da eficácia 

das normas sobre direitos fundamentais sociais na Constituição Federal Brasileira não 

comporta, na medida em que a vinculação final deverá ser sempre resultado da 

investigação da sua aplicabilidade ao caso que se ofereça. 

Por sua vez, a avaliação dessa aplicabilidade ganha contornos complexos quando se 

trate de direitos fundamentais enunciados por meio de princípios jurídicos, os quais, como 

visto, demandam a sua realização na maior medida possível, de acordo com as 

possibilidades jurídicas e fáticas do caso concreto. 

Admitido o conhecido cânone da hermenêutica jurídica, segundo o qual texto e 

norma não se identificam, pois a norma é produto da interpretação do texto
235

, é na 

interpretação dos princípios de direitos fundamentais sociais — como mandamentos de 

otimização — frente às contingências fáticas e jurídicas de cada prestação pretendida que 

florescerá a conclusão sobre a existência ou não do direito subjetivo que se contempla. Por 
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isso, é inarredável aquiescer em que, no âmbito da Constituição Federal, possam ser de 

diferentes matizes os resultados, tanto no plano legislativo, quanto no plano jurisdicional, 

de decisões voltadas à solução de conflitos por meio da aplicação de normas jurídicas de 

direitos fundamentais, qualquer que seja a sua natureza (direitos civis, direitos políticos ou 

direitos sociais); mas, não cabe sequer cogitar da suposta falta de aptidão, ainda em tese, 

das normas jurídicas sobre direitos sociais para ensejar o surgimento de direitos subjetivos. 

A distinção entre eficácia e aplicabilidade das normas jurídicas amolda-se muito 

bem à realidade dos direitos fundamentais objeto de enunciado normativo com a estrutura 

de princípio, ou mandamento de otimização, por isso que admite desde logo a 

possibilidade de toda e qualquer norma sobre direito fundamental sofrer limitações em 

relação à produção de seus efeitos. A eficácia preceitua a aptidão para essa produção, 

enquanto que a aplicabilidade oferece o campo para a definição, diante do caso, se há esta 

produção e em que medida. É no exame da aplicabilidade, em resumo, que serão 

descobertas as possibilidades fáticas e jurídicas da situação histórico-concreta das quais 

depende a conversão da eficácia em aplicação.  

Diante dessa realidade dos direitos fundamentais, não lhes pode caber a tradicional 

classificação tríplice, que José Afonso da Silva cunhou em relação às normas 

constitucionais, dividindo-as em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e 

normas de eficácia limitada, segundo seja a sua aplicabilidade respectivamente, imediata, 

direta e integral; direta e imediata, mas suscetível a restrições, isto é, possivelmente não 

integral; e dependente de futura regulamentação legal.
236

  

Esta teoria, sem embargo da sua grande contribuição à seara constitucional, 

apresenta-se incompatível com a dimensão principiológica dos direitos fundamentais, na 

medida em que, de antemão e sem relação com o caso concreto, já define certos graus de 

aplicabilidade das normas constitucionais. Esta predefinição não se compatibiliza com a 

compreensão dos princípios como mandamentos de otimização, a qual importa na 

admissão de que sua produção de efeitos sempre poderá sofrer intervenção por força de 

uma colisão com outro princípio ou em razão de restrição promovida por uma norma do 

tipo regra (mandamento definitivo). A solução desta colisão ou restrição estabelecerá, em 

vista do caso, a resposta em termos de aplicabilidade.  
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A possibilidade de limitação da produção dos efeitos dos princípios, por lhes ser 

inerente, força a conclusão segundo a qual não há norma de direito fundamental de eficácia 

plena, deixando de fazer sentido a distinção entre essa e as normas de eficácia contida e 

limitada.
237

 Vê-se, pois, que a teoria de José Afonso da Silva antecipa uma definição sobre 

aplicabilidade que, sob o prisma dos princípios, só tem lugar a posteriori, após o exame 

das possibilidades fáticas e jurídicas de cada situação, com superação de eventual colisão 

de princípios ou restrição a princípio de direito fundamental.  

Como quer que seja, a despeito das variações inerentes ao exame da aplicabilidade, 

não cabe, como o afirma o próprio José Afonso
238

, negar eficácia a qualquer das normas de 

direitos fundamentais, inclusive os sociais. 

Remanesce, pois, como produto desta reflexão, que normas jurídicas sobre direitos 

sociais, entre eles o direito à moradia, gozam da mesma eficácia ostentada por qualquer 

outra norma jurídica sobre direito fundamental, não admitindo definições que lhes neguem, 

a priori, a possibilidade de ensejar direito subjetivo oponível ao Estado ou a um particular, 

como deriva, por exemplo, da vetusta noção de “normas programáticas”.  

A impossibilidade de extração, prima facie, de um mandamento definitivo, no que 

tange ao direito à moradia, tal como enunciado nos arts. 6.º, 7.º, IV, e 24, IX, da 

Constituição Federal, embora impeça a sua classificação como regra, não traz qualquer 

prejuízo à aptidão destes dispositivos, especialmente à do art. 6.º, para a produção de 

efeitos (eficácia), inclusive mediante a atribuição de direitos subjetivos. 

Como visto, a dependência das possibilidades fáticas e jurídicas para a realização 

dos princípios na maior medida possível não lhes retira a capacidade de produzir efeitos, 

apenas evidencia que tais efeitos, quando viáveis, não necessariamente verificar-se-ão de 

igual modo e intensidade. Como demonstra Virgílio Afonso, é da essência de um princípio 

a probabilidade de não se realizar plenamente: 

No caso dos princípios não se pode falar em realização sempre total 

daquilo que a norma exige. Ao contrário: em geral essa realização é 

apenas parcial, Isso, porque no caso dos princípios há uma diferença entre 

aquilo que é garantido (ou imposto) prima facie e aquilo que é garantido 

(ou imposto) definitivamente.
239
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Tampouco esta gradação de modo e intensidade prejudica a possibilidade de um 

direito subjetivo à determinada prestação, com vistas ao atingimento da moradia adequada. 

A natureza (não-fazer, fazer ou ambas), o tipo de providência e a intensidade da 

consequência jurídica a ser imputada na solução do caso concreto deverão ser delineados 

pela autoridade competente (legislador ou julgador), à luz do cânone da realização do 

direito fundamental como mandamento de otimização. 

Não há disposição conceitual ou normativa que justifique a priori a exclusão do 

direito à prestação nas hipóteses de aplicação de normas jurídicas sobre direitos 

fundamentais sociais ao caso concreto. O próprio Alexy, apesar de reconhecer a existência 

de certos tipos de direitos a prestações “não-vinculantes” — o que aqui se refuta, como 

visto, em face da Constituição Federal de 1988 —, apresenta argumentos importantes para 

a afirmação da existência de direitos subjetivos sociais à prestação. 

O modelo proposto por esse autor parte da premissa segundo a qual, na 

Constituição Alemã, os direitos fundamentais são tão importantes que a decisão sobre sua 

garantia não pode ser incumbência exclusiva da maioria parlamentar simples.
240

 

Construída a partir de uma Constituição tímida na enunciação de direitos sociais e com o 

escopo de, cientificamente, dar instrumentos de efetivação ao Poder Judiciário, esta 

afirmação conforma-se, com mais dose de certeza ainda, aos direitos sociais tais como 

previstos na Constituição Federal Brasileira, incluindo o direito à moradia. De mais a mais, 

há que se reconhecer que este “problema da justiciabilidade” dos direitos fundamentais 

sociais, que leva o debate para os campos da metodologia da aplicação do Direito, acomete 

todos os direitos fundamentais, inclusive aqueles ditos civis e políticos.
241

 

Este ponto de vista põe em voga a característica dos efeitos dos direitos sociais de 

não se concretizarem sempre do mesmo modo e com a mesma intensidade, circunstância 

que não impede sejam identificadas condições gerais que autorizam extraia-se de um 

direito fundamental social um direito subjetivo a certa providência prestacional: 

O modelo não determina quais direitos fundamentais sociais definitivos o 

indivíduo tem. Mas ele diz que ele pode ter alguns e o que é relevante 

para a sua existência e conteúdo. A resposta detalhada a essa questão é 

tarefa da dogmática de cada um dos direitos fundamentais sociais. 

Mesmo assim, é possível dar, aqui, uma resposta geral. Uma posição no 

âmbito dos direitos a prestações tem que ser vista como definitivamente 
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garantida se (1) o princípio da liberdade fática a exigir de forma premente 

e se (2) o princípio da separação de poderes e o princípio democrático 

(que inclui a competência orçamentária do parlamento) bem como (3) os 

princípios materiais colidentes (especialmente aqueles que dizem respeito 

à liberdade jurídica de outrem) forem afetados em uma medida 

relativamente pequena pela garantia constitucional da posição 

prestacional e pelas decisões do tribunal constitucional que a levarem em 

consideração. Essas condições são necessariamente satisfeitas no caso 

dos direitos fundamentais sociais mínimos, ou seja, por exemplo, pelos 

direitos a um mínimo essencial, a uma moradia simples, à educação 

fundamental e média, à educação profissionalizante e a um patamar 

mínimo de assistência médica.
242

 

 

Ao contrário de uma visão equivocada de negação sistemática da aplicabilidade das 

normas sobre direitos fundamentais sociais, é exatamente a consideração das várias 

possibilidades de modos e intensidades na realização desse tipo de direito, quando da 

aplicação da norma interpretada ao caso concreto, que abre espaço para que dispositivos 

constitucionais que versam sobre direitos fundamentais sociais possam, a par de sua 

amplitude de conteúdo e de sua enunciação genérica, solucionar, decisivamente, no âmbito 

jurídico, conflitos sociais concretos, sobretudo os mais complexos.  

Este quadro denota a afirmação da eficácia das normas de direitos fundamentais, 

que capitaneia e impõe o percurso desde a enunciação abstrata do direito à moradia até a 

enunciação concreta de um mandamento definitivo de solução para o conflito social posto. 

 Parafraseando uma vez mais Virgílio Afonso, “pode-se dizer que o longo caminho 

entre um (o ‘prima facie’) e outro (o ‘definitivo’)”
243

, ou entre a eficácia e a aplicabilidade, 

em relação à norma sobre o direito fundamental à moradia, é o procedimento que embasa a 

abordagem da indagação central deste trabalho, cujo desfecho consubstanciará proposta de 

uma dogmática do direito fundamental à moradia aplicado ao conflito social que envolve o 

trabalhador migrante.  

Premissa para tanto, porém, é a ausência de dúvida sobre a eficácia dos direitos 

fundamentais sociais e, especificamente, do direito à moradia, frente às relações entre 

particulares, entre elas as de trabalho. 
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3.5. A produção de efeitos da norma sobre direito fundamental à moradia nas 

relações entre particulares 

 

Pretender enfrentar o problema da amplitude das obrigações do empregador em 

relação ao direito à moradia do seu empregado, no plano dos direitos fundamentais, tem 

como premissa a aptidão desses direitos para obrigar sujeitos na esfera privada, situação 

que destoa da visão recorrente segundo a qual os direitos fundamentais foram concebidos 

para serem oponíveis ao Estado, como dever de abstenção ou prestação. Demais disso, traz 

uma peculiaridade que acaba sendo de importância central, do ponto de vista da solução de 

casos concretos: ao contrário da relação Estado-particular, o conflito entre particulares 

opõe, diretamente, dois sujeitos de direitos fundamentais, propiciando, bem por isso, 

corriqueiras colisões de normas deste tipo, dentro de uma mesma situação-problema. 

Trata-se do tema dos efeitos das normas jurídicas sobre direitos fundamentais nas 

relações privadas — também conhecido como “vinculação de particulares a direitos 

fundamentais”, “eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas” ou “eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais” —, acerca do qual a literatura jurídica e a 

jurisprudência, nacionais e estrangeiras, ainda não alcançaram consenso, especialmente em 

razão da reconhecida existência, com poucas variações, de três grandes modelos 

hermenêuticos acerca do tema, quais sejam, a doutrina da state action, a teoria dos efeitos 

indiretos ou mediatos e a teoria dos efeitos diretos ou imediatos, modelos esses que se 

contrapõem todos à tese radical da negação de qualquer efeito às normas jurídicas em causa.
244

 

O liberalismo, em seu mais elevado grau, e o federalismo, que deixa apenas aos 

Estados a legislação sobre direito privado (com exceção do comércio interestadual e 

internacional), justificam ser os Estados Unidos o pano de fundo da doutrina da state 

action, segundo a qual, em regra, os direitos fundamentais obrigam apenas os poderes 

públicos, conforme a literalidade da Constituição norte-americana. 

                                                           
244

Como consequência da distinção terminológica entre eficácia e aplicabilidade das normas de direitos 

fundamentais, adotada no tópico anterior, fala-se, aqui, em “efeitos dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares”. Na linha desta distinção, negar qualquer produção de efeitos das normas de direitos 

fundamentais nas relações privadas não retira a eficácia dessas normas, porquanto mantida sua aptidão para 

incidir nas relações entre Estado e indivíduo; do mesmo modo, reconhecer a produção apenas indireta 

desses efeitos importa tão somente na negação da aplicabilidade (produção direta), mas não da eficácia. 

Para um contraponto, pela adoção do termo “aplicabilidade como um dos significados possíveis do 

vocábulo eficácia”, cf. STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São 

Paulo, Malheiros Ed., 2004. p. 39-46. 



109 

 

Este entendimento nega, assim, produzam as normas jurídicas sobre direitos 

fundamentais efeitos nas relações particulares. Não obstante, a partir da década de 40, 

algumas matizações desta doutrina foram admitidas pela jurisprudência da Suprema Corte 

daquele País, com a adoção da chamada public function theory, segundo a qual os referidos 

efeitos atingem particulares que exercem funções de caráter essencialmente público, 

independentemente de expressa delegação, como, por exemplo, os proprietários de terras 

particulares, dentro das quais se encontram instaladas ruas, residências e estabelecimentos 

comerciais.
245

  

Atualmente dominante no direito germânico (doutrina e jurisprudência), a 

concepção da produção de efeitos indiretos ou mediatos das normas de direitos 

fundamentais nas relações particulares foi originalmente desenvolvida por Gunter Durig, 

em obra datada do ano de 1956. Consoante esta visão, nega-se, com supedâneo na proteção 

constitucional da autonomia privada (sem a qual desfigurar-se-ia o direito privado), 

possam decorrer direitos subjetivos diretamente das normas de direitos fundamentais, pois 

que se reconhece ao particular, no âmbito das relações privadas, a faculdade de livremente 

renunciar a direitos fundamentais, o que é porém inadmissível na relação Estado-indivíduo. 

Nesta linha, práticas do Estado que ensejem afronta a direitos fundamentais, se adotadas 

por particular, podem ser tidas por juridicamente válidas.
246

  

A produção dos aludidos efeitos dar-se-ia, assim, no ato da aplicação do Direito 

pelo juiz, por intermédio das cláusulas gerais (v.g., “bons costumes”, “boa-fé”, “função 

social”, etc.) e dos demais conceitos jurídicos indeterminados, presentes nos enunciados 

normativos de direito privado. As cláusulas gerais seriam, segundo a já famosa simbologia, 

as “portas de entrada” dos direitos fundamentais no campo do direito privado. Os juízes, 

deste modo, estariam adstritos a interpretar e aplicar enunciados normativos que 

contenham tais cláusulas ou conceitos em consonância com a “ordem de valores subjacente 

aos direitos fundamentais”. Nos demais casos, ausente esta “abertura” do texto legal, 

preservada deve ser a estrita observância, pelo Poder Judiciário, das escolhas feitas pelo 

legislador ordinário, sob pena de ruptura ilegítima do clássico cânone da divisão de 
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poderes, bastando o controle concentrado de constitucionalidade para a extirpação dos atos 

legislativos evidentemente inconstitucionais.
247

 

Foi partindo desta compreensão, e alargando-a, que o Tribunal Constitucional 

Alemão formulou a chamada “tese da irradiação dos direitos fundamentais”, no julgamento 

do paradigmático caso Luth, no qual a Corte Constitucional alemã decidiu, com suporte no 

direito fundamental da liberdade de expressão, pela legalidade de manifestação do Clube 

de Imprensa de Hamburgo, incentivadora de boicote de filme dirigido por cineasta 

colaborador do regime nazista. Nesta oportunidade, restou expressamente reconhecido que 

a Constituição daquele País conta com um sistema (ou ordem) de valores centrado na 

dignidade da pessoa humana, o qual serve de parâmetro para controle de todas as ações 

estatais na área da legislação, administração e jurisdição. Bem por isso, estão os 

aplicadores do Direito alemães obrigados a conduzir seus julgamentos em conformidade 

com tais valores, inclusive quando da solução de conflitos envolvendo particulares, 

verificando-se, então, a irradiação dos direitos fundamentais no direito privado ou a 

“constitucionalização” desse, como preferem alguns.
248

 

Tratada como uma variação da teoria dos efeitos indiretos
249

, a “Teoria dos Deveres 

de Proteção”, foi protagonizada pelo jurista alemão Claus-Wilhelm Canaris, que criticou 

severamente a “tese da irradiação” adotada pela corte constitucional de seu País, 

classificando-a de “formulação metafórica extraída da linguagem coloquial, e que é 

correspondentemente vaga”.
250

 Para Canaris, em resumo, os direitos fundamentais obrigam 

apenas o Estado e não os particulares, mas esse ônus estatal não se resume à abstenção de 

violação (“proibição de intervenção”), à qual se soma a observância dos direitos 

fundamentais, quando da edição de normas ou de sua aplicação na prestação jurisdicional, 

protegendo-os e os fazendo valer, inclusive, no âmbito de lide entre particulares 

(“imperativo de tutela” ou “dever de proteção”).
251

 O “imperativo de tutela” terá lugar 

sempre que o Estado vir-se diante de fatos que requeiram proteção de um ou mais direitos 
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fundamentais (v.g. situações envolvendo perigo a bem jurídico essencial, hipossuficiência 

fática ou jurídica, fragilidade de auto-defesa do titular, peso da intervenção havida ou 

pretendida, entre outros), a ser conferida de modo equilibrado, mediante a observação, de 

um lado, da proibição da proteção insuficiente e, de outro, da vedação da intervenção 

excessiva.
252

 

Manifestada, na década de 50, pelo magistrado e jurista alemão Hans Carl 

Nipperdey, a teoria dos efeitos diretos ou imediatos nasce da constatação de que os direitos 

fundamentais não são ameaçados apenas pelo Estado, mas também por poderes sociais 

privados (econômicos, políticos, etc.) e terceiros em geral, como acentua o jurista espanhol 

Juan María Bilbao Ubillos: 

Diante da concepção unidirecional dos direitos de liberdade, no Estado 

social de direito se abre caminho para um novo entendimento sobre as 

relações Estado-sociedade, que acaba desmascarando a ficção que 

vinculava o desfrute da liberdade na esfera social à só afirmação do 

princípio da igualdade jurídica. O Direito privado conhece também o 

fenômeno da autoridade, do poder, como capacidade de determinar ou 

condicionar juridicamente ou de fato as decisões de outros, de influir 

eficazmente no comportamento de outros, de impor a própria vontade. 

Basta olhar ao redor e observar atentamente a realidade que nos rodeia. É 

fato facilmente constatável a progressiva multiplicação de centros de 

poder privados e a enorme magnitude que adquiriram alguns deles. 

Representam, na atualidade, uma ameaça nada desprezível para as 

liberdades individuais. O poder já não está concentrado no aparato 

estatal, está disperso, disseminado na sociedade.
253

  

 

Não foi por outro motivo, senão pelo desequilíbrio de poder verificado nas relações 

laborais, que Nipperdey encontrou no direito do trabalho campo fértil para o 

                                                           
252

CANARIS, Claude-Whilhelm. Direitos fundamentais e direito privado, cit., p. 103-128. 
253

Tradução livre do original, assim consignado: “Frente a la concepción unidireccional de los derechos de 

libertad, en el Estado social de derecho se abre paso un nuevo entendimiento de las relaciones Estado-

sociedad, que acaba desenmascarando la ficción que vinculaba el disfrute de la libertad en la esfera social a 

la sola afirmación del principio de igualdad jurídica. El Derecho privado conoce también el fenómeno de la 

autoridad, del poder, como capacidad de determinar o condicionar juridicamente o de facto las decisiones 

de otros, de influir eficazmente en el comportamento de otros, de imponer la propia voluntad. Basta con 

mirar alrededor y observar atentamente la realidad que nos rodea. Es um hecho fácilmente constatable la 

progresiva multiplicación de centros de poder privados y la enorme magnitud que han adquirido algunos de 

ellos. Representan en la actualidad uma amenaza nada desdeñable para las libertades individuales. El poder 

ya no está concentrado en el aparato estatal, está disperso, diseminado en la sociedad” (BILBAO 

UBILLOS, Juan María. La eficacia frente a terceiros de los derechos fundamentales em el ordenamento 

español. In: MONTEIRO, António Pinto; NEUNER, Jörg; SARLET, Ingo. Direitos fundamentais e direito 

privado: uma perspectiva de direito comparado. Coimbra: Almedina, 2007. p. 166-167). Cf., a propósito da 

mesma percepção acerca dos “poderes sociais” frente aos direitos fundamentais, MENDES, Gilmar; 

COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 353; SARMENTO, Daniel. op. 

cit., p. 142; STEINMETZ, Wilson. op. cit., p. 151-153; e SILVA, Virgílio Afonso da. A 

constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares, cit., p. 52-53. 



112 

 

desenvolvimento de sua tese, que transbordou o plano doutrinário, ecoando no Tribunal 

Federal do Trabalho alemão.
254

  

De acordo com a tese dos efeitos imediatos, as normas de direitos fundamentais, 

oponíveis erga omnes, incidem diretamente nas relações entre particulares, podendo ser 

invocadas como substrato do direito discutido no âmago de um conflito privado, sendo 

prescindível, para tanto, a mediação do legislador infraconstitucional.
255

 Segundo 

Steinmetz, Nipperdey afirma que a produção direta de efeitos dos diretos fundamentais em 

face das relações entre particulares “modifica as normas de direito privado existentes, sem 

que importe que se trate de direito vinculante ou dispositivo, de cláusulas gerais ou de 

determinadas normas jurídicas, ou crie outras novas”.
256

  

Embora minoritária na Alemanha, esta tese ganhou ampla adesão na doutrina de 

outros países, como Espanha, Itália, Portugal e África do Sul, tendo sido contemplada com 

expressa previsão constitucional, nos últimos dois casos.
257

 

Certo é que o exame de todo este debate teórico não pode negligenciar a decisiva 

diferença entre a ordem constitucional alemã, favorecedora do embate entre as teses dos 

efeitos direitos e indiretos, e a ordem instituída pela Constituição Federal Brasileira. 

A Constituição Alemã, a despeito de aludir, em dispositivo próprio, a um “Estado 

Social e Democrático”, consubstancia-se, como visto, em diploma marcadamente liberal, 

ao consagrar apenas as chamadas “liberdades públicas”, sem enunciar direitos 

fundamentais sociais ou a expressa produção de efeitos das normas jurídicas 

correspondentes nas relações entre particulares, motivo pelo qual “qualquer extensão desse 

âmbito de aplicação a outros tipos de relação que não as relações indivíduo-Estado, exige 

uma fundamentação que não é trivial”
258

; daí, então, o terreno propício para o debate 

doutrinário alemão. 
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O desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial brasileiro sobre o tema é 

relativamente recente, impulsionado pela nova ordem constitucional de 1988 e inspirado 

pelo debate estrangeiro entre as teses dos efeitos diretos e indiretos.  

A doutrina majoritária nacional, com pequenas variações de condução 

metodológica, alinha-se, claramente, com a teoria dos efeitos diretos ou imediatos, 

como consequência do perfil social da Constituição Federal, distinto, portanto, da Carta 

alemã.
259

 Daniel Sarmento resume as razões jurídicas deste alinhamento, destacando as 

normas que tornam incompatíveis as demais teses acerca do tema com as disposições 

constitucionais vigentes: 

Não há duvida, neste ponto, que a Carta de 88 é intervencionista e social, 

como o seu generoso elenco de direitos sociais e econômicos (arts. 6.º e 

7.º, CF) revela claramente. Trata-se de uma Constituição que indica, 

como primeiro objetivo fundamental da República, “construir uma 

sociedade livre, justa e solidária” (art. 3.º, I, CF) e que não se ilude com a 

miragem liberal-burguesa de que é o Estado o único adversário dos 

direitos humanos. Nossa Constituição consagra um modelo de Estado 

Social, voltado para a promoção da igualdade substantiva, não se 

baseando nos mesmos pressupostos ideológicos que sustentaram a 

separação rígida entre Estado e sociedade civil, e que serviram, 

historicamente, para fundamentar a exclusão dos direitos fundamentais do 

campo das relações entre particulares.
260

 

 

Estas inferências, contudo, não são capazes de debelar toda a dificuldade do 

assunto, cujo consenso não foi obtido sequer em Portugal ou na África do Sul, a despeito 

destes países serem dois dos poucos que contam com previsão constitucional expressa da 

produção direta de efeitos das normas de direitos fundamentais junto às relações entre 

particulares.
261

 Vê-se que, mesmo a existência de uma disposição constitucional expressa 

impondo a produção direta desses efeitos nas relações particulares não acalma a 

controvérsia, na medida em que não confere definição à principal inquietude, respeitante, 
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não a se é possível a vinculação de particulares às normas de direitos fundamentais, mas, 

sim, a como ela deve acontecer.
262

 

A jurisprudência nacional, embora ainda de modo muito tímido, parece caminhar 

para a admissão da teoria dos efeitos diretos, todavia sem qualquer sinalização de uma 

concepção que padronize a verificação desses efeitos. Recorrentemente, são apontadas 

algumas decisões do STF como referências desta possível inclinação. Diz-se “referências 

desta possível inclinação” porque em nenhuma das aludidas decisões o STF posicionou-se 

expressamente acerca da adoção da teoria dos efeitos diretos ou de qualquer outra. Aliás, 

“o STF nunca de dedicou a desenvolver uma tese sobre o problema ou aplicar algum 

modelo a tais casos”.
263

  

Esta tendência do STF é inferida, em um primeiro momento, essencialmente dos 

resultados de alguns julgamentos, que imputam violações de direitos fundamentais 

diretamente a particulares, e, em um segundo momento, de alguns votos que abordam a 

temática, sem que, contudo, tenha havido, até hoje, explícita adoção de um posicionamento 

a seu respeito.  

Em exame de Recurso Extraordinário, no ano de 1996, a Suprema Corte, com lastro 

em voto do Ministro Relator Marco Aurélio, julgou ilegal a exclusão de associados pela 

Cooperativa Mista São Luiz, do Rio Grande do Sul, sem a observância do procedimento 

estatutário disciplinador da adoção dessa providência, o qual lhes garantia o direito de se 

defender. A decisão do caso restou fundamentada no inciso LV do artigo 5.º da 

Constituição Federal, que assegura o direito fundamental à ampla defesa.
264

 

Em outro Recurso Extraordinário, também julgado em 1996 e relatado pelo 

Ministro Carlos Velloso, o STF reconheceu que a companhia de aviação Air France 

violara o princípio da igualdade quando submeteu funcionários brasileiros e de outras 
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nacionalidades a plano de carreira que os diferenciava dos funcionários nascidos na 

França, para efeito de alguns benefícios, não estendidos aos primeiros.
265

 

Nestes dois julgamentos, não houve enfretamento direto da questão da produção de 

efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, o que veio a acontecer 

apenas no ano de 2005, quando, em caso similar àquele da Cooperativa Mista São Luiz, o 

Excelso Pretório, também em Recurso Extraordinário, imputou a União Brasileira de 

Compositores – UBC afronta ao direito fundamental à ampla defesa, em decorrência da 

exclusão de sócio, sem assegurar-lhe a prévia oportunidade de se defender. Dentre os 

votantes, vencidos os Ministros Ellen Gracie (relatora) e Carlos Velloso, os Ministros Gilmar 

Mendes e Joaquim Barbosa reconheceram a eficácia dos direitos fundamentais junto às 

relações entre particulares, mas sem explicitar adesão à produção direta ou indireta de 

efeitos, posição tomada apenas pelo Ministro Celso de Mello, no sentido da primeira tese: 

O acórdão objeto do presente recurso extraordinário, ao assinalar que o 

estatuto das liberdades públicas (enquanto complexo de poderes, de 

direitos e de garantias) não se restringe à esfera das relações verticais 

entre o Estado e o indivíduo, mas também incide sobre o domínio em que 

se processam as relações de caráter meramente privado, reconheceu que 

os direitos fundamentais projetam-se, por igual, numa perspectiva de 

ordem estritamente horizontal. 

Cumpre considerar, neste ponto, até mesmo para efeito de exame da 

questão ora em análise, a advertência de INGO WOLFGANG SARLET 

(“A Constituição Concretizada: Construindo Pontes entre o Público e o 

Privado”, p. 147, 2000, Livraria do Advogado, Porto Alegre), cujas 

observações acentuam que o debate doutrinário em torno do 

reconhecimento, ou não, de uma eficácia direta dos direitos e garantias 

fundamentais, com projeção imediata sobre as relações jurídicas entre 

particulares, assume um nítido caráter político-ideológico, assim 

caracterizado por esse mesmo autor: “uma opção por uma eficácia direta 

traduz uma decisão política em prol de um constitucionalismo de 

igualdade, objetivando a efetividade do sistema de direitos e garantias 
fundamentais no âmbito do Estado social de Direito, ao passo que a 

concepção defensora de uma eficácia apenas indireta encontra-se atrelada 

ao constitucionalismo de inspiração liberal-burguesa”.
266
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Considerando toda a discussão, o posicionamento de Virgílio Afonso parece ser o 

mais realista e, ao mesmo tempo, o mais fundamentado a respeito da questão, quando 

abordada à luz da Constituição Federal brasileira. Para esse constitucionalista, a produção 

dos efeitos das normas de direitos fundamentais nas relações entre particulares deve 

comportar um modelo diferenciado, com a necessária flexibilidade voltada à preservação 

da autonomia privada e, ao mesmo tempo, da força normativa dos direitos fundamentais 

enunciados em princípios jurídicos. 

Tal posição aduz que as teorias dos efeitos diretos e indiretos equivocam-se no 

intento de serem exaustivas (“pretensão à completude”), quando um desejado modelo 

flexível pode perfeitamente conjugar elementos de ambas as hipóteses. Virgílio Afonso, 

confessadamente, adota o “modelo em três níveis”, idealizado por Alexy para contemplar 

elementos das teorias dos efeitos diretos, dos direitos em face do Estado e dos indiretos.
267

 

No primeiro nível, manifesta-se a teoria dos efeitos indiretos, sobressaindo o dever estatal 

de, nos atos de legislar (inclusive sobre direito privado) e de aplicar judicialmente o 

Direito, respeitar os direitos fundamentais. O segundo nível diz respeito aos direitos em 

face do Estado, nascidos da responsabilização do ente estatal por não vedar a ação de 

particular, que tenha violado direito fundamental de outro particular. Finalmente, o terceiro 

nível contempla a produção de efeitos diretos das normas de direitos fundamentais nas 

relações entre particulares.
268

  

Entretanto, Virgílio Afonso discorda de Alexy, quando este relega à conveniência 

da argumentação jurídica a escolha de um dos três níveis para a solução do caso concreto, 

tendo em vista que, na visão do doutrinador brasileiro, esta prevalência depende da 

existência, ou não, da mediação legislativa entre os direitos fundamentais e as relações 

entre particulares.
269

  

Dentro desta proposta de um modelo diferenciado, a produção de efeitos de que se 

trata não depende do recurso a figuras de linguagem, como “irradiação” ou “ordem 

objetiva de valores”, haja vista ser consequência natural do mandamento de otimização que 

subjaz aos princípios jurídicos, exigindo que algo seja realizado na maior medida possível, 

conforme as possibilidades fáticas e jurídicas pertinentes ao caso. Sendo assim, realizar, na 
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maior medida possível, um direito fundamental enunciado como princípio jurídico exige a 

igual abrangência das relações entre particulares e não a sua singela restrição à relação 

Estado-indivíduo.
270

  

É precisamente na necessidade de observarem-se as possibilidades jurídicas de 

aplicação do princípio de direito fundamental a determinado caso que se encontra a 

preservação da opção do legislador de direito privado, que deverá prevalecer, se existente e 

constitucional (aproximação com a teoria dos efeitos indiretos). Desde que inexista esta 

mediação legislativa ou seja ela insuficiente para a solução do caso concreto, haverá 

espaço para que o princípio de direito fundamental produza efeitos diretamente nas 

relações entre particulares.
271

 

Na esteira da proposta de Virgílio Afonso, a Constituição Federal está repleta de 

direitos fundamentais que, essencialmente, destinam-se à regulação de circunstâncias 

inerentes às relações entre particulares, alguns dos quais já experimentaram mediação pelo 

legislador infraconstitucional. A maior expressão desta constatação são exatamente os 

direitos trabalhistas contemplados nos arts. 7.º e 9.º da Constituição, os quais tratam do 

descanso semanal remunerado, das férias, da jornada de trabalho, da greve, entre tantos 

outros. Na mesma categoria podem ser inseridos os direitos de resposta e de indenização 

(incisos V do art. 5.º), entendidos como contraponto à liberdade de manifestação com 

vedação do anonimato (inciso IV do art. 5.º).
272

 

Desse quadro, orientado pela análise casuística operada a partir de concepções 

prévias, uma vez mais transparece a destacada tarefa da aplicação do Direito na solução 

das questões envolvendo os direitos fundamentais.  

Propõe-se, dada esta linha de pensamento, que a indagação central de como as 

normas de direitos fundamentais (incluindo os sociais) produzem efeitos nas relações entre 

particulares seja respondida da seguinte maneira: dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro, conforme à Constituição Federal vigente, as normas jurídicas sobre direitos 

fundamentais têm eficácia também junto às relações entre particulares, ou seja, são aptas a 
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produzir efeitos para a solução do caso concreto, dependendo de exame interpretativo 

individualizado de aplicabilidade, (i) limitado pelas disposições constitucionais e pelas 

ponderações eventualmente já realizadas pelo legislador acerca do assunto, se amparadas 

por constitucionalidade; e (ii) condicionado pelas características de cada norma de direito 

fundamental envolvido no conflito fático a ser solucionado. 

Trata-se, como é fácil perceber, de uma atitude metodológica que encontra abertura 

no exame orientado pelas características peculiares de cada norma de direito fundamental 

envolvida e interpretada na esteira do caso concreto, mas, ao mesmo tempo, tem a sua nota de 

segurança jurídica preservada pela reafirmação das fontes normativas constitucionais e 

infraconstitucionais, que permeiam a avaliação das possibilidades jurídicas atinentes a cada 

conflito. Tal abertura condicionada permite a dinamicidade imprescindível para que o Direito, 

sem descurar de sua estabilidade, efetivamente seja capaz de atender às demandas sociais.
273

 

Não se encontram razões bastantes a convencer de que normas jurídicas sobre 

direitos fundamentais sociais estejam excluídas desta aptidão para produção de efeitos 

diretos nas relações entre particulares (eficácia), muito menos de que estes efeitos não 

possam acarretar direitos a prestações oponíveis a particulares. 

Os direitos trabalhistas contemplados constitucionalmente como direitos 

fundamentais sociais são o exemplo mais bem acabado desta aptidão das normas 

correspondentes para a produção direta de efeitos. Não há qualquer resistência a essa 

eficácia; muito ao contrário, até mesmo os constitucionalistas tomam os direitos laborais 

como direitos fundamentais e os admitem “evidentemente concebidos para ser exercidos 

em face de particulares”.
274

  

A resistência maior é encontrada no que tange aos demais direitos sociais, 

especialmente àqueles que, como a moradia, integram o art. 6.º da Constituição Federal e 

que costumam ser associados a prestações estatais. 
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De início, há que se afastar qualquer interpretação reducionista do alcance da 

eficácia de toda e qualquer norma de direito fundamental, determinada pelo § 1º do art. 5.º 

da Constituição Federal nestes termos: “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. 

A simples localização desta disposição no art. 5.º, não elide, de per si, a 

fundamentalidade de diversos direitos preservados nos demais artigos constitucionais, em 

especial a daqueles que constam do Título II da Constituição Federal. A prevalecer a tese 

da restrição da eficácia apenas às normas sobre os direitos enunciados no artigo 5.º, 

soçobraria toda a fundamentação jurídica da já majoritária aceitação de que esta 

“aplicabilidade imediata” abarca os direitos trabalhistas do art. 7.º, os direitos da 

nacionalidade dos arts. 12 e 13 e os direitos políticos dos arts. 14 a 16 do mesmo 

documento constitucional. 

Demais disso, não se encontra, ao longo de todo o texto constitucional, qualquer 

manifestação, implícita ou explícita, de distinção quanto à eficácia das normas dos direitos 

fundamentais individuais e dos direitos fundamentais sociais. Deste modo, uma 

interpretação que o faça não estará conforme a Constituição, especialmente com sua 

inspiração social, presente, como visto, no seu preâmbulo e na enunciação dos princípios e 

dos objetivos da República Federativa do Brasil (arts. 1.º e 3.º da Constituição Federal). 

No que se refere à possibilidade desta eficácia das normas jurídicas sobre 

direitos sociais redundar em direito subjetivo a prestação oponível a particular, não 

cabe qualquer diferenciação frente às situações nas quais direitos sociais importam em 

direito subjetivo à abstenção. 

Adverte Sarlet que um exame sumário da jurisprudência brasileira demonstra haver 

uma abertura para a condenação de particulares a obrigações de prestação, ainda que como 

resultado da tarefa de interpretar-se a legislação infraconstitucional, tendo-as como 

decorrentes de direitos subjetivos diretamente reconhecidos a partir de direitos 

fundamentais sociais ou ao menos como influenciadas por esses. O autor menciona, a título 

de exemplo, as determinações judiciais que ordenam que empresas privadas gestoras de 

plano de saúde arquem com tratamentos não previstos em cláusulas do contrato; e decisões 
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de Tribunais que impedem o cancelamento, durante o semestre letivo, de matrícula de 

inadimplente por instituição privada de ensino.
275

 

Novamente, a seara das expressões constitucionais dos direitos trabalhistas (como 

espécie de direitos fundamentais sociais) não apresenta dificuldades na identificação de 

diversas obrigações prestacionais, atribuídas ao empregador particular pelos incisos do art. 

7.º da Constituição Federal: pagamento do salário-mínimo; concessão de férias anuais, com 

pagamento do “terço constitucional”; décimo-terceiro salário; pagamento de adicionais 

para os casos de trabalho extraordinário, trabalho noturno, insalubridade e periculosidade; 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, etc. 

Por fim, cite-se a obrigação previdenciária a cargo do contratante, advinda do 

contrato de trabalho. A contribuição patronal à previdência social é exemplo bem acabado 

da produção de efeitos, embora mediada pelo legislador ordinário, de direito fundamental 

enunciado no art. 6.º da Constituição Federal junto à relação privada de emprego, tendo por 

resultado o direito subjetivo do empregado a uma prestação do empregador.  

Não se afigura, pois, razoável afastar, de plano, a possibilidade de imputar-se ao 

particular um dever de prestação, seja de que natureza for, uma vez constatada a 

aplicabilidade da norma de direito fundamental social correlato ao caso concreto, 

observados os termos e limites quiçá postos pela mediação legislativa e pela característica 

do direito fundamental de que se cuide.  

Não se mostra pertinente, destarte, classificar ou categorizar, a priori, os direitos 

fundamentais sociais em: (i) “evidentemente” produtores de efeitos diretos nas relações 

entre particulares; (ii) “evidentemente” destinados ao Estado; e (iii) requerentes de debate 

sobre como se dá (e até mesmo se se dá) a produção de efeitos.
276

  

O direito à moradia está, portanto, apto a produzir efeitos inclusive nas relações 

entre particulares, efeitos esses cuja incidência, repita-se, será resultado de exame 

interpretativo individualizado, (i) limitado pelas disposições constitucionais e pela(s) 

ponderação(ões) eventualmente já realizada(s) pelo legislador acerca do assunto 

especificamente tratado, se amparada(s) pela constitucionalidade, e (ii) condicionado pelas 
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elaborado, em MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. 

cit., p. 355. 
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características de cada norma de direito fundamental envolvido no conflito fático a ser 

solucionado.  

 

3.6. A aplicabilidade da norma jurídica sobre direito à moradia no contexto da 

relação de emprego 

 

O conteúdo multifacetado do direito à moradia e a imprescindibilidade de sua 

tutela, advinda do caráter jusfundamental que confere eficácia ao princípio que o 

menciona, propiciam a percepção, decisiva para este estudo, de que o direito subjetivo 

entrevisto pode exsurgir nas mais diversas relações jurídicas que permeiam a sociedade. 

Embora essa abertura, calcada na afirmação da imaterialidade do direito à moradia, 

não seja negada pela doutrina específica (eminentemente civilista), nota-se, ainda, evidente 

timidez na sua abordagem para além das questões jurídicas próprias de direito de índole 

patrimonial, como se percebe em Aina: 

A moradia, não obstante, em geral, concretizar-se materialmente em um 

imóvel, constitui-se em um valor imaterial, um bem da vida de aspecto 

não concreto, pois se a entendermos como um bem material, somente 

poderá ser visualizada no direito de propriedade, mas como valor 

desvinculado de um coisa pode ser visualizada em qualquer relação, seja 

propriedade, seja locação, seja comodato, seja posse, seja ocupação, que 

efetive essa necessidade imaterial.
277

 

 

Mostra-se sintomática esta exemplificação de relações jurídicas, a qual, embora 

devesse aspirar a uma quebra de paradigma, caminha pouco além do lugar comum, uma 

vez que, embora contemple expressões, à primeira vista, de direito obrigacional, os 

exemplos arrolados dizem respeito a direitos que regulam situações tipicamente atreladas à 

propriedade, como posse, uso, etc. 

Sarlet, tendo realizado busca de jurisprudência no sítio do STF na Internet, a partir 

das expressões “direito” e “moradia”, verificou que  
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AINA, Eliane Maria Barreiros. op. cit., p. 68. Verifica-se em Pagani o mesmo acanhamento: “O direito à 

moradia deve ser visto como um valor desvinculado de um imóvel, pois assim ele poderá ser incidente em 

outras relações, que não somente a de propriedade, podendo ser abarcado pelas relações de locação, 

comodato, usucapião, concessão especial de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de 

uso, entre outros” (PAGANI, Elaine Adelina. Direito de propriedade e direito à moradia: um diálogo 

comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e o direito à moradia, cit., p. 131). 
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[...] a grande maioria das decisões envolve aspectos ligados à proteção do 

domicílio em matéria penal, legitimidade do auxílio-moradia, uso de 

imóveis públicos por servidores públicos para fins de moradia, valor de 

proventos, entre outros, de tal sorte que a discussão sobre a legitimidade 

constitucional da penhora do imóvel do fiador, onde foi efetivamente 

travada a discussão sobre o conteúdo, eficácia e limites do direito à 

moradia como direito fundamental, poder ser considerada como 

constituindo o grande leading case na esfera da jurisprudência do STF 

[...]
278

 

 

É de se cogitar que uma abordagem assim restrita decorra do fato da doutrina e da 

jurisprudência terem, ao longo do tempo, emprestado atenção mais detida ao direito 

fundamental à moradia no âmago de lides atinentes a direitos individuais (ou “liberdades 

públicas”), as quais versaram sobre o não-tangenciamento da propriedade do bem 

destinado à moradia (violação de domicílio, desapropriação e impenhorabilidade), assim 

como aquelas que cuidam dos direitos do locatário e dos contratos de financiamento 

habitacional.
279

 Deste modo, naturalmente, o tema acabou por se desenvolver no interior 

das preocupações civilistas e, consequentemente, sob suas inclinações acerca do direito 

real ou obrigacional correspondente. 

Pelo fato do direito à moradia relacionar-se com outros direitos fundamentais de 

proteção e fomento, v.g., direito à vida, à intimidade, à privacidade, à saúde, ao meio 

ambiente e à família, parece insofismável que seu debate comporta olhares sob outros 

tantos primas, como o ambiental, o tributário e o trabalhista.  

Na verdade, a existência de um sistema jurídico de direitos fundamentais, lastreado 

na unidade significativa da preservação da dignidade humana em suas diversas formas de 

concretização e reconhecedor da mútua implicação dos bens tutelados, de modo a recusar o 

apontamento de direitos fundamentais absolutos, coloca em cheque até mesmo uma 

pretensa separação estanque de enfoques (ambiental, trabalhista, tributário, econômico, 

etc.), do que é exemplo claro o desenvolvimento jurídico (normativo e científico) das 

questões relacionadas ao meio-ambiente do trabalho, concepção ampla que congrega, de 
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SARLET, Ingo Wolfgang. Notas a respeito do direito fundamental à moradia na jurisprudência do STF, 

cit., p. 710. 
279

Id. Ibid. Nunes de Souza aborda, de forma individualizada e à luz do direito à moradia, o contrato de 

locação, o leasing imobiliário, o contrato de financiamento habitacional, a alienação fiduciária, o consórcio, 

a incorporação, o comodato, a concessão de uso especial, o direito habitacional e união estável e a violação 

de domicílio (SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. op. cit., p. 257-334). Já Milagres ensaia um avanço em 

relação a Nunes de Souza, mas que acaba por não se concretizar, uma vez que menciona, tão somente de 

modo genérico, conflitos envolvendo autotutela, ações possessórias e petitórias, responsabilidade civil, 

direito à realocação e tutela criminal, debruçando-se mais detidamente apenas sobre a desapropriação 

(MILAGRES, Marcelo de Oliveira. op. cit., p. 137-205). 
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modo conexo, tutela do meio ambiente, do trabalho, da propriedade e da saúde, entre 

outros motes. 

A vivacidade da conexão entre moradia, vida e saúde, inclusive e sobretudo do 

ponto de vista jurídico, pode ser constatada na seguinte passagem de Sarlet, a propósito do 

já tratado tema do conteúdo do direito em destaque: 

[...] em face de sua íntima conexão com a dignidade da pessoa humana e 

o próprio direito à vida, verifica-se, desde logo, que na identificação 

(construção) do conteúdo de um direito à moradia, há que se considerar 

os parâmetros mínimos indispensáveis para uma vida saudável, nos 

termos das exigências postas pela Organização Mundial da Saúde, no 

sentido de um completo bem-estar físico, mental e social, já que uma vida 

com dignidade em hipótese alguma poderá ser menos do que uma vida 

com saúde, à evidência não restrita à mera existência e sobrevivência 

física.
280

  

 

Se tímidos são o reconhecimento e o desenvolvimento jurisprudenciais e 

doutrinários das possibilidades de abordagem do direito à moradia para além das 

expressões do direito real ou obrigacional, mais evidente é o acanhamento quando se 

transfere o debate para o âmbito da relação de emprego, apesar do quanto estabelecido no 

inciso IV do artigo 7.º da Constituição Federal.
281

 

A interpretação exclusivamente liberal-capitalista desse dispositivo marcadamente 

social contribui, de modo decisivo, para que, nos flancos tradicionais de operação 

juslaboralista, moradia e trabalho sejam encarados, no mais das vezes, na perspectiva 

individual-meritória (quem consegue um bom salário tem acesso a uma boa moradia), 

evoluindo, a partir daí, para uma cobrança de ações positivas do Estado, seja mediante 

aumento do salário mínimo, seja por concessão de facilidades para o acesso à moradia. 

Esta visão míope e reducionista acaba por conduzir à equivocada percepção de que, 

no campo do direito do trabalho, o direito à moradia só se insere em situações 

extraordinárias, que se apresentam exclusivamente naquelas hipóteses previstas em 

enunciados normativos tipicamente trabalhistas ou processuais. Dentro desta linha 

equivocada, moradia e trabalho apresentam-se como assuntos quase que dissociados, seja 
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SARLET, Ingo Wolfgang. Notas a respeito do direito fundamental à moradia na jurisprudência do STF, 

cit., p. 701. 
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“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: [...] IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 

higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 

sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; [...]” 
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porque, na visão liberal-capitalista, direito e mérito pessoal são campos distintos, que não 

admitem mútua intervenção, seja porque o direito do trabalho, também sob uma concepção 

conservadora, trata de relações privadas, não tendo influência sobre as decisões de Estado 

relacionadas às politicas salarial e habitacional. 

Escassas são as referências diretas à moradia em enunciados normativos 

infraconstitucionais trabalhistas, fazendo com que a proteção desse direito fundamental 

não seja tratada de forma expressa e detida pelas leis de direito do trabalho, o que, porém, 

em nada prejudica a eficácia das diretrizes jurídicas que o concebem, constitucionalmente 

garantida, e sua decorrente aplicabilidade, quando possível. 

A seção I do Capítulo III do Título II, arts. 76 a 83, da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT disciplina o salário mínimo
282

, considerando a “habitação”
283

 como uma 

das necessidades humanas a que se destina seu custeio, sendo certo que a aplicação e a 

vigência desses artigos devem ser aferidas à luz do art. 6.º da Constituição Federal. 

Na CLT, de forma expressa, volta a moradia a aparecer apenas no seu art. 458, 

caput e §§ 3.º e 4.º, no contexto das regras de classificação de quais prestações in natura 

compreendem-se no conceito de salário.
284

 

As Normas Regulamentadoras (NR’s) editadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), no exercício da atribuição prevista no art. 155 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), são, atualmente, as fontes normativas de cunho trabalhista que, em 

algumas passagens, tocam ao direito à moradia, ao estabelecerem especificações sobre 

alojamentos fornecidos pelo empregador. 
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CLT, Art. 76 – “Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a 

todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz 

de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades normais de alimentação, 

habitação, vestuário, higiene e transporte” (COSTA, Armando Casimiro; FERRARI, Irany; MARTINS, 

Melchíades Rodrigues (Comp.). op. cit., p. 50). 
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Parece claro que o termo “habitação”, utilizado no referido artigo, bem como em toda a CLT, não se afina 

com o conceito de espécie de direito real, tal como apresentado na diferenciação abordada anteriormente 

(Capítulo 3, 3.1), afigurando-se por isso pertinente seu entendimento, na linha desta diferenciação, como 

direito à moradia, em sentido lato de direito da personalidade.  
284

CLT, art. 458 – “Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, 

a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou 

do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com 

bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. [...] §3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-

utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte 

e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. §4º - Tratando-se de habitação coletiva, o 

valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação 

pelo número de co-habitantes, vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade residencial por 

mais de uma família” (COSTA, Armando Casimiro; FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues 

(Comp.). op. cit., p. 78). 
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A Norma Regulamentadora sobre Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho – NR 24, aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978
285

, conceitua, 

em seu item 24.5.1.1, alojamento como “local destinado ao repouso dos operários”. Dentro 

do tópico 24.5 (24.5.1 a 24.5.31), esta NR fixa várias condições gerais de adequação de um 

alojamento, especificando características e medidas sobre diversos itens, tais como: áreas 

mínimas de cada “módulo” (cama/armário), capacidade máxima de cada dormitório; 

largura da área de circulação; tamanho do “pé-direito”; limite de pavimentos; 

características dos materiais para a alvenaria das paredes, pisos, portas, janelas, pintura, 

sanitários, iluminação, escadas, camas e cobertura do prédio; exigências de higienização. 

Além da NR 24, de caráter genérico, outras leis e NR’s abordam a questão do 

alojamento, referindo-se a atividades específicas. 

A Recomendação n.º 175 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, de 

1988, foi promulgada, no Brasil, pelo Decreto n.º 6.271, de 22 de novembro de 2007, que 

versa exclusivamente sobre segurança e saúde na atividade da construção. Preceitua o 

artigo 52 da Recomendação: 

Adequadas instalações para moradia dos trabalhadores deverão ser 

colocadas à disposição destes, quando se tratar de obras distantes de seus 

lares e onde o transporte entre o local da obra e suas casas ou qualquer 

outro tipo de acomodação não estejam disponíveis. De igual modo, 

deverá haver instalações sanitárias separadas para homens e mulheres, 

bem como locais para higiene pessoal e dormitórios.
286

 

 

A Norma Regulamentadora sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção – NR 18, também aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho 

de 1978
287

, estipula, no seu item 18.4.2.10 (18.4.2.10.1 a 18.4.2.10.11), as características 
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Cf. item 24.5 da NR 24, reproduzido no Anexo B. 
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BRASIL. Decreto n.º 6.271, de 22 de novembro de 2007. Promulga a Convenção nº 167 e a 

Recomendação nº 175 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a Segurança e Saúde na 

Construção, adotadas em Genebra, em 20 de junho de 1988, pela 75a Sessão da Conferência Internacional 

do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 nov. 2007. Seção 1, p. 34-38. A Convenção n.º 167 

da OIT, que também diz respeito à saúde e segurança as atividades da construção civil, igualmente 

promulgada pelo mesmo Decreto, não faz qualquer menção ao termo “moradia” ou equivalente, deixando 

de expressamente repetir o quanto dito no art. 52 da Recomendação. Não obstante, o art. 1º desse Decreto é 

expresso ao determinar que: “A Convenção no 167 e a Recomendação no 175 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) sobre a Segurança e Saúde na Construção, apensas por cópia ao presente Decreto, serão 

executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém.” À vista de tal dispositivo, não obstante tratar-se 

a Recomendação de documento sem o caráter vinculativo típico de uma Convenção (quando adotada pelo 

Estado), há que se admitir seu ingresso como norma cogente no ordenamento jurídico brasileiro e, por 

conseguinte, da obrigação do empregador da construção civil relativa à moradia dos empregados que se 

encontrem distantes de seus “lares”, “casas” ou “acomodações”, nos termos do referido art. 52. 
287

Cf. item 18.4.2.10 da NR 18, reproduzido no Anexo C. 
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mínimas para que os alojamentos destinados a operários da construção civil sejam 

considerados adequados, versando sobre os seguintes pontos, entre outros: paredes, piso, 

cobertura, área de ventilação, iluminação, camas, armários, pé-direito, instalações elétricas, 

conservação e limpeza. 

Acerca do trabalho rural, a Lei n.º 5.889/73, tal qual a CLT, cuida apenas da 

questão habitacional do rurícola a partir do enfoque salarial, nos termos do seu art. 9.º, 

repetido com alguns poucos detalhamentos pelo artigo 16 do Decreto n.º 73.626/74
288

, 

incumbido de sua regulamentação. Sobre o alojamento, na área rural, há a Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aqüicultura – NR 31, aprovada pela Portaria n.º 86, de 3 de março 

de 2005, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
289

 Dispõe a NR 31, no item 31.23.5 

(31.23.5.1 a 31.23.5.5), sobre as características mínimas que devem apresentar os 

alojamentos disponibilizados pelos empregadores aos rurícolas, referindo-se, entre outros 

atributos, às medidas entre as camas, ao uso de beliches, ao fornecimento de armários 

individuais, à separação por sexo, à vedação e segurança do local, ao fornecimento de 

roupa de cama e à coleta de lixo. A mesma NR também trata das moradias familiares, 

quando fornecidas pelo empregador (item 31.23.11 – 31.23.11.1 a 31.23.11.3), exigindo a 

adequação de algumas especificações relativas a capacidade, paredes, pisos, condições 

sanitárias, ventilação, iluminação, cobertura, poço ou caixa de água, fossas sépticas 

(quando não houver rede de esgoto) e distância de outras construções sem finalidade 

residencial. Segundo esta norma, “é vedada, em qualquer hipótese, a moradia coletiva de 

famílias” (31.23.11.3). 

A Norma Regulamentadora sobre Trabalho a Céu Aberto – NR 21, aprovada pela 

Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978
290

, preceitua que, quando disponibilizada 

“moradia” pelo empregador, esta deve respeitar os requisitos mínimos estabelecidos nos 

itens 21.6 a 21.14, que, em suma, versam sobre: capacidade, ventilação, iluminação, 

paredes, distância de vegetação e outras edificações, portas, janelas, cobertura, cozinha, 
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“Além das hipóteses de determinação legal ou decisão judicial, somente poderão ser efetuados no salário 

do empregado os seguintes descontos: I - até o limite de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo regional, 

pela ocupação da morada; [...]. §2º - Para os fins a que se refere o item I deste artigo, considera-se morada, 

a habitação fornecida pelo empregador, a qual, atendendo às condições peculiares de cada região, satisfaça 

os requisitos de salubridade e higiene estabelecidos em normas expedidas pelas Delegacias Regionais do 

Trabalho” (COSTA, Armando Casimiro; FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues (Comp.). 

op. cit., p. 373-374). 
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Cf. item 31.23.5 da NR 31, reproduzido no Anexo D. 
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Cf. itens 21.6 a 21.14 da NR 21, reproduzido no Anexo E. 
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compartimento sanitário, fossas negras e condições sanitárias em geral. O item 21.6.1 da 

mesma regulamentação, tal qual a NR 31, igualmente veda a moradia coletiva de família. 

Quando se refere a trabalhos submersos, a Norma Regulamentadora sobre 

Atividades e Operações Insalubres – NR 15, outrossim aprovada pela Portaria nº 3.214, de 

8 de junho de 1978
291

, imputa, em seu item 2.3.1, “o”, ao empregador a obrigação de 

disponibilizar alojamento, embora sem fixar em quais condições. 

Também no patamar da regulamentação editada pela Secretaria de Inspeção do 

Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, encontram-se em vigor as Instruções 

Normativas IN 76/09
292

 e IN 90/11
293

, atinentes, respectivamente, aos trabalhadores rurais 

e urbanos, as quais disciplinam as exigências para o recrutamento de trabalhadores em 

localidades diversas daquela onde os serviços serão prestados. Tais Instruções Normativas 

estabelecem a obrigatoriedade da expedição de Certidão Declaratória de Transporte de 

Trabalhadores - CDTT, da qual devem constar, entre outras inúmeras informações, 

também “as condições pactuadas de alojamento, alimentação e retorno à localidade de 

origem do trabalhador.” Vê-se que a CDTT é documento que registra os termos da 

pactuação acerca de alojamentos, mas, na sua literalidade, pressupõe que o empregador 

tenha admitido encontrar-se disposto a recrutar, transportar até o local da prestação de 

serviços e fornecer habitação aos trabalhadores migrantes, admissão que, na prática, 

raramente se concretiza. 

Merece, ainda, menção, no âmbito do Estado de São Paulo, a Lei n.º 13.559, de 24 

de junho de 2009, que “estabelece exigências para a utilização de alojamento ou moradia 

por trabalhadores rurais”, nos seguintes termos: 

Artigo 2.º - Todas as pessoas jurídicas e físicas que mantêm no Estado 

empregados rurais contratados para trabalhos em tempo determinado ou 

indeterminado e que tenham trabalhadores residindo em alojamentos ou 

moradias deverão, obrigatoriamente, requerer à Secretaria da Saúde do 

Estado autorização para a utilização do local para esta finalidade. [...] 

Artigo 5.º - Deverão ser observados, durante a vistoria, os requisitos 

constantes das portarias e normas regulamentadoras dos Ministérios da 

Saúde e do Trabalho e Emprego, bem como as demais leis específicas. 

[...] 
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Cf. item 2.3.1, “o” da NR 15, reproduzido no Anexo F. 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Dispõe sobre 

procedimentos para a fiscalização do trabalho rural. Instrução Normativa nº 76, de 15 de maio de 2009. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mai. 2009. Seção 1, p. 110. 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Dispõe sobre o 

recrutamento de trabalhadores urbanos e o seu transporte para localidade diversa de sua origem. Instrução 

Normativa nº 90, de 28 de abril de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 abr. 2011. Seção 1, p. 111. 
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Artigo 8.º - O descumprimento desta lei por parte das pessoas físicas e 

jurídicas de que trata o artigo 2º acarretará sanções administrativas.
294

 

 

Esta normativa estadual encontra-se completada pela Portaria CVS - 12, de 17 de 

agosto 2009, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, a qual “dispõe 

sobre a Norma Técnica que estabelece os critérios para instalação e funcionamento dos 

alojamentos de trabalhadores rurais do setor sucroalcooleiro e demais trabalhadores 

rurais.
295

 A mencionada Portaria traz especificações sobre condições gerais de salubridade 

da edificação, estrutura física do imóvel, disposições sobre cozinha, bebedouro, lavanderia, 

higiene e instalações sanitárias.  

Verifica-se, pois, dentre os enunciados normativos tipicamente trabalhistas, a 

inexistência de disciplina textual que inequivocamente imponha obrigações jurídicas a todo 

e qualquer empregador para com as condições de habitação de seus empregados, à exceção 

da hipótese em que o empregador, às claras e por contrato, se compromete a disponibilizar 

o alojamento ou a moradia. 

Nem mesmo a citada obrigação patronal reconhecida no art. 52 da Recomendação 

n.º 175 da OIT, atinente à construção civil, deixa de ter sua aplicação seriamente 

prejudicada pela dúvida decorrente do que se pode entender por “lar”, “casa” ou 

“acomodação” do empregado, à vista da situação do trabalhador migrante que, 

temporariamente, abriga-se, por conta própria, na cidade (ou no seu entorno) que recebe a 

obra. 

A consciência da eficácia do direito fundamental à moradia deve impedir que 

vigore uma cômoda e sedutora visão de que o mote da moradia do trabalhador está imune 

às maiores discussões afetas ao contrato do trabalho, pela simples pressuposição de que o 

aspecto habitacional é alheio aos direitos e obrigações que abraçam os sujeitos deste 

enlace, exceção feita aos casos em que as próprias partes, expressamente, pactuam sobre o 

tema. Sob esse entendimento, imunes a qualquer responsabilidade também estariam os 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Estabelece exigências 

para a utilização de alojamento ou moradia por trabalhadores rurais. Lei nº 13.559, de 24 de junho de 2009. 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 25 jun. 2009. Seção 1, p. 1. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Centro de Vigilância Sanitária. Dispõe 
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agosto 2009. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 17 ago. 2009. Seção 1, p. 33. 
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empregadores. A análise da aplicabilidade da norma sobre o direito à moradia à situação de 

conflito contextualizado pela relação de emprego sequer poderia, então, ser ventilada. 

Ocorre que esta visão que aparta a moradia do contrato de trabalho deixa de se 

justificar, quando se toma por pressuposto o conteúdo multifacetado do direito à moradia, 

que interliga, como visto, um feixe de direitos fundamentais passíveis de afronta, máxime 

quando a inadequação da moradia decorre de circunstância diretamente afetada e 

influenciada pelo contrato de trabalho e suas condições de cumprimento, 

independentemente da situação jurídica de direito real ou obrigacional do trabalhador 

perante o imóvel habitado. A compreensão deve ser a mesma, sob o prisma da eficácia do 

direito à moradia, considerada a sua amplitude de conteúdo (e não apenas sob o aspecto da 

sua natureza remuneratória), a admitir sua atração para o debate sobre a obrigação patronal, 

especialmente nas situações em que a moradia degradante tem espaço em função e por 

causa do vínculo empregatício. 

Some-se a este quadro o fato de não ser novidade, na jurisprudência trabalhista, o 

exame da aplicabilidade das normas sobre direitos da personalidade às relações de 

emprego, tanto que seu reconhecimento tem-se apresentado como fundamento das 

limitações que vem experimentando o poder diretivo do empregador, no que diz respeito a 

medidas de fiscalização e controle disciplinar de funcionários, do que são exemplos as 

proibições e limitações que os tribunais vem imputando a práticas como a revista íntima, o 

acesso a correios eletrônicos, reprimendas em público e consultas a serviços de proteção ao 

crédito como procedimento de admissão.
296

 O direito à moradia, enquanto direito da 

personalidade, se afigura passível, portanto, de ter sua aplicabilidade aferida, dentro do 

contexto da relação de emprego. 

O exame fidedigno do direito à moradia no âmbito da relação de trabalho, e, mais 

especificamente de emprego, exige ruptura com a visão liberal-capitalista que vincula 

moradia ao mérito pessoal, distanciando-a, consequentemente, dos assuntos jurídicos 

pertinentes ao contrato laboral. Esta posição não se sustenta frente à natureza imaterial e ao 

conteúdo multifacetado do direito à moradia, porquanto tratar-se de direito da 
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Cf. SIMÓN, Sandra Lia. A proteção constitucional da intimidade e da vida privada do empregado. São 

Paulo: LTr, 2000; e RIBEIRO, Lélia Guimarães Carvalho. A monitoração audiovisual e eletrônica no 

ambiente de trabalho e seu valor probante. São Paulo: LTr, 2008. 
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personalidade e, portanto, de fruição desvinculada do sucesso pessoal traduzido pela 

acumulação econômica de riqueza.
297

  

No mais, a possibilidade de perquirição da aplicabilidade da norma sobre o direito à 

moradia nos conflitos que envolvem relação de emprego chega a se tornar, na perspectiva 

do valor justiça, uma verdadeira imposição, a propósito do caso concreto dos graves 

distúrbios habitacionais enfrentados por trabalhadores que migram em razão de contratos 

de trabalho em atividades sazonais ou intrinsecamente transitórias, fazendo-o dentro de um 

ciclo fomentado por um mercado clandestino de arregimentação de mão-de-obra, por sua 

vez alavancado, em sua essência, pela miséria social advinda da falta de capacitação e de 

oportunidade, experimentadas pelo migrante, em seu local de origem. 
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Interessante, a respeito, o posicionamento de Sérgio Sérvulo da Cunha, que toma, ao contrário do viés 

liberal-capitalista de acumulação, o direito à moradia como direito de igualdade: “Os direitos com 

preposição ‘a’ são direitos de igualdade: em geral, direitos sociais de acesso, de oportunidade. São fruto de 

adscrição, não de capacidade econômica ou produtiva (não fosse assim, estaríamos excluindo a criança, o 

inválido, o hipossufuciente) – (CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Direito à moradia. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, Senado Federal, ano 32, n. 127, p. 50, jul./set. 1995). Assim também em NOLASCO, 

Loreci Gottschalk. Direito fundamental à moradia, cit., p. 91. Na mesma trilha, Pagani: “Mais do que uma 

necessidade, o direito à moradia no artigo 6º da Constituição Federal, pode ser identificado como um 

direito que integra o direito à subsistência, o qual, por sua vez, representa a expressão mínima do direito à 

vida. A mudança de foco é da maior relevância, visto que a moradia, enquanto direito, deixa de ser apenas 

fruto da capacidade econômica ou produtiva das pessoas” (PAGANI, Elaine Adelina. op. cit., p. 124). 
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4. AMPLITUDE DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR FRENTE 

AO DIREITO À MORADIA DO TRABALHADOR MIGRANTE 

 

Os tópicos anteriores fixaram os pressupostos do exame da amplitude das 

obrigações jurídicas do empregador em relação ao direito à moradia do trabalhador 

migrante. 

Inicialmente, buscou-se a enunciação da situação de fato a que se refere a 

investigação jurídica proposta. Para tanto foram trazidas informações que descrevem o 

fenômeno da migração a trabalho e sua associação com a submissão de trabalhadores a 

locais em condições inadequadas para morada, revelando um conflito social de proporções 

importantes e insuficientemente tratado pela autonomia privada (individual e coletiva) e pela 

atual jurisprudência. Conflito esse que envolve, de um lado, os interesses de empregados e 

empregadores na inserção daqueles no mercado de trabalho e, de outro, a violação do direito 

à moradia como consequência prática provável da satisfação daqueles interesses. 

Em seguida, argumentou-se a respeito do conteúdo e da eficácia da norma jurídica 

sobre o direito à moradia, visando elucidar sua aptidão para ser aplicada no tratamento da 

situação de fato enunciada. 

A abordagem do conteúdo dessa norma jurídica apresentou o direito à moradia 

como um dos direitos da personalidade, com característica multifacetada, de jeito que sua 

salvaguarda encampa a igual preservação de uma série de bens jurídicos também tutelados 

por normas jurídicas autônomas, como vida, saúde, integridade física e psíquica, 

segurança, e privacidade, entre outros.  

A afirmação da eficácia da mesma norma jurídica decorre da condição de direito 

fundamental que a Constituição Federal reconhece ao direito à moradia, dotando-a, pois, 

de aptidão para produzir efeitos nas relações entre particulares — entre elas, a relação 

empregado-empregador—, seja indiretamente, pela via da mediação legislativa, seja 

diretamente, quando da solução jurisdicional de um conflito entre personagens privados.  

Cumpre, destarte, avançar para a conclusão acerca da indagação central desta 

pesquisa  acaso existentes, que amplitude têm as obrigações do empregador em face do 

direito à moradia do trabalhador migrante  passível de resposta somente a partir de um 
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exercício de aplicação do direito ao caso concreto, com o emprego do ferramental teórico 

anteriormente idealizado.  

 

4.1. Panorama geral da realização do direito à moradia do trabalhador  

 

O princípio insculpido no art. 6.º da Constituição Federal, elevando a moradia a 

objeto de direito fundamental, traduz um mandamento de otimização, comportando 

concretização na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e 

jurídicas do caso concreto a que tencione aplicar-se. 

A análise dessas possibilidades pressupõe, todavia, a identificação da maneira e dos 

limites de incidência da norma jurídica sobre o direito fundamental à moradia nas relações 

travadas entre empregado e empregador. 

A repercussão dos princípios jurídicos que aludem a direitos fundamentais na órbita 

privada
298

 pode operar-se, indiretamente, nos termos de opção do legislador (mediação 

legislativa), por meio da criação de normas jurídicas específicas; ou, na falta dessa 

mediação, diretamente, incumbindo ao julgador decidir a esse respeito ao oferecer a 

prestação jurisdicional. 

Em outras palavras, o direito à moradia, porque direito fundamental, pode 

manifestar-se existente nas relações de trabalho, (i) nos limites das disposições constitucionais 

e das diretrizes eventualmente já fixadas pelo legislador acerca do assunto, se conformes à 

Constituição; e (ii) sob os condicionamentos postos por outras normas de direito fundamental 

acaso igualmente envolvidas no conflito fático a ser solucionado. A investigação desses dois 

dados circunscreverá o raio de alcance da conclusão jurídica perseguida. 

Especificamente quanto às obrigações dos empregadores em relação à promoção e 

a salvaguarda do direito à moradia do trabalhador migrante, só há em vigor o Decreto n.º 

6.271/07 — que promulgou a Recomendação n.º 175 da OIT sobre saúde e segurança na 

construção civil, cujo art. 52 faz menção ao dever patronal de fornecimento da moradia em 

certas circunstâncias — e as regras editadas no patamar da competência normativa do 

Ministério do Trabalho e Emprego (art. 155 da CLT), quais sejam, as Normas 

Regulamentadoras NR 24 (Condições Sanitárias em geral), NR 18 (Construção Civil), NR 
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31 (Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura), NR 21 

(Trabalho a Cèu Aberto) e NR 15 (Trabalhos Submersos), bem como as Instruções 

Normativas IN 76/09 e IN 90/11. Todas as demais regras que abordam a moradia, no 

contexto da relação de emprego, fazem-no à luz da sua repercussão salarial
299

, viés que não 

se coaduna com a situação fática avaliada. 

Diz-se que, em todas as referidas normas e instruções do Ministério do Trabalho e 

Emprego, não há comandos claros o suficiente para, sozinhos, admitir outra interpretação 

que não a que condiciona a sua aplicabilidade aos casos em que o fornecimento de 

habitação é pactuado entre empregador e empregado
300

; a despeito de sua origem tão 

apenas negocial, esse ajuste cria para o empregador dever jurídico que só se adimple 

satisfatoriamente quando atendida a confirmação mínima do direito fundamental à 

moradia, isto é, sua adequação. 

Tem-se de reconhecer, deveras, a inexistência de qualquer mediação legal 

inequívoca, constitucional ou infraconstitucional, no tocante a obrigações do empregador 

quanto à moradia dos seus empregados, quando não ajustada, expressa ou tacitamente, no 

próprio contrato de trabalho que os vincula, no regulamento do empregador ou em acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. 

Em tal circunstância, à exceção das ocasiões em que há disposição patronal 

voluntária de cumprimento da obrigação, só por via da aplicação direta da norma jurídica 

que acena com o direito fundamental à moradia poder-se-ão atribuir ao empregado a 

titularidade e o exercício do correspondente poder jurídico em face do empregador.  

A aplicabilidade dessa norma jurídica, sugerida pelo mandamento da concretização 

do direito subjetivo a que alude na maior medida possível, restringe-se, todavia, pelas 

possibilidades fáticas e jurídicas peculiares ao caso concreto. 

Em uma situação ideal de realização desse direito subjetivo em seu grau máximo, 

incumbiria ao empregador conceder a todos os seus empregados, de modo individualizado 

e a título gratuito, a posse direta de imóvel do mais alto padrão de acessibilidade, conforto 

e segurança, de modo a garantir tout court a plena adequação da moradia.  
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Talvez se possa extrair este comando para o setor da construção civil a partir do art. 52 da Recomendação 

n.º 175 da OIT, mas isso, repita-se, a depender da interpretação que se dê aos termos “lares”, “casa” e 

“acomodação”. 
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O desenho de hipótese como essa não oculta, no entanto, uma entrevista situação de 

intervenção no direito de propriedade do empregador
301

, à vista do evidente impacto 

econômico das providências concretas de fornecimento de moradia ideal, capazes de até 

mesmo comprometer o exercício concreto de seu direito à livre iniciativa, na medida em 

que se inviabilize o seu próprio negócio. Sendo o direito de propriedade um direito 

fundamental igualmente enunciado em norma constitucional com estrutura de princípio 

jurídico, está-se diante de uma colisão de princípios, a ser imprescindivelmente enfrentada 

quando da análise das possibilidades fáticas e jurídicas da realização do direito à moradia 

no caso típico proposto. 

O fenômeno da colisão de princípios verifica-se sempre que normas com essa 

mesma estrutura, se isoladamente aplicadas, levam a resultados inconciliáveis entre si.
302

 

Em termos absolutos, a consagração do direito de propriedade do empregador, que o torne 

invariavelmente protegido contra a adoção de qualquer medida relativa à habitação dos 

seus empregados, importa na negação radical do direito à moradia do trabalhador, no 

contexto da relação de emprego. Ao reverso, a prevalência desse direito à moradia, em sua 

intensidade máxima, deixa ao empregador a responsabilidade integral pela prestação do 

mais elevado padrão de moradia a todos os seus empregados, comprometendo fatalmente 

seu direito de propriedade.  

A indicação das providências concretas de cumprimento da obrigação patronal 

ventilada nesta investigação e a verificação da viabilidade de sua execução prática 

pressupõem, pois, tenha sido suplantada, a favor da precedência do direito à moradia, a 

colisão acima identificada. 

 

4.2. As objeções da livre iniciativa, da legalidade e da autonomia privada 

 

Antes de enfrentar-se, mediante a técnica da ponderação, a colisão de princípios de 

direitos fundamentais anteriormente identificada, são necessárias algumas palavras acerca 

das possíveis objeções que possam ser feitas à exclusão da livre iniciativa, da legalidade e 

da autonomia da vontade do âmbito dessa colisão. 
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Pessoa física ou jurídica. Sobre a pessoa jurídica como titular de direitos fundamentais, cuja natureza com 

isso se mostre compatível, v.g. o direito de propriedade, cf. MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio 

Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 349; e MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 218. 
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ALEXY, Robert. op. cit., p. 92. 
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A livre iniciativa encontra-se positivada como norma de direito fundamental com 

estrutura de princípio nos artigos 3.º, IV e 170, caput, da Constituição Federal, destinando-

se a proteger da intervenção estatal a faculdade do indivíduo de empreender qualquer 

atividade econômica que não seja ilícita. A norma de direito fundamental à livre iniciativa 

serve, portanto, ao fomento da economia do País, o que evidencia a sua estreita vinculação 

com o direito de propriedade, pois que, no sistema capitalista de produção, o 

desenvolvimento da atividade econômica visa o lucro, que se materializa afinal no 

incremento do ativo patrimonial do empreendedor. 

Sendo assim, conjecturar reste afetada a livre iniciativa do empregador pela 

concretização do direito à moradia de seus empregados é argumentar que, em razão das 

despesas decorrentes dessa otimização imposta pelo Estado (legislador ou julgador), estaria 

o empregador impedido de inaugurar mais uma atividade econômica ou, ainda, de investir 

ou de prosseguir na que já desenvolve.  

Ocorre que, segundo esta alegação, a livre iniciativa sofreria detrimento pela via 

reflexa da intervenção havida no patrimônio dirigido à consecução da atividade econômica, 

de modo que, na raiz, a real colisão estaria acontecendo com o direito de propriedade e não 

com a livre iniciativa, tocada aqui apenas por consequência. 

Já a direta confrontação do direito à moradia do trabalhador com o direito de 

propriedade do empregador, sem que se tenha de aquilatar a influência daquele direito 

sobre a livre iniciativa patronal, é perfeitamente factível.  

De outra parte, a resistência à possibilidade de um modelo jurídico que impute ao 

empregador obrigações em face do direito à moradia do trabalhador
303

 pode ter base no 

argumento de que tais obrigações, para serem juridicamente válidas, devem decorrer de lei, 

nos termos do inciso II do art. 5º da Constituição Federal, porquanto “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Trata-se do 

postulado da legalidade, ícone da proteção das liberdades públicas do cidadão, 

estabelecidas, sobretudo, contra o arbítrio do poder estatal. 

São basicamente dois os motivos pelos quais esse postulado não pode ser 

personagem da colisão de que se cuida: um, de índole estrutural; outro, de caráter 

semântico. 
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Para além dos casos de previsão em contrato individual de trabalho, regulamento patronal ou acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, dependentes da aquiescência do empregador. 
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Estruturalmente, o enunciado do inciso II do art. 5.º da Constituição Federal 

corresponde a uma regra e não a um princípio, nos termos da conceituação aqui adotada, 

nada obstante quadre-se-lhe a tradicionalmente consagrada denominação de “Princípio da 

Legalidade”, devida àquele desvio de compreensão, que toma o princípio como um cânone 

basilar do ordenamento jurídico.  

A hipótese normativa deste dispositivo constitucional, claramente, é uma 

determinação, ou um mandamento definitivo, que sempre será ou não será satisfeito, 

característica elementar das regras e não dos princípios. Desse modo, a obrigação jurídica 

será existente apenas se houver lei que direta ou indiretamente a imponha. O postulado da 

legalidade não é, portanto, uma norma estruturada como princípio, sendo por isso mesmo 

inapta para protagonizar a sobredita colisão. 

Objeção que tal, para merecer exame, teria que ser recolocada em outros termos: o 

postulado da legalidade obsta à produção de efeitos do princípio acerca do direito à 

moradia no âmbito da relação de emprego, dada a ausência de lei que o imponha como 

obrigação patronal. 

Conquanto regras possam restringir princípios, fenômeno que remete ao exame da 

proporcionalidade da restrição, esta objeção ainda assim afigura-se imprópria, em 

decorrência do segundo motivo acima apontado, qual seja, a razão semântica, relacionada 

ao sentido da palavra “lei” constante do texto normativo em tela. 

É que não paira dúvida quanto estar o termo “lei”, neste caso, empregado como 

sinônimo de norma jurídica, de proposição de dever-ser desde logo formulada por uma 

estrutura dotada de poder de decisão e como tal legitimamente reconhecida pela sociedade 

e pelo próprio sistema jurídico.
304

 De seu lado, porém, a força normativa do princípio 

decorre exatamente da sua percepção como norma jurídica e, portanto, como proposição de 

dever-ser, inclinada a encontrar aplicação na forma peculiar dos mandamentos de 

otimização.  

Interpretar que o inciso II do art. 5.º da Constituição Federal exige para suporte de 

qualquer obrigação jurídica um enunciado normativo específico (um mandamento 
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Para Reale, como visto (Capítulo 1, 1.1), no Brasil, as estruturas de poder de decisão constituem quatro 

fontes do direito: a legal, emanada do poder legiferante estatal; a consuetudinária, resultante do poder 

social, revelado em sucessivos e constantes comportamentos; a jurisdicional, proveniente das decisões do 

Poder Judiciário; e, finalmente, a negocial, advinda do poder reconhecido à autonomia individual da 

vontade humana em (auto)regular a contratação com outrem (REALE, Miguel. Fontes e modelos do 

direito: para um novo paradigma hermenêutico, cit., p. 12). 
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definitivo, uma regra), de cuja literalidade possa inferir-se, é abalar os pilares do sistema 

jurídico-constitucional brasileiro, construído sobre a prevalência dos direitos fundamentais, 

viabilizada pelo atributo da força normativa dos princípios. Negando-se que princípios 

sejam igualmente leis, nega-se, por consequência, que grande parte dos direitos 

fundamentais obriguem, negando-se outrossim a sua eficácia, em oposição a quanto 

afirmado pelo próprio dispositivo constitucional, em seu § 1.º.  

Sendo, pois, o princípio sobre o direito à moradia uma norma jurídica, eventual 

obrigação dele extraída, com a devida fundamentação relativa a direitos fundamentais 

(ponderação em caso de colisão e proporcionalidade em caso de restrição), será claramente 

decorrente de “lei”, tornando sem sentido opor a isso o postulado da legalidade. 

Por fim, a objeção relativa à autonomia privada, entendida sob a ótica da 

capacidade de contratar, decorrente da autonomia da vontade — expressa na tríade 

contratar, ou não; com quem contratar; o que contratar — , comporta resposta em termos 

mais específicos. 

Poder-se-ia de fato alegar que o problema da possível obrigação patronal frente ao 

direito à moradia do trabalhador migrante encontra exame na esfera da contratualidade. 

Desse modo, ante a falta de lei expressa imputando essa obrigação ao empregador, apenas 

a previsão contratual seria capaz de vinculá-lo; a ausência dessa previsão o deixaria isento 

de qualquer responsabilidade, uma vez que foi isso resolvido por decisão de ambas as 

partes, no exercício da autonomia privada de cada qual. 

Aliás, a ansiada preservação da autonomia privada é o grande argumento contrário 

à chamada “constitucionalização do direito privado”, que findaria numa possível “tirania” 

dos direitos fundamentais, capaz de macular a prerrogativa da livre manifestação de 

vontade, típica dos negócios jurídicos e permissiva da assunção de obrigações e da 

renúncia a direitos próprios, inclusive direitos fundamentais. 

A despeito da inexistência de enunciado normativo explícito na Constituição 

Federal Brasileira, não raro a autonomia privada é tomada como bem jurídico protegido, 

implicitamente, pelos incisos do seu art. 5.º que tutelam as liberdades públicas, ou seja, 

todos os dispositivos que salvaguardam as faculdades de escolhas do indivíduo de acordo 

com seus próprios interesses, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a 
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liberdade de ir e vir, etc. A partir daí, à autonomia da vontade costuma-se associar um 

direito fundamental de autodeterminação.
305

 

É inegável a extrema importância da autonomia privada para a preservação da 

dignidade humana, sobretudo dentro da explicação filosófica que vincula sua presença à 

racionalidade inerente ao homem, expressa pelo poder de valorar e escolher.
306

 Entretanto, 

sob a ótica da metodologia da aplicação dos direitos fundamentais, sua análise tem espaço 

apenas nas situações em que existe uma restrição do gozo de direito fundamental em 

função de disposição contratual, o que aqui não ocorre, porquanto o trabalhador migrante 

não renuncia a seu direito fundamental à moradia, dentre as decisões tomadas em relação 

ao contrato de trabalho.  

Dito de outro modo, a autonomia privada é exercida no âmbito das decisões 

tomadas dentro das relações entre particulares, instituindo novos direitos e obrigações ou 

modificando situação jurídica pré-estabelecida por norma jurídica dispositiva.
307

 

Ao firmar um contrato de trabalho, mesmo que o respectivo cumprimento dependa, 

no plano fático, da migração e da submissão do empregado a condições inadequadas de 

moradia — no mais das vezes devido a razões econômicas, o que, de per si, já põe em 

dúvida a pertinência da noção de livre escolha—, não se pode admitir que isto traduza 

renúncia ao direito fundamental à moradia. Não há, neste caso, exercício da autonomia 

privada, de forma que não cabe falar-se em renúncia a direito fundamental a ser 

considerada em exame de colisão de direitos fundamentais.  
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Acerca do tratamento do “direito de autodeterminação” como direito fundamental implícito, na 

Constituição Federal, cf. MARMELSTEIN, George. op. cit., p. 94-97. 
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dignidade humana, cf. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 

cit., p. 13-20. 
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Ideia que se coaduna com a noção de “competência” de Alexy, segundo a qual “por meio de determinadas 
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natureza jurídica deste instituto (“competência” ou “direito fundamental”). 
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4.3. Direito de propriedade como direito fundamental colidente 

 

As despesas geradas pelo adimplemento de eventuais obrigações prestacionais a 

cargo do empregador, em correspondência ao direito à moradia de seus empregados, 

consubstanciam interferência direta no patrimônio patronal, mais especificamente no poder 

de dispor que é inerente ao direito de propriedade. 

Ao lado do direito de herança (inciso XXX) e do direito adquirido, do ato jurídico 

perfeito e da coisa julgada (inciso XXXVI), a propriedade privada é protegida, nos termos 

do art. 5.º da Constituição Federal, como direito fundamental civil e político (de caráter 

individual), vinculado ao valor segurança jurídica, indispensável ao funcionamento do 

sistema capitalista vigorante no País com a benção constitucional.
308

  

Tal como ocorre com a moradia, o conteúdo do direito de propriedade é 

multifacetado, não comportando por isso delimitação simplificada. Sua enunciação 

normativa se encontra no inciso XXII do art. 5.º da Constituição Federal, nestes singelos 

termos: “é garantido o direito de propriedade”. Como se pode perceber, trata-se de norma 

jurídica estruturada na forma de princípio, cuidando-se, portanto, de um mandamento de 

otimização.  

A lei posta não encampa uma definição de direito de propriedade, mas a delineia a 

partir do reconhecimento dos poderes que o compõem, nos termos do artigo 1.228 do 

Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.  

Em que pese às faculdades de uso, gozo, disposição e reinvindicação da coisa 

serem os elementos centrais do direito de propriedade, sua concepção não mais se 

compatibiliza com a de um instituto jurídico de conteúdo estático. Pagani assim se refere 

ao “direito de propriedade contemporâneo”: 

[...] o direito de propriedade contemporâneo parece ter perdido suas 

características de instituição única resultando na sua fragmentação e 

pulverização em diversos estatutos próprios que o regulamentam sob os 

seus diversos enfoques. Como consequência, não há uma harmonia em 

relação ao conceito de direito de propriedade variando, portanto, as 

definições de acordo com os princípios metodológicos, momento 
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histórico, cultural, político, ideológico e econômico daquele que se 

propõe a estudá-lo.
309

 

 

Ao que parece reconhecendo essa diversidade inerente à ideia de propriedade, 

Carlos Roberto Gonçalves, apoiado em Arruda Alvim, chama a atenção para a 

conveniência de se falar em “elementos que participam do delinear dos contornos do 

direito de propriedade”, ressaltando que as diferentes concepções sobre este direito têm 

recaído sobre a “extensão da expressão prática dos poderes afetados ao ‘dominus’”.
310

 

Mais objetiva e, para fins didáticos, também mais simples, é a proposta de 

classificação da propriedade em estática, de natureza imobiliária, e em dinâmica, relativa 

às atividades econômicas, industriais ou empresariais.
311

 Tal classificação abre flanco para 

a abordagem do direito de propriedade na perspectiva do empregador, dono dos meios de 

produção e detentor das faculdades de uso, gozo, disposição e reivindicação de tudo o 

quanto integra seu patrimônio de modo estático (imóveis) e dinâmico (produtos em 

estoque, capital de giro e lucro derivado da produção e comercialização). 

Analisando o conteúdo do inciso XXII do art. 5.º da Constituição Federal, Pagani 

encontra no seu complexo caráter econômico o caminho de aproximação com as relações 

de trabalho: 

Apesar da simplicidade gramatical e declaratória, a norma contida no 

inciso XXII do art. 5.º da Constituição de 1988, traz em si um conteúdo 

econômico bastante complexo, sendo necessário fazer incursões no 

capítulo da ordem econômica e financeira, Título VII da referida lei, para 

melhor compreensão do direito, pois permite o direito de propriedade 

sobre bens de consumo e/ou os bens de produção, de forma indistinta, o 

que propicia uma íntima relação entre o direito de propriedade e os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e a ordem econômica e 

financeira.
312

 

 

Seguindo a linha da busca de um delineamento dos “contornos” do direito de 

propriedade, este, por expressa disposição constitucional (inciso XXIII do art. 5.º), não 

pode mais ser compreendido sem a noção de função social. 
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A Constituição Federal, ao preceituar que “a propriedade atenderá à sua função 

social”, estabelece mais um elemento central para a delimitação do conteúdo desse direito 

fundamental, o que para alguns significa uma limitação
313

; para outros, um requisito de 

manutenção do direito
314

, e, para outros ainda, seu próprio fundamento.
315

 Filiando-se a 

esta última corrente, Milagres afirma que “o fundamento primeiro do direito de 

propriedade é o emprego da coisa na satisfação das necessidades sociais”.
316

 

Por ser evidente cláusula aberta, a função social demanda preenchimento de 

sentido. Com esse desiderato, já na própria Constituição Federal encontra-se o art. 186, que 

se refere, expressamente, à propriedade rural: 

A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 

lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 

do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

 

No plano legislativo, embora não de maneira exaustiva, tal preenchimento de 

sentido verificou-se, em alguma medida, pelos §§ 1.º e 2.º do art. 1.228 do Código Civil: 

§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 

de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 

belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 

artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

§2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 

comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar 

outrem.  

 

Repare-se que, ainda no que tange à propriedade rural, a Lei n.º 4.504, de 30 de 

novembro de 1964 (“Estatuto da Terra”), insta o Poder Público a tomar providências para 

salvaguardar o exercício desse direito com observância da função social: 
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Art. 2° [...] 

§ 2° É dever do Poder Público: [...]  

b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, 

estimulando planos para a sua racional utilização, promovendo a justa 

remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da 

produtividade e ao bem-estar coletivo. [...] 

Art. 12. À propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função 

social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na 

Constituição Federal e caracterizado nesta Lei. 

Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de 

ocupação e de exploração da terra que contrariem sua função social. 

 

O estabelecimento da função social como elementar do direito de propriedade 

rompe com a natureza eminentemente privada do instituto, para condicioná-lo à não 

violação do interesse público. Nas palavras de Gonçalves, o atual perfil do direito de 

propriedade “deixou de apresentar as características de direito absoluto e ilimitado para se 

transformar em um direito de finalidade social.”
317

  

A função social da propriedade, dentro do marco da teoria dos direitos 

fundamentais, expressa a característica inerente a qualquer princípio, qual seja, sua 

relatividade, resultante da gradação típica da realização de todo e qualquer mandamento de 

otimização. Sabe-se que não há direito fundamental absoluto; no caso do direito de 

propriedade, sua relativização já começa pela submissão à função social. 

A propósito, a função social da propriedade pode ser entendida como um elemento 

do conteúdo da norma do direito fundamental de propriedade, cujo significado somente 

pode ser obtido sob o prisma de toda coletividade como tutelada e do titular do direito 

como obrigado. O direito de propriedade, portanto, ostenta a peculiaridade de seu 

delineamento conceitual necessariamente englobar um elemento de autolimitação, que 

também lhe impõe um perfil que transcende seu caráter individualista. 

A função social encaixa-se, perfeitamente, na ideia de “conceitos jurídicos 

determinados pela função”, trabalhada por Larenz, juntamente com os princípios jurídicos, 

por ocasião de uma proposta metodológica de interpretação e aplicação do direito baseado 

no reconhecimento da sua dimensão sistemática, dentro da qual os conceitos abrangidos 
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pelas normas apresentam conexões de sentido (“sistema interno”), em especial quando se 

destinam a regular determinada situação da vida.
318

  

Os conceitos jurídicos determinados pela função, isolados, não se prestam a uma 

subsunção com vistas à aplicação do direito, como ocorre com os conceitos técnico-

jurídicos — v.g., “contrato” e “propriedade”. Diferentemente disso, aqueles conceitos 

incorporam-se ao conteúdo destes, com vistas a dar a conhecer ao intérprete as decisões de 

valor que subjazem a uma dada regulação jurídico-positiva. “Ilicitude”, “negligência” e 

“boa-fé” são exemplos de conceitos jurídicos determinados pela função, os quais 

[...] servem para garantir, adentro de um complexo de regulação 

determinado, a aplicação equitativa daquelas normas jurídicas em cujo 

conteúdo estão implícitos como elemento da previsão ou também da 

consequência jurídica. [...] Tais conceitos puramente normativos hão-de 

determinar-se de acordo com a sua função em cada complexo de 

regulação.
319

 

 

Nessa esteira, a função social, por si só, não consubstancia enunciado normativo 

passível de aplicação, mas, quando vinculada à propriedade (como ditado pela 

Constituição Federal), passa a integrar o seu conteúdo de maneira decisiva, cumprindo o 

mister de incutir no direito fundamental correspondente, de raiz individualista, uma 

indeclinável faceta solidarista (caráter social), evidenciando a opção valorativa adotada 

pelo constituinte.  

Pensando-se, pois, na aplicação do direito ao caso concreto, para além das 

características mencionadas nos §§ 1.º e 2.º do art. 1.228 do Código Civil, o direito de 

propriedade, por ser expresso ao modo de princípio, comportará realização na maior 

medida possível, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas pertinentes ao conflito, cuja 

análise, obrigatoriamente, terá que se debruçar, com especial atenção, acerca da 

preservação da função social. Dito de outro modo, a função social, ao mesmo tempo, limita 

o exercício abusivo do direito de propriedade e orienta a sua otimização. 

A indistinção do comando constitucional imputa a observância da função social a 

qualquer tipo de propriedade, estática ou dinâmica, condicionando, assim, a própria ordem 

econômica, no que diz respeito ao manejo da propriedade privada, dentro do seu contexto. 
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Esta não é uma simples inferência, mas uma determinação normativa, haja vista que o art. 

170, inciso III, da Constituição Federal subordina a ordem econômica ao respeito ao 

“princípio” da função social da propriedade. 

A figura do empregador tem, primordialmente, a sua razão de ser na ordem 

econômica, na medida em que as relações de emprego se verificam, em regra, insertas em 

atividades exercidas no intuito da obtenção de lucro. A disposição sobre as coisas —

sobretudo aquelas economicamente relevantes que viabilizam a atividade produtiva ou dela 

decorrem— compete, apenas, ao empregador. Explica Sílvio de Salvo Venosa que  

A faculdade de dispor envolve o poder de consumir o bem, alterar-lhe sua 

substância, aliená-lo ou gravá-lo. É o poder mais abrangente, pois quem 

pode dispor da coisa dela também pode usar e gozar. Tal faculdade 

caracteriza efetivamente o direito de propriedade, pois o poder de usar e 

gozar pode ser atribuído a quem não seja proprietário. O poder de dispor 

somente o proprietário possui.
320

 

 

O contingenciamento de despesas, enquanto fator de redução do patrimônio 

economicamente aferível do empregador, sempre redundará em intervenção no direito de 

propriedade, quando não decorrer da livre escolha de seu titular, o que se verifica com as 

obrigações impostas pelo legislador e pelo julgador. Assim são compreendidos, por 

exemplo, os tributos, que acarretam, a contragosto dos contribuintes, redução patrimonial. 

Aliás, rememore-se que as chamadas Revoluções Liberais do século XVIII, precursoras da 

afirmação dos direitos humanos, tiveram na preservação da propriedade privada da 

burguesia, em face do “apetite” estatal, a principal razão histórica do estabelecimento 

jurídico das liberdades públicas.
321

 Da mesma maneira ocorre com as imposições legais 

das normas trabalhistas, como pagamento de salário mínimo, dos adicionais, do terço de 

férias e do 13.º salário, e bem assim com as providências de adimplemento das normas de 

saúde e segurança do trabalho.  

O que se deve perceber é que os direitos trabalhistas, como um todo, significam, em 

maior ou menor medida, um obstáculo à faculdade de disposição do empregador sobre o 

seu patrimônio, constituindo intervenção, pois, no direito patronal de propriedade. Em 

última instância, toda e qualquer norma que constitua direito subjetivo trabalhista 
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confronta o direito de propriedade do empregador. Ocorre que esta tensão só atrai 

preocupação, na seara da aplicação do direito, nas hipóteses — distintas dos casos dos direitos 

contemplados na Constituição Federal e na CLT — em que ainda não houve mediação 

legislativa em favor do direito trabalhista. É o caso do direito à moradia do trabalhador.  

Em sendo assim, na ausência de mediação legislativa materializada em norma 

jurídica de comando definitivo (regra), a conjectura de obrigações do empregador no 

sentido da efetivação do direito à moradia do trabalhador conduz à necessidade de se 

suplantar a problemática sobre a sua possibilidade fática e jurídica frente ao seu direito de 

propriedade, compreendido com a consideração da sua função social. Confirma-se haver, 

portanto, uma colisão de direitos fundamentais a ser enfrentada. 

Dado que normas jurídicas sobre direitos fundamentais (inclusive os sociais) têm 

eficácia e, por isso, aptidão para repercutir nas relações entre particulares, ainda na 

ausência de mediação legislativa inequivocamente incidente sobre a questão (como é o 

caso), cabe examinar a aplicabilidade daquela que consagra o direito à moradia à situação 

fática enunciada.
322

  

Trata-se de aplicabilidade sobre uma relação específica entre particulares: a relação 

de emprego, sendo preciso saber se, nesse âmbito, o direito à moradia pode preferir ao 

direito de propriedade e em quais condições.  

Exigindo definições quanto ao peso que cada qual desses direitos fundamentais tem, 

nesse caso típico, o ato da ponderação há de principiar de dois distintos e complementares 

pontos de partida: o da amplitude subjetiva (“quem?”) e o da amplitude objetiva (“o quê?”) da 

concretização do direito subjetivo à moradia, em sua maior medida possível.  

 

4.4. Amplitude subjetiva do direito fundamental à moradia do trabalhador 

 

A amplitude subjetiva diz respeito aos atingidos pela operação de ponderação. No 

polo passivo, encontra-se indubitavelmente a figura do empregador. No polo ativo, 

contudo, a indagação não comporta resposta tão singela: situar-se-ia nessa posição de 

titularidade do direito fundamental à moradia todo e qualquer empregado? A origem 

autônoma desse direito leva, em princípio, a responder que não. 
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Os princípios jurídicos aparentemente em conflito contemplam ambos direitos 

fundamentais que não se definem em razão do contrato de trabalho, mas, sim, em razão da 

mesma condição de seres humanos que têm as pessoas alcançadas pela proteção com que 

acena a Constituição Federal, independentemente de sua eventual inserção qualificada em 

qualquer relação de conteúdo econômico. 

O contrato de trabalho, em suma, não é a matriz dos direitos em choque, os quais 

haurem sua fundamentalidade dos princípios delineados no art. 5.º, XXII, e no art. 6.º da 

Constituição Federal.
323

 

Por isso, sem prévia pactuação a respeito, em nenhuma relação jurídica entre 

particulares aflora, a priori, o direito subjetivo à moradia, e só as virtualidades fáticas e 

jurídicas de determinada situação histórico-concreta, em que se achem em direto confronto 

interesses que não têm como satisfazer-se plenamente sem sacrifício ao menos parcial de 

cada um deles, podem afinal autorizar o reconhecimento de sua existência. 

Sob este prisma, mostram-se extremamente distintas, do ponto de vista fático, as 

situações do trabalhador que é migrante e daquele que não o é. As expectativas em relação 

à “casa”, a necessidade de mudança do seu habitat original e o papel central que a relação 

de emprego exerce na submissão do trabalhador a condições inadequadas de moradia são 

fatores atribuíveis apenas à situação dos migrantes.  

O trabalhador que já reside no local da prestação de serviços não tem sua condição 

atual de moradia estabelecida, integralmente, pelo contrato de trabalho pactuado, motivo 

pelo qual não é plausível imaginar que exista o que reivindicar a respeito em face do seu 

empregador. Nessa hipótese, a relação do trabalhador com sua moradia é ordinariamente 

anterior ao contrato de trabalho ou independente dele, sofrendo, no máximo, a influência 

reflexa do poder aquisitivo advindo do salário percebido, como, aliás, tudo o mais que diga 

respeito ao seu padrão de vida.  

Com alguma variação, o mesmo raciocínio serve para distinguir a situação do 

migrante definitivo e a do migrante temporário. A condição de migrante definitivo só pode 

ser atribuída ao trabalhador que se estabelece, com intuito de permanência, no local a que 

aportou em razão do trabalho. Ainda quando o futuro venha porventura a aconselhar-lhe a 
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modificação desse propósito, anima-o presentemente a intenção de ali continuar, sem 

realizar migração de retorno. 

Dessa maneira, as expectativas desse trabalhador quanto às condições de moradia 

não se influenciam diretamente por seu atual contrato de trabalho. Mais do que isto, no 

plano fático, a moradia deste trabalhador não é elemento transitório de viabilidade do seu 

contrato de trabalho, ou seja, o “morar” no local não está eivado da temporariedade que, 

sabidamente, decorre das atividades relacionadas ao vínculo de emprego. 

Tal situação se inverte, na realidade do trabalhador migrante. A migração em razão 

do contrato de trabalho, em ambas as sua modalidades, definitiva ou temporária, acarreta a 

inevitável alteração do local da moradia, mas é na migração temporária, sobretudo na 

migração sazonal, que o trabalhador perde, quase que por completo, a associação do local 

de seu abrigo (temporário) com a noção completa de moradia como sua “casa” 

(permanente).
324

  

Como diz Gaston Bachelard, “a casa é um corpo de imagens que dão ao homem 

razões ou ilusões de estabilidade”.
325

 É esta estabilidade em relação à moradia que falta ao 

trabalhador migrante temporário e não o deixa comparar-se ao trabalhador migrante 

definitivo, no que tange a possíveis obrigações patronais quanto ao ponto. 

As condições inadequadas de moradia a que são submetidos milhares de 

trabalhadores migrantes temporários são o resultado de um processo social historicamente 

consolidado e articulado pelos interesses patronais, cujos pilares encontram-se assentados 

na mesma miséria que faz o trabalhador migrar e que o impede de se manter morando 

adequadamente. 

É certo que migrantes definitivos também moram, muitas vezes, em más condições 

e que sua migração, igualmente, é produto do mesmo processo social alimentado pela 

miséria. Entretanto, ressalte-se, o grande elemento diferenciador do migrante temporário, 

relevante em termos jurídicos para efeito da ponderação dos princípios colidentes, está no 

que se pode chamar de instrumentalização da moradia em função do contrato de trabalho 

— ou seja, seu caráter viabilizador do contrato de trabalho, tão temporário quanto ela —, 

provocando a desintegração do sentido verdadeiro de moradia, como aquele local onde se 
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quer permanentemente estar para desenvolvimento e desfrute de todos os demais atributos 

da personalidade. 

Tal dissociação não seria importante, do ponto de vista jurídico, não fosse a 

evidencia de que a submissão do indivíduo a uma moradia inadequada é consequência da 

hipossuficiência econômica sobre a qual se funda o aludido processo social, 

consubstanciado no movimento migratório a benefício do empregador. A relevância 

jurídica desta dissociação está, enfim, no fato de ser ela representativa de uma violação do 

direito fundamental à moradia digna, provocada pelo contrato de trabalho para execução de 

atividades por natureza transitórias, como seu “efeito colateral” direto.  

O elemento fático central do liame afirmado entre o contrato de trabalho e as 

condições inadequadas da moradia está exatamente na transitoriedade da migração, que 

costuma corresponder à transitoriedade das atividades atinentes ao próprio vinculo 

empregatício. 

A transitoriedade da migração é um dado de fato, prescindindo, por isso, de 

reconhecimento formal quando da contratação. Em outras palavras, não é requisito de 

reconhecimento do direito à moradia do trabalhador migrante temporário a celebração de 

contrato de trabalho por prazo determinado, dentro das hipóteses admitidas pelo artigo 443 

da CLT. 

A transitoriedade que interessa à espécie é a que qualifica o deslocamento do 

trabalhador para local distinto daquele em que mantém atualmente a sua residência, lugar 

esse para onde pretende voltar e de onde se ausentou apenas em função da contingência de 

migrar como requisito físico para cumprimento do contrato laboral.  

Não é incomum que em atividades sabidamente transitórias, como as obras de 

construção civil e o plantio e a colheita agrícolas, sejam firmados contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, embora no horizonte dessa contratação o evento futuro da conclusão 

da obra ou do final do plantio e da colheita vá levar ao encerramento do pacto laboral, 

quando, então, no mais das vezes, acontece migração de retorno.  

Daí que as migrações temporárias, sobretudo as sazonais, neste particular, sejam 

tratadas como “ciclo”, devido à sucessão de migrações, contratações, dispensas, migrações 
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de retorno, e assim por diante, cabendo a asserção de Moraes Silva, no sentido da 

existência de uma migração permanentemente temporária.
326

  

A transitoriedade de cada migração, tomada isoladamente, é uma elementar do 

nexo entre moradia inadequada e contrato de trabalho, uma circunstância de fato bastante 

para gerar a obrigação patronal, independentemente da determinação ou indeterminação do 

respectivo prazo de duração.  

 A partir desse quadro, a migração temporária apresenta importância suficiente para 

justificar, no mínimo, a busca de uma possível exceção à regra geral da inexistência de 

obrigação patronal frente ao direito à moradia de seus empregados. 

O fundamento fático para essa conclusão reside na peculiaridade encontrada apenas 

na migração temporária do trabalhador, qual seja, a do contrato de trabalho ser o principal 

promotor, dentro de um processo social perfeitamente delineado, da violação do direito à 

moradia de quem migra. Tem-se, pois, situação em que a satisfação do interesse do 

empregador provoca a vulneração do desfrute do direito à moradia pelo trabalhador 

migrante. 

Afaste-se, de antemão, qualquer argumento no sentido de que a dissociação entre a 

moradia no local de origem e a habitação no local de destino deve ser atribuída unicamente 

ao trabalhador, consubstanciando renúncia ao direito à moradia adequada, pelo período do 

contrato de trabalho. 

Dentro do contexto da migração aqui tratada não cabe falar em renúncia, porque, no 

plano empírico, não há qualquer faculdade de escolha, sob o ponto de vista material. Toda 

a articulação da migração a trabalho acontece com lastro na condição de hipossuficiência 

econômica do trabalhador, a qual o impele a migrar, por questão de sobrevivência.  

Imaginar que o trabalhador possa, mediante livre opção, despojar-se de direitos 

fundamentais ligados à sua sobrevivência, como o direito à moradia, quando aceita 

trabalhar distante do lugar de sua moradia habitual exatamente para sobreviver, é uma 

perfeita contradição. 

Do mesmo modo, não se pode admitir como contra-argumento o corriqueiro fato da 

moradia no local de destino, mesmo inadequada, estar quiçá em condições até melhores do 

que aquelas existentes no local de origem. Esse dado não é relevante para o debate aqui 
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travado, uma vez que o direito à moradia, por ser direito da personalidade, inerente ao ser 

humano, o acompanha em qualquer situação, de modo que tal direito, quando a moradia se 

encontre mais ou menos inadequada, estará sendo violado, ainda que com intensidades 

diferentes.  

A questão é saber se o empregador pode ser obrigado pela adequação atualmente 

faltante e, nessa perspectiva, nenhuma comparação há de fazer-se com as condições 

eventualmente mais precárias da moradia no local de origem do empregado, pelas quais 

obviamente não poderia o empregador de agora responsabilizar-se. À guisa de síntese, 

afirma-se, pois, que a amplitude subjetiva da concretização do direito subjetivo à moradia, 

perante uma correspondente obrigação patronal de prestação, abarca apenas o trabalhador 

migrante temporário, incluindo o sazonal. 

 

4.5. Amplitude objetiva do direito fundamental à moradia do trabalhador migrante 

 

A amplitude objetiva da norma sobre o direito à moradia abrange as pretensões 

exercíveis pelo trabalhador migrante temporário em face de seu empregador; a discussão 

remete, assim, ao âmbito do conteúdo do direito à moradia e seu caráter multifacetado.
327

 

Direito imaterial da personalidade, o direito à moradia é, como visto, direito à 

moradia adequada. A exigência da adequação cobrada ao local estável de recolhimento 

para o repouso tem contornos amplos, que abrangem igualmente a preservação da vida e da 

saúde, em ambiente ecologicamente apropriado, assegurador de privacidade e propício à 

intimidade, ao convívio familiar, ao cultivo de relações sociais e ao desenvolvimento 

cultural. Tais os parâmetros a levar em consideração quando da aferição das possibilidades 

jurídicas da concretização desse direito. 

É, aliás, o que igualmente resulta da interpretação dada ao artigo 11-1 do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais – PIDESC pelo Comentário-

Geral n.º 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU
328

, conforme a 

qual há circunstâncias que condicionam a adequação da moradia e, dentre essas, podem 

auxiliar para a solução do caso em observação as seguintes: (a) segurança legal de posse; 

(b) disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura; (c) habitabilidade 
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— garantida a integridade física, com provimento aos habitantes de espaço adequado e 

proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos 

estruturais e riscos de doença; e (d) localização que permita acesso a opções de trabalho, 

serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades sociais.  

Também servem de parâmetro as especificações das condições mínimas que devem 

ser respeitadas quanto a mobiliário, estrutura predial, conforto pessoal, etc., fixadas em 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, quais sejam, as NR’s 24 

(abrangência geral), 18 (para construção civil), 31 (para trabalho rural), 21 (para trabalho a 

céu aberto) e 15 (para trabalhos submersos).  

Dessas normas é possível extrair limites jurídicos para o que deve ser considerado 

moradia adequada, a ser exigida por força da realização do direito fundamental à moradia. 

Dito de outro modo, a aludidas NR’s, consideradas em conjunto, trazem detalhamentos 

sobre a estrutura e as acomodações mínimas que devem estar presentes na moradia 

adequada, com especial enfoque nos alojamentos, apresentando-se como instrumentos de 

pertinente especificação empírica daqueles elementos nucleares estabelecidos pelo 

Comentário-Geral n.º 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU acerca 

do artigo 11-1 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais – PIDESC. 

Essas NR’s e o Comentário-Geral n.º 4 não vedam, por exemplo, a alocação de 

pessoas em alojamentos ou moradias coletivas (casas conhecidas como “repúblicas”) — à 

exceção das famílias —, contanto que observadas as especificações legais.  

Em sendo assim, há um limite jurídico que impede seja exigido do empregador a 

disponibilização, aos empregados migrantes temporários, de moradias adequadas 

individuais, exceto quando estiverem acompanhados de sua família, pois que do conjunto 

das citadas NR’s extrai-se claro repúdio à moradia coletiva familiar. As especificações de 

adequação mais afeitas aos alojamentos permitem aplicação, ainda que com alguma adaptação, 

para os casos de moradia em casas que não configurem, propriamente, um alojamento. 

Também não há uma imposição normativa para que o empregador doe um imóvel 

aos seus funcionários, assim como não há determinação legal a respeito da relação jurídica 

que permita ao empregador disponibilizar imóvel à moradia dos trabalhadores migrantes. 

Respeitadas as especificações legais mínimas de estrutura, segurança e conforto, ao 

empregador cabe a escolha sobre o oferecimento de alojamento ou de casas que tenha alugado 

ou comprado, pouco importando esse dado para efeito de satisfação do direito à moradia. 
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Impende, contudo, que a concessão da moradia seja legítima do ponto de vista do 

trabalhador e promovida a título gratuito. A ocupação do imóvel destinado à moradia pelo 

trabalhador deve acontecer de forma legítima, isto é, não clandestina ou ilegal, porquanto 

os ocupantes do prédio devem poder exercer todos os poderes inerentes à sua posse direta, 

sem qualquer objeção jurídica. Igualmente, essa ocupação deve se dar a título gratuito, 

pois, do contrário, deixa de ser moradia disponibilizada pelo empregador e passa a ser moradia 

custeada pelo trabalhador, transformando o que era para ser o gozo de um direito fundamental 

em mais um aspecto de dominação, dentre tantos inerentes à relação de emprego. A fruição do 

direito fundamental não pode ser comprada ou alugada pelo seu titular. 

Um complicador que pode ser detectado, do ponto de vista prático, sendo portanto um 

possível limite, dentro das possibilidades fáticas, é a circunstância, cada vez mais comum, de 

trabalhadores migrantes que prestam serviços para empregadores diferentes, mas dividem o 

mesmo teto. Tal complicador é mais aparente do que real, uma vez que ao empregador cabe 

assegurar ao trabalhador migrante que goze da moradia adequada, o que pode perfeitamente 

acontecer nas situações de moradia coletiva de empregados de distintos patrões.  

Em circunstância como esta fica evidenciado o caráter individual da obrigação 

relacionada ao direito à moradia. Individualmente, a cada trabalhador migrante deve o 

empregador assegurar a experiência de moradia adequada. O fato das providências práticas 

disso decorrentes, como, por exemplo, a conformação do espaço físico destinado ao abrigo, 

poderem aproveitar a outros trabalhadores, não prejudica a obrigação patronal, até porque a 

desídia de um empregador não pode justificar a de outro. Isto é comum quando o migrante 

já se encontra instalado em moradia coletiva inadequada. Ao empregador, neste caso, cabe 

optar por adequar o imóvel (se viável), aproveitando a todos os outros moradores, ou 

disponibilizar novo local para seu funcionário. 

À vista do caso examinado, pode-se conclusivamente determinar a amplitude 

objetiva do direito à moradia, ensejando ao trabalhador migrante exigir a adoção de toda e 

qualquer providência prática necessária a permitir que sua moradia exiba ao menos as 

seguintes características: (a) segurança legal de posse; (b) disponibilidade de serviços, 

materiais, facilidades e infraestrutura; (c) habitabilidade — garantida a integridade física, 

com provimento aos habitantes de espaço adequado e proteção contra o frio, umidade, 

calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e riscos de doença; e (d) 

localização que permita acesso a opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e 

outras facilidades sociais. No que se refere, especificamente ao atributo habitabilidade, as 
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providências práticas devem ser orientadas, no mínimo, pelo cumprimento do quanto 

consta das NR’s 24, 18, 31, 21 e 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Delineadas as amplitudes subjetiva e objetiva do direito fundamental à moradia, 

pode finalmente partir-se para a aferição de intensidades, que resultará do exame da colisão 

identificada por meio da técnica da ponderação. 

 

4.6. Precedência do direito fundamental à moradia do trabalhador migrante 

 

A concepção segundo a qual quanto maior for o grau de não-satisfação ou de 

mitigação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro 

evidencia que a ponderação é ato orientado à otimizar a aplicação de princípios, pela via da 

investigação das justificativas que tornem juridicamente aceitável o comprometimento 

total ou parcial de um deles em virtude da importância da realização de princípio colidente, 

conferindo-se, assim, nos lindes do caso concreto, pesos distintos às normas jurídicas em 

confronto. 

Essa análise pode ser levada a cabo em três passos: 

No primeiro é avaliado o grau de não satisfação ou afetação de um dos 

princípios. Depois, em um segundo passo, avalia-se a importância da 

satisfação do princípio colidente. Por fim, em um terceiro passo, deve ser 

avaliado se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a 

afetação ou a não-satisfação do primeiro princípio.
329

 

 

Há que se começar, então, pela apuração do grau da intervenção sofrida pelo direito 

fundamental de propriedade do empregador, passando-se, em seguida, à importância de 

realização do direito fundamental à moradia do trabalhador migrante temporário. 

Para tanto, mostram-se atenciosas a uma argumentação racional as categorias 

“leve”, “moderada” e “séria”, igualmente atribuíveis, de um lado, à intensidade da 

intervenção (não-satisfação ou afetação) no direito fundamental colidente, e, de outro, à 

importância da satisfação do direito fundamental suscitador dessa intervenção. Assim, uma 

situação ideal de solução do conflito ocorre quando a importância da satisfação de um 

princípio seja de grau sério — muito importante, do ponto de vista jurídico-social, que esse 
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princípio seja satisfeito — e a afetação do princípio colidente seja de grau leve — 

intervenção de pequena intensidade, do ponto de vista jurídico-social, na satisfação desse 

princípio.
330

 

O grau de afetação do direito de propriedade do empregador — tomado em seu 

sentido amplo (estático e dinâmico) — pelo direito à moradia do trabalhador migrante 

temporário está, na essência, adstrito a duas variantes: a extensão do patrimônio afetado e o 

impacto financeiro das providências de satisfação do direito fundamental colidente, a qual, 

entre outras coisas, recebe influência do número de trabalhadores migrantes titulares desse 

direito e de cuja contratação necessita o empregador. Ainda assim, esta constatação não é 

impeditiva de uma proposta geral, sob a justificativa de que “cada caso é um caso”. 

É que, dentro de um contexto de economia capitalista, toda e qualquer despesa 

relacionada a empregados — em que pese referir-se a direitos fundamentais da pessoa 

humana e à sua sobrevivência — sempre será, aos olhos do empregador, uma despesa, 

como qualquer outra, do mesmo modo confrontadora do seu faturamento e redutora, por 

conseguinte, do seu lucro. 

A legislação trabalhista, no Brasil, na expressa disposição do art. 2.º da CLT, é 

explícita ao declarar serem ônus patronal os “riscos da atividade econômica”. Ao 

empregador cabe gerenciar, financeiramente, todo o seu negócio, devendo ter a exata 

avaliação dos custos envolvidos.  

Não há sequer cogitar-se que direitos de trabalhadores possam ser sonegados a 

pretexto da viabilidade do negócio, sob pena da completa implosão do sistema jurídico dos 

direitos fundamentais e do direito do trabalho, uma vez que estabelecidos com a intenção 

de salvaguardar as pessoas em condição de hipossuficiência. Nesta perspectiva, há 

evidente contradição entre essa meta legal e a assunção pelos hipossuficientes dos riscos de 

que o ordenamento jurídico pretende protegê-los, hipótese que, se consumada, conferiria à 

vontade da lei o status de letra morta. 
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Nesse sentido, incabível, aqui, admitir-se a ocorrência de uma intervenção, por via 

reflexa, no direito fundamental à livre iniciativa do empregador (princípio enunciado nos 

arts. 1.º, IV e 170, caput, da Constituição Federal), em virtude de suposta inviabilização de 

seu negócio em função do custo da satisfação do direito à moradia do trabalhador migrante 

temporário. Estando os riscos da atividade econômica sob a exclusiva administração do 

empregador, a este cabe examinar a viabilidade do negócio, quando de sua constituição ou 

ao longo do seu desenvolvimento, a ponto de decidir sobre iniciar as atividades ou encerrá-

las, no momento em que não mais for possível manter o empreendimento sem a satisfação 

de quaisquer dos direitos que tenham no negócio a sua razão de ser, como é o caso dos 

direitos dos empregados. 

A Constituição Federal, ao salvaguardar duplamente, no mesmo preceito, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1.º, IV e art. 170, caput), bem como ao atrelar 

o direito de propriedade à sua função social (art. 5.º, XXII e XXIII), não deixa dúvida de 

que o direito de propriedade e a livre iniciativa não são absolutos e, neste País, só têm 

lugar se preservados os direitos sociais, notadamente aqueles que tocam aos que exercem a 

atividade laboral. No Brasil, portanto, atividade empresarial que para ser viável dependa da 

sonegação de direitos é atividade que, juridicamente, não pode subsistir.  

No enfrentamento da questão econômica, inerente à discussão sobre a intensidade 

da intervenção no direito de propriedade, as informações sobre o mercado de trabalho 

permitem relativizar, e muito, a intensidade da afetação do direito de propriedade dos 

empregadores, à vista da constatação dos setores que mais demandam a contratação de 

migrantes temporários. Os ramos da construção civil e da indústria agrícola continuam 

sendo as referências nacionais em termos de captação de mão-de-obra migrante. 

Os estudos mais recentes publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

econômicos – DIEESE confirmam o protagonismo econômico da indústria da construção 

civil, no contexto de toda a produção brasileira. Ambos apontam o mesmo conjunto de 

fatores para esta retomada do setor, após longo período de estagnação. São eles: 

crescimento da renda familiar e do poder aquisitivo; aumento do crédito às empresas do 

setor, incluindo o apoio dos bancos públicos (em especial, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento – BNDES), no momento mais agudo da crise financeira de 2009; queda 

nas taxas de juros e redução de impostos, como a queda do Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI de diversos materiais de construção; e incremento das obras públicas, 
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sobretudo as de infraestrutura, financiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.
331

 

Entre os anos de 2005 e 2009, a indústria de materiais para construção manteve 

taxa anual de crescimento de cerca de 10% (dez por cento).
332

 Em 2010, a taxa de 

crescimento do setor da construção civil alcançou o patamar de 11,6% (onze inteiros e seis 

décimos por cento), o melhor desempenho dos últimos 24 (vinte e quatro) anos, superando 

de vez a instabilidade vivida até 2003.
333

  

Não se trata, contudo, de um movimento tendente à distribuição equitativa de 

oportunidades e dividendos, na medida em que os grandes conglomerados, empresas com 

500 (quinhentos) empregados ou mais, são os que, por terem maior escala de produção e 

mais fácil acesso a financiamentos, vêm, gradativamente, auferindo a maior parcela da 

receita bruta do setor — 45,3%, em 2009, contra 23,4% e 31,3% das empresas com quadro 

funcional entre 100 e 499 empregados e entre 1 e 99, respectivamente.
334

  

Em contraposição à receita, o custo com salários de funcionários, retiradas de 

dividendos e outras remunerações representa apenas 20% (vinte por cento) de todos os 

custos e despesas da construção.
335

 

A transitoriedade das atividades objeto dos contratos de trabalho (“rotatividade”), a 

qual por sua vez favorece a migração temporária de trabalhadores e sua estagnação salarial, 

é nota central do emprego na construção civil, perceptível, estatisticamente: 

Porém, mesmo com muitos empregos gerados, a construção civil tem 

como grande problema a rotatividade da mão de obra: enquanto 2,4 

milhões de trabalhadores foram contratados em 2010, outros 2,2 milhões 

perderam o emprego. Apesar da elevação da formalização de 2009 para 

2010, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), do MTE, a rotatividade ainda persiste no setor. 

Um dos motivos é a particularidade do processo produtivo. A duração do 

tempo de trabalho na construção se dá por contrato temporal ou 

empreitada, ou seja, o contrato de trabalho desses trabalhadores se 
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encerra assim que termina determinada fase da obra, ou, em alguns casos, 

os trabalhadores são transferidos para outros canteiros. O outro motivo, e 

o principal, é a redução dos custos para a construtora, pois a rotatividade 

rebaixa o salário dos trabalhadores do setor.
336

 

 

O fortalecimento do setor da construção civil na economia brasileira é incontestável 

e, pode-se afirmar, está longe de vislumbrar limites, particularmente nos próximos anos, 

com os investimentos relacionados aos eventos esportivos internacionais de grande porte 

que o Brasil sediará, quais sejam, a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e as Olimpíadas, 

em 2016.
337

 

O panorama da agroindústria não é diferente. É notório o destaque do setor na 

produção de riquezas econômicas para o Brasil, assim como se sabe que várias das culturas 

agrícolas se valem, sistematicamente, da mão-de-obra migrante temporária, principalmente 

da migração sazonal, acompanhando os ciclos produtivos, como é o caso paradigmático da 

produção sucroalcooleira ou, na denominação mais atual, sucroenergética.  

Tal como ocorre na construção civil, a importância do “agronegócio” é reconhecida 

pelo Estado, a ponto de também experimentar crescimento com incentivos públicos. Mais 

do que isso, enquanto a crise econômica mundial, iniciada em 2008, foi motivo de 

preocupação a vários setores produtivos, a agricultura brasileira teve nela uma oportunidade. 

Este perfil do setor já foi descrito pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 

vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em estudo específico sobre 

prognósticos atinentes às principais produções agrícolas brasileiras: 

A crise, que se estende desde o ano de 2008, reflete menores taxas de 

crescimento dos países desenvolvidos e, por outro lado, um forte 

redirecionamento do capital estrangeiro, rumo aos países emergentes. O 

agronegócio nacional tende a se beneficiar destes recursos como forma de 

fazer crescer a produção agrícola. 

O Brasil possui reservas de água que somada à maior área agricultável 

disponível do mundo, além de uma matriz de energia limpa, são fatores 
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que permitem custos de produção altamente competitivos para se tornar 

um dos maiores produtores do planeta. [...] 

Para fortalecer essas vantagens competitivas, o governo tem realizado 

intervenções. Em 2010, quando os preços do milho caíram e os 

produtores ficaram em situação de dificuldade para a comercialização da 

produção, a Companhia, seguindo orientação do Mapa, chegou a adquirir 

e escoar mais de 14 milhões de toneladas do produto, ou seja, 25% da 

produção nacional. Da mesma forma, realizou-se aquisição e o 

escoamento de mais de 2,0 milhões de toneladas de arroz e 1,5 milhões 

de trigo, correspondente a 15% e 30% da produção interna, 

respectivamente.
338

 

 

A industrialização da cana-de-açúcar, historicamente dependente de expressivos 

contingentes de prestadores de serviços manuais, experimenta este mesmo processo de 

expansão, mas em ritmo muito mais acelerado em comparação às demais culturas, dada a 

relevância do papel brasileiro na exportação de açúcar (só perde, em exportações, para o 

comércio de carnes e soja)
339

, bem como pela consolidação do consumo interno — sem 

esquecer o gradativo crescimento da venda ao exterior — do combustível à base de etanol, 

a cada dia mais cortejado como alternativa menos poluente aos combustíveis fósseis. 

Os últimos dados divulgados pelo Departamento da Cana-de-Açúcar e Agroenergia 

da Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento revelam que a produção brasileira saltou de 254.921.721 (duzentos e 

cinquenta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil e setecentos e vinte e uma) 

toneladas de cana-de-açúcar, processadas na safra de 2000/2001, para 624.501.165 

(seiscentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e cinco) 

toneladas, na safra 2010/2011
340

, com estimados 595.130.000 (quinhentos e noventa e 

cinco milhões, cento e trinta mil) toneladas para a safra de 2012/2013
341

. Nesse contexto, 
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há evidente protagonismo da região Centro-Sul do País, responsável por 51,87% 

(cinquenta e um inteiros e oitenta e sete décimos por cento) do total da produção 

nacional.
342

  

O faturamento do setor não é representado por números menos astronômicos. 

Exemplificativamente, no que se refere às exportações, no ano de 2012 foram exportadas 

cerca de 24.342.000. (vinte e quatro milhões, trezentos e quarenta e duas mil) toneladas de 

açúcar, totalizando faturamento de cerca de US$ 12.845.000.000 (doze bilhões e oitocentos 

e noventa e cinco milhões de dólares).
343

 No plano interno, além da venda do açúcar, há 

destaque para a comercialização do combustível à base de etanol, a qual se beneficia da 

produção de veículos bicombustíveis, que, se em 2003 totalizava 49.264 (quarenta e nove 

mil, duzentos e sessenta e quatro) unidades, em 2010 alcançou o pico de 2.627.111 (dois 

milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e onze) unidades.
344

 

Diante de todos estes dados da realidade, representados pelas citadas estatísticas e 

informações econômicas, não se afigura minimamente razoável imaginar, no plano 

“macro” dos setores produtivos, que a obrigação do empregador de fornecer moradia 

adequada aos seus empregados migrantes temporários, sobretudo provenientes de outros 

Estados, possa ser capaz de obstar à livre iniciativa ou inviabilizar o negócio. Destarte, a 

intervenção sofrida pelo direito de propriedade patronal deve ser entendida, quando muito, 

como leve, no contexto de uma proposta geral para o caso sob análise.  

Somente qualificar-se-ia como séria tal intervenção em hipóteses nas quais o 

próprio negócio auferisse lucratividade exatamente da sujeição de trabalhadores migrantes 

a contextos de negação do direito fundamental à moradia. Em assim sendo, a repercussão 

econômica da satisfação dos direitos que obrigam os empregadores teria necessariamente 

de integrar a avaliação da viabilidade da atividade empresarial, pois, caso contrário, essa 

atividade empresarial configurar-se-ia nociva, sob o prisma jurídico-social, não estando 

amparada sequer pelos direitos de propriedade ou de livre iniciativa.  
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É que a questão encontra-se totalmente inspirada pela função social da propriedade. 

Como diz Milagres, “o fundamento primeiro do direito de propriedade é o emprego da 

coisa na satisfação das necessidades sociais”.
345

 A propósito, rememore-se Hesse, para 

quem “a interpretação adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o 

sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominantes numa 

determinada situação”.
346

  

Não faz sentido, portanto, que o direito de propriedade seja invocado para obstar às 

necessidades sociais, como o gozo do direito fundamental à moradia, ainda mais nos casos 

em que o próprio patrimônio é construído e ampliado à custa também da labuta de outrem.  

A verificada afetação do direito de propriedade do empregador, em si, não nega o 

direito afetado. Em muitos casos, como visto, o impacto será proporcionalmente mínimo, 

ante os grandes patrimônios que são constituídos e gerenciados, no seio de atividades 

produtivas extremamente prósperas, que necessitam para sua consecução da mão-de-obra 

migrante temporária. O direito de propriedade, enfim, encontra-se afetado em grau leve e 

integralmente preservado enquanto direito patrimonial, a despeito da influência da colisão 

em sua extensão. 

O segundo passo da ponderação diz respeito à importância da satisfação do direito à 

moradia do trabalhador migrante temporário.  

De saída, é preciso perceber que a salvaguarda e a promoção do direito à moradia 

do trabalhador migrante significa evitar que o trabalho motivador da migração seja ao 

mesmo tempo responsável pela negação do direito fundamental ao abrigo adequado. A 

busca da subsistência não pode ser razão para o despojamento, ainda que transitório, de 

direitos fundamentais. 

O caráter multifacetado do conteúdo do direito à moradia confere à sua violação um 

alto potencial ofensivo, porquanto não envolve apenas deixar de ter o empregado um “teto 

sobre a cabeça”, mas também implica o sacrifício de outros bens imateriais erigidos à 

qualidade de objeto de direitos de personalidade e por isso mesmo suscetíveis de proteção 

onde quer que se encontre seu titular.  
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Do ponto de vista social, por envolver uma parcela quantitativamente relevante da 

mão-de-obra brasileira (milhares de trabalhadores, apenas no Estado de São Paulo)
347

, uma 

medida que imponha aos empregadores a obrigação de proporcionar a seus empregados 

migrantes temporários, máxime vindos de outros Estados, uma moradia adequada, tem a 

força de impedir que à inserção do mercado de trabalho corresponda uma exclusão 

habitacional dos trabalhadores.  

Na perspectiva daqueles que já moram em circunstâncias impróprias, no seu local 

de origem, tal obrigação impede que o trabalho seja meio de reprodução de sua agrura; 

afinal, o trabalho deve ser elemento de melhora da condição social. Na perspectiva dos 

que, originalmente, habitam em situação melhor, o referido ônus patronal obsta a que o 

trabalho seja motivo de rebaixamento do padrão já experimentado.  

Além deste efeito direto impeditivo do trabalho como fator de reprodução da 

exclusão habitacional, há outras consequências benéficas e desejáveis que a obrigação 

patronal ventilada pode acarretar, envolvendo tanto os migrantes temporários como a 

população das cidades que os recebem.  

A multiplicação das moradias adequadas resulta na diminuição sensível dos riscos à 

saúde dos migrantes e dos demais cidadãos, na medida em que proporciona um ambiente 

urbano mais hígido e civilizado, porquanto menos suscetível à proliferação de doenças e 

acidentes, favorecidos pela precariedade que assola a estrutura e o saneamento dos imóveis 

em regra ocupados. 

Esta visão coloca em voga, de forma conjugada, a saúde e o meio ambiente, dentro 

do contexto da moradia adequada. O direito fundamental a um meio ambiente equilibrado, 

princípio enunciado no caput do art. 225 da Constituição Federal, embora não seja 

personagem da colisão examinada, é apto a demonstrar o tratamento diferenciado que a 

legislação brasileira dispensa à tutela imediata da qualidade ambiental, em todos os seus 

aspectos, com isso protegendo, mediatamente, o bem da saúde.
348

  

A tutela da saúde do trabalhador, por intermédio da promoção da higidez no 

ambiente laboral, é a base do reconhecimento legal da existência de um específico tipo de 

meio ambiente, qual seja, o meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII, da Constituição 
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Federal), a juntar-se às demais categorias (meio ambiente natural, artificial e cultural).
349

 O 

meio ambiente do trabalho, outrossim, por disposição constitucional (art. 7.º, XXII), deve 

ter atenção prioritária do empregador, obrigado, por força de mais esta norma enunciada 

com estrutura de princípio, a reduzir “os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança”.  

Sob este prisma, plausível é a conexão entre moradia e o meio ambiente de 

trabalho, quando aquela se instrumentaliza para a consecução do contrato de trabalho. 

Guilherme José Purvin de Figueiredo propõe que, ao se tratar de meio ambiente de 

trabalho, seja suplantada a velha dicotomia meio ambiente natural versus meio ambiente 

artificial
350

, concluindo que 

A idéia de meio ambiente de trabalho está centralizada na pessoa do 

trabalhador. [...] Se o aspecto dinâmico – o ato de trabalhar – é elemento 

caracterizador do meio ambiente de trabalho, então as normas de Direito 

Ambiental do Trabalho haverão de se ocupar da qualidade do conjunto de 

fatores que afetam a saúde física e psíquica do trabalhador e não 

meramente do espaço físico, estaticamente considerado, onde ele 

desenvolve suas atividades laborais.
351

  

 

Segundo esta concepção, que foge a classificações reducionistas, a pessoa do 

trabalhador está no núcleo do conceito de meio ambiente de trabalho e, por conseguinte, 

atrai todos os fatores que incidam sobre ela, em decorrência de sua condição laborativa. É 

exatamente a situação da moradia do trabalhador migrante temporário, aqui abordada com 

enfoque no seu conteúdo atinente à tutela do meio ambiente e da saúde, que será 

favorecida pela incumbência patronal em comento. 

Do mesmo modo, a moradia inadequada e seu aspecto normalmente repugnante, 

enquanto símbolo da precariedade que envolve o trabalhador migrante temporário, 

alimenta sentimentos discriminatórios por parte da população local. Verifica-se, aí, afronta 
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à honra e à imagem destes migrantes, com diminuição da sua condição humana, por força 

de duas divisões que se entrelaçam: a divisão étnico-racial, expressada nos estereótipos 

(“baianada”, “mineirada”, etc.) e a divisão sócio-geográfica, percebida nos bairros 

periféricos destinados apenas aos “de fora”.  

Por isso, o cumprimento da obrigação do empregador de assegurar ao seu 

funcionário migrante temporário condições de moradia que superem esta precariedade trará 

contribuição decisiva para a eliminação de um símbolo característico que, ao materializar o 

quadro de desvantagem social, fomenta a discriminação que assola estes indivíduos.  

Desdobra-se, ainda, das consequências benéficas da referida obrigação um 

abrandamento das circunstâncias que propiciam a exacerbação da violência — não raro, 

associada ao álcool e às drogas —, causada pela sujeição humana a condições de trabalho, 

de habitação e de convivência social (baseada na discriminação), que desafiam a 

capacidade de tolerância de qualquer indivíduo às adversidades.  

Demais disso, a isenção por parte do migrante temporário no que tange aos custos 

de sua moradia, pelo período de duração do contrato de trabalho, possibilita, ao cabo do 

vínculo, um maior acúmulo patrimonial, desejável para a figura economicamente menos 

favorecida da relação de emprego. 

Uma única obrigação do empregador voltada à satisfação do direito à moradia de 

determinada classe de seus empregados (migrantes temporários) tem o condão de produzir 

reflexos imediatos em diversos aspectos da proteção de bens da personalidade do titular do 

direito e também da massa populacional que o cerca. Verifica-se, deste modo, a impactante 

repercussão social de uma medida cuja envergadura impõe que seja admitida à sua 

importância, conforme a categorização adotada, o status de intensidade séria.  

A ponderação até agora levada a cabo, portanto, opõe, em termos gerais, à afetação 

leve do direito de propriedade a satisfação de séria importância do direito à moradia.  

Sendo este o quadro e considerando-se a obediência aos cânones da interpretação 

constitucional que determinam a harmonização ou concordância prática e a máxima 

efetividade dos princípios colidentes, a escolha não deve recair sobre a alternativa na qual 

um dos princípios simplesmente não produz efeito (hipótese da precedência do direito de 

propriedade, que nega por completo o direito à moradia do trabalhador migrante), devendo 

voltar-se para a solução que pugna pela aplicação de ambas as normas colidentes, ainda 

que em intensidades distintas. 
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Esta conclusão já inaugura, enfim, o terceiro e último passo da ponderação, 

destinado a avaliar se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a afetação 

do primeiro princípio.  

Como exposto
352

, na seara das relações de trabalho, não é novidade a precedência 

dos direitos da personalidade sobre o direito de propriedade. O caso emblemático opõe do 

direito à privacidade e à vida privada do empregado ao poder diretivo patronal, 

fundamentado no direito de propriedade.
353

 Tal colisão já foi objeto de mediação 

legislativa consubstanciada no art. 373-A da CLT e no art. 2º, II, da Lei n.º 9.029, de 13 de 

abril de 1995, o primeiro dispositivo, vedando a exigência de exame ou atestado médico 

relacionado à esterilidade ou gravidez de candidata a emprego ou empregada, e o segundo, 

criminalizando a mesma prática, em evidente admissão da precedência do direito 

fundamental à intimidade e à privacidade da trabalhadora, associado ao direito 

fundamental de não-discriminação.  

No mesmo caminho, a doutrina e a jurisprudência brasileiras vêm consolidando o 

entendimento segundo o qual o poder diretivo de fiscalização sobre os empregados não é 

absoluto, sofrendo interferência limitadora direta (vale dizer, a precedência) do direito 

fundamental à intimidade e à vida privada dos trabalhadores, de modo que revistas 

pessoais, monitoração telefônica audiovisual e eletrônica (computador e e-mails) são 

acatados como legais apenas em casos específicos, contanto que preservados os direitos da 

personalidade do trabalhador.
354

  

Em termos gerais, a ordem jurídica brasileira dá clara mostra de sua intenção de 

fazer sucumbir o direito de propriedade, em situação de ponderação com direitos de cunho 

social, do que é expressão maior a função social da propriedade (artigo 5.º, XXIII da 

Constituição Federal), como salienta Pagani: 

E, ainda que não seja tarefa fácil estabelecer uma nítida separação, é 

preciso reconhecer, de outra parte, que em caso de conflito entre função 

econômica e social, a Constituição brasileira prestigia, em primeiro lugar, 

a função social, já que esta se encontra incluída não mais apenas como 
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principio da ordem econômica, como ocorria na ordem constitucional 

anterior, mas também entre os direitos e garantias individuais.
355

 

 

Em sintonia com esta visão, Marcus Orione Gonçalves Correia, reforçando a 

necessidade do preparo do intérprete, no que se refere à metodologia da ponderação, 

quando de colisão que envolva direitos fundamentais sociais, argumenta: 

O cotejo entre princípios constitucionais se resolve em favor daquele que 

atualmente, na situação concreta, potencializar a dignidade humana e a 

democracia. [...]  

Portanto, em cotejo de princípios, os referentes aos direitos sociais 

assumem destaque pela sua posição inicial já bastante aproximada dos 

princípios da dignidade e da democracia. Assim, haveria princípios 

(como os referentes aos direitos sociais), que possuiriam posição de 

destaque, no cotejo inicial, pela sua natural proximidade em relação aos 

postulados democráticos e de dignidade da pessoa humana. Não se quer, 

com isto, dizer que, no caso concreto, não possam ceder a sua vez a um 

outro princípio, mas isto só ocorrerá em situações em que realmente ficar 

demonstrado que tal postura potencialize a dignidade humana e o ideal 

democrático.
356

 

 

É o que parece acontecer na colisão que se comenta. Dentre os princípios 

colidentes, considerado o caso concreto, o direito fundamental social à moradia é aquele 

que se encontra mais próximo do postulado da dignidade humana, até mesmo em razão de 

seu próprio conteúdo multifacetado e de seu status de direito imaterial da personalidade. 

O direito de propriedade é direito fundamental voltado à satisfação do valor 

segurança jurídica, sem a qual o sistema capitalista não se estabelece, ante a repercussão da 

sua dimensão econômica. Entretanto, como adverte Reale, para o direito e, especialmente 

para a sua aplicação, a segurança jurídica, embora carente de imprescindível proteção, não 

é valor absoluto e, bem por isso, não pode conduzir o direito ao estado petrificado. Há que 

existir um jogo concertado entre liberdade — aqui livremente captada como expressão da 

igualdade material a que servem os direitos sociais — e segurança jurídica, ambos valores 

centrais a serem tutelados pelas fontes do direito, sobretudo a lei e a jurisprudência: 

[...] como no plano econômico, vamos cada vez mais reconhecendo o 

valor atual da livre-iniciativa, muito embora num contexto de necessária e 

crescente socialidade, da mesma forma a revisão da teoria das fontes do 

direito deve compor em nova unidade dinâmica e concreta os apontados 
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quatro valores de liberdade, ordem, certeza e segurança, reconhecendo-

lhes a atualidade. 

Essa tomada de posição implica desde logo uma nova atitude perante o 

que se deve entender por certeza e segurança, que muitos confundem com 

uma aspiração de imobilismo, a salvo de qualquer risco atribuível a 

mudanças tidas e havidas a priori como condenáveis. Quando o valor de 

liberdade é compreendido em complementaridade com o de ordem, 

visando uma díade praticamente configurada, eles redundam numa 

concepção do Direito irredutível a um sistema cerrado de prescrições 

predeterminadas e intangíveis.
357

 

 

Partindo-se das premissas de que o direito de propriedade não é absoluto e de que, 

em relação ao empregador, há precedentes que atestam a possibilidade da intervenção 

naquele direito pela prevalência dos direitos da personalidade, quando as possibilidades 

fáticas e jurídicas assim o permitam, não existe equívoco jurídico no ato de se admitir a 

interferência proporcionada pela obrigação patronal da prestação de moradia adequada ao 

trabalhador migrante temporário. 

A justificativa para mais esta hipótese de precedência de direito da personalidade 

(moradia) sobre o direito de propriedade encontra respaldo na já examinada importância de 

grau sério que acomete a realização do direito à moradia dos trabalhadores migrantes 

temporários. Está mais do que demonstrado que a repercussão social de uma medida desta 

natureza é tamanha, a ponto de ultrapassar o oferecimento de um teto, influenciando 

questões econômicas, de saúde (individual e pública), de discriminação e de violência, a 

beneficiar, no fim das contas, os próprios trabalhadores migrantes temporários, a 

população das cidades que os recebem e a sociedade em geral. 

A mesma análise, feita pela ótica inversa, conduz à igual precedência do direito à 

moradia. Poder-se-ia perguntar: há o que justifique deixar de imputar-se a obrigação 

patronal aventada em nome da preservação integral do direito de propriedade?  

As possibilidades fáticas e jurídicas peculiares ao conflito em questão não deixam 

dúvida de que a resposta para esta indagação só pode ser negativa. Isto porque, do ponto de 

vista fático, as providências necessárias para cumprimento desta obrigação não ostentam 

dificuldade de implementação, haja vista que até mesmo alojamentos e moradias coletivas 

podem ser adotados, com a exceção do abrigo de unidade familiar, sendo juridicamente 

irrelevante se o empregador os adquire ou aluga. Por sua vez, do ponto de vista jurídico, 

são inúmeros os fundamentos que direcionam para a não prevalência do direito de 
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propriedade, a começar pelas determinações constitucionais expressas acerca da função 

social da propriedade, da valorização social do trabalho frente à livre iniciativa e à redução 

das desigualdades sociais, entre outras já exaustivamente citadas. 

Em tais termos, a importância de intensidade séria da realização do direito à 

moradia, como proposta, justifica, com folga, intervenção de intensidade leve sobre o 

direito de propriedade. 

Admitindo-se o direito fundamental à moradia como “P¹”, o direito fundamental de 

propriedade como “P²” e a condição de empregado migrante temporário como “C”, obtem-

se, como resultado da ponderação desenvolvida para solucionar a colisão de princípios 

identificada, a primeira parte da lei de colisão, segundo a qual o direito fundamental à 

moradia do trabalhador precede o direito de propriedade do empregador, quando, no 

contrato de trabalho, figurar como contratada pessoa na condição de migrante temporário 

[(P¹ P P²) C]. Verificado o suporte fático “C”, deve, então, incidir a consequência jurídica 

“R”, qual seja, a obrigação patronal de oferecer, gratuitamente, ao titular do direito 

fundamental precedente, moradia adequada, enquanto durar o contrato de trabalho, 

observada a vedação de moradia coletiva familiar (C → R). 

Eis, pois, a enunciação completa da norma fundamental atribuída ao caso 

examinado: o direito fundamental à moradia do trabalhador precede o direito de 

propriedade do empregador, quando, no contrato de trabalho, figurar como contratada 

pessoa na condição de migrante temporário, hipótese em que é obrigação patronal oferecer, 

gratuitamente, ao titular do direito fundamental precedente, moradia adequada, enquanto 

durar o contrato de trabalho, observada a vedação de moradia coletiva familiar.  

O suporte fático da consequência jurídica delimitada demonstra que a amplitude 

das obrigações do empregador em face do direito à moradia do trabalhador migrante 

temporário transcende, pois, os casos nos quais, em contrato de trabalho, há expressa 

assunção patronal deste dever jurídico. Na dimensão subjetiva, tal amplitude alcança todo e 

qualquer funcionário migrante temporário, incluindo o sazonal e, na dimensão objetiva, 

todas as providências que atendam ao quanto é juridicamente admitido como condições 

adequadas de moradia. 
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4.7. Proporcionalidade da obrigação do empregador em face do direito à moradia do 

trabalhador migrante temporário 

 

O procedimento de ponderação operado para a solução da colisão entre o direito à 

moradia do trabalhador migrante temporário e o direito de propriedade do empregador 

alcançou, como resultado, uma regra (mandamento definitivo, norma fundamental 

atribuída), com suporte fático preciso e consequência jurídica identificada. Conforme a 

metodologia de aplicação dos direitos fundamentais, tal regra, por importar em restrição do 

direito de propriedade patronal, comporta aferição de sua validade jurídica, e a isso se 

presta a máxima da proporcionalidade. 

Esta investigação deve desenvolver-se mediante a análise da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito da regra em debate, sendo que as 

duas primeiras debruçam-se sobre as possibilidades fáticas da prevalência da regra e a 

última sobre as possibilidades jurídicas, em apreciação idêntica àquela promovida quando 

da ponderação.  

Por ocasião do exame do peso dos princípios colidentes, constatou-se que há 

impedimentos fáticos e jurídicos para que o direito à moradia de todo e qualquer 

trabalhador prevaleça sobre o direito de propriedade do empregador, a ponto de imputar-

lhe uma obrigação jurídica de prestação a respeito. Condições fáticas e jurídicas para uma 

exceção foram reconhecidas apenas para o caso do trabalhador migrante temporário, 

incluindo o sazonal, tanto que esta situação excepcional está presente no suporte fático da 

regra enunciada com a lei de colisão. 

Uma medida será adequada sempre que se apresentar como meio apto ao alcance 

ou ao fomento de um objetivo, que esteja fundamentado na otimização de um princípio.
358

 

Esta máxima tem a natureza de um parâmetro negativo, porque visa a eliminação de meios 

não adequados à consecução do princípio.
359

 

 No caso estudado, a regra obtida tem o escopo de salvaguardar os trabalhadores 

migrantes temporários da situação de sujeição a condições inadequadas de moradia, em 

atenção ao seu direito fundamental correlato. Não há dificuldade em constatar que a 
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obrigação patronal do fornecimento gratuito de moradia adequada aos seus funcionários, 

uma vez cumprida, atinge o objetivo traçado. 

Necessária, ademais, será a medida que não possa ser substituída por outra 

providência menos limitativa do direito fundamental restringido, mantendo-se, ainda 

assim, a intensidade do fomento ou da consecução do princípio precedente.
360

 Em que pese 

as máximas parciais da adequação e da necessidade voltarem-se à perquirição de 

possibilidades fáticas, é certo que se diferenciam quanto à natureza dessa avaliação, haja 

vista que “o exame da necessidade é um exame imprescindivelmente comparativo, 

enquanto que o da adequação é um exame absoluto”.
361

 Pretende-se, com a verificação de 

ambas, a “vedação de sacrifícios desnecessários a direitos fundamentais”.
362

 

Os termos da regra enunciada após a ponderação carregam os significados que lhes 

foram emprestados ao longo deste trabalho.  

Bem por isso, toma-se a expressão “trabalhador migrante temporário” como 

designativa do obreiro que se submete à mudança do local de sua moradia atual, mas sem 

caráter definitivo, apenas pelo período adstrito à circunstância motivadora de sua saída do 

local de origem, qual seja, o contrato de trabalho, hipótese em que migra com a expectativa 

certa da volta. Esta concepção abrange o “trabalhador migrante sazonal”, espécie de 

trabalhador migrante temporário que se lança em movimentos migratórios condicionados 

pela nota da temporariedade, os quais se repetem, obedecendo a um ciclo que coincide com 

a sazonalidade das atividades exercidas por ocasião do contrato de trabalho.
363

 Por certo, 

trata-se da situação em que o cumprimento do contrato de trabalho somente se mostra 

fisicamente viável com a alteração do endereço do empregado. 

Importa, outrossim, para o exame da necessidade ter em mente a ideia de “moradia 

adequada”, delineada pelo conteúdo do direito à moradia, de maneira que se possa 

dimensionar, tanto quanto possível, a intensidade do cumprimento da obrigação 

pretendida. A noção de moradia adequada é produto de uma construção que encontra 

respaldo nas interpretações internacionais dos tratados que contemplam este direito 

fundamental e que estão igualmente integrados ao ordenamento jurídico brasileiro, a 

exemplo do Comentário-Geral n.º 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
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da ONU sobre o artigo 11-1 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais – PIDESC, tendo-se à disposição, sobretudo nas Normas Regulamentadoras — 

NR’s, 15, 18, 21, 24 e 31 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificações normativas 

básicas, suficientemente elucidativas das características que um imóvel deve apresentar 

para que possa ser considerado, sob o ponto de vista jurídico, adequado. 

Tendo em vista tais características, não se vislumbra qualquer outro meio menos 

gravoso, para que o empregador concretize o direito à moradia de seu empregado migrante 

temporário, que não seja a disponibilização gratuita de um prédio destinado a tanto, 

conformado, do ponto de vista estrutural e de conforto, de acordo com aquelas 

especificações normativas básicas. 

 Não há real fomento ao direito à moradia no simples fornecimento de um teto que 

não satisfaça tais características de adequação. É precisamente o conteúdo do direito à 

moradia que o impede de considerar-se adimplido quando o trabalhador migrante 

temporário habita, durante o contrato de trabalho, barracos de madeira, baias de cavalos, 

casebres “caindo aos pedaços”, barracas de lona, galpões sem iluminação e ventilação, 

“repúblicas” superlotadas, etc.  

Note-se que a obrigação patronal identificada poderia imputar medidas de 

intensidade maior de realização do direito à moradia, como, por exemplo, a exigência de 

disponibilização de unidades habitacionais individuais e com padrões estruturais e de 

acabamentos mais elevados. Os parâmetros básicos das especificações normativas adotadas 

permitem a disponibilização de moradias coletivas ou alojamentos, facultando ao 

empregador a escolha de como implementar as providências decorrentes de sua obrigação, 

contanto que respeitadas as características mínimas exigidas, e favorecendo com isso a 

gestão dos custos envolvidos, em vista da preservação do seu direito de propriedade.  

Com relação às moradias coletivas de famílias, os mesmos parâmetros normativos 

mínimos assumidos vedam, expressamente, esta modalidade de habitação, porquanto não 

preserva as características básicas de uma moradia, destacadamente no que tange à 

privacidade e à intimidade da vida familiar. Há aqui, portanto, uma impossibilidade 

jurídica de flexibilização, no sentido de permissão da moradia coletiva familiar. Moradias 

coletivas de famílias, consequentemente, jamais serão adequadas, aos olhos da lei. 

Já a gratuidade da moradia oferecida é imposição que decorre, logicamente, da 

própria concepção de obrigação jurídica voltada à consecução de direito fundamental. 
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Admitir-se que o empregador cobre pelo oferecimento da moradia seria subverter as 

balizas da solução do conflito, reconhecendo ao trabalhador a faculdade de comprar ou 

alugar o gozo de um direito fundamental. O fomento do princípio prevalecente, nestas 

circunstâncias, não se realizaria com a mesma intensidade, se comparado com a regra que 

se examina. 

Ainda no plano da máxima parcial da necessidade, não se sustenta, como 

argumento de resistência, a impossibilidade de controle da origem do trabalhador, a fim de 

identificá-lo como migrante. Uma simples colheita desta informação junto ao candidato à 

vaga de trabalho é quanto basta para tanto. O ciclo da migração temporária comprova, 

todavia, que a contratação dessa mão-de-obra de outra localidade ou região, se não 

realizada diretamente pelo contratante, é por este fomentada, via intermediários, ante a 

demanda de postos de trabalho normalmente não atendida pelo público local.  

São identificáveis com facilidade, até mesmo de forma estatística, os setores 

produtivos que mais se valem da força de trabalho migrante temporária, como a agricultura 

em escala industrial e a construção civil, de modo que a origem do trabalhador é, na 

maioria das circunstâncias, presumivelmente conhecida pelo empregador. 

A proporcionalidade em sentido estrito cuida das possibilidades jurídicas 

relacionadas à realização, na maior medida possível, dos mandamentos de otimização 

pertinentes ao caso concreto. Estas possibilidades jurídicas são determinadas exatamente 

pelos princípios colidentes e delimitam o resultado da ponderação, motivo pelo qual a 

terceira máxima da proporcionalidade orienta-se pela concepção segundo a qual “quanto 

maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser 

a importância da satisfação do outro”
364

. 

A esta etapa do teste de proporcionalidade aplicam-se, então, todos os argumentos 

lançados durante a ponderação realizada para a solução da colisão havida. Isso porque, 

toda regra posta que restringe um ou mais direitos fundamentais é produto, em sua raiz, da 

solução de uma colisão de princípios. Como não há, ainda, mediação legislativa que regule 

a situação fática enunciada neste trabalho, a regra (medida) alcançada para o caso tratado 

requer, logicamente, a prévia ponderação já promovida. Caso houvesse uma regra em vigor 

para a hipótese (v.g. uma medida estatal, como uma lei posta ou uma jurisprudência 

específica), então, o exame da sua proporcionalidade atrairia a necessidade da reconstrução 
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da ponderação da qual decorreu e da confirmação de seus fundamentos, cabível na análise 

da terceira máxima da proporcionalidade em sentido estrito.  

Valem, portanto, aqui, as justificativas da precedência condicionada do direito à 

moradia do trabalhador migrante temporário face ao direito de propriedade do empregador. 

Os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o resultado da ponderação 

promovida, por certo, não têm a pretensão de ser um resultado “único e inequívoco”, 

pretensão essa que não se coaduna com o ato de ponderar.
365

 No entanto, os argumentos 

utilizados aspiram ao status de “razões plausíveis” das “suposições que subjazem aos juízos 

sobre a intensidade de intervenção e o grau de importância”. Tais razões são, pois, 

“expressão pública da reflexão”.
366

 Deste modo, a conclusão obtida, apesar de discordâncias, 

não pode ser considerada arbitrária, mas racional, e sua plausibilidade sustenta a aspiração do 

modelo hermenêutico, que a suscita, à conversão em modelo jurídico. 

O problema enfrentado, portanto, revela hipótese de produção de efeitos diretos de 

um direito fundamental social em uma relação entre particulares. Superada a colisão de 

princípios, com a enunciação de uma regra proporcional para o caso concreto, é possível, 

no final das contas, afirmar que o princípio jurídico que contempla o direito à moradia, 

detém, concomitantemente, eficácia e aplicabilidade direta para a solução da situação 

fática enunciada.  

 

4.8. Contrato de trabalho e o suporte fático da norma de direito fundamental 

atribuída 

 

A conclusão da ponderação torna evidente que o contrato de trabalho não é a fonte 

dos direitos fundamentais colidentes na hipótese tratada, razão por que a obrigação 

patronal enunciada não tem natureza contratual, mas, sim, extracontratual.  

Todo o processo de ponderação, associado à definição das amplitudes subjetiva e 

objetiva dos direitos fundamentais colidentes, enfatizou a centralidade do contrato de 

trabalho para as delimitações atinentes às possibilidades fáticas e jurídicas que orientaram 

a precedência condicionada, a lei de colisão e, por consequência, o suporte fático da regra 

que figura como norma fundamental atribuída ao caso em tela.  
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Neste ponto, a clássica noção doutrinária de suporte fático auxilia, ainda que no 

plano exclusivamente didático, a compreensão do contrato de trabalho como ocasião do 

surgimento da obrigação enunciada, mas não como seu fundamento jurídico.  

Segundo Pontes de Miranda, suporte fático é “aquele fato, ou grupo de fatos que o 

compõe, e sobre o qual a regra jurídica incide”, anotando: 

Já aí começa a função classificadora da regra jurídica: distribui os fatos 

do mundo em fatos relevantes e fatos irrelevantes para o direito, em fatos 

jurídicos e fatos ajurídicos”, de jeito que “fato jurídico é o suporte fático 

que o direito reputou pertencer ao mundo jurídico.
367

 

 

Há suportes fáticos singelos e os há complexos, compondo-se estes com vários 

elementos, ao menos um dos quais é estruturalmente nuclear, conquanto sejam todos, cada 

qual a seu modo, igualmente indispensáveis para que se possa reconhecer a existência, a 

validade, quando for o caso, e a eficácia do fato jurídico que resulta da incidência sobre 

eles da norma jurídica que os contempla como hipótese passível de concretização no 

mundo empírico. 

Estendendo a todo fato jurídico a noção de “elementos volitivos completantes”, 

apresentada por Pontes de Miranda a propósito do negócio jurídico
368

, Marcos Bernardes 

de Mello adota a seguinte classificação dos elementos do suporte fático: 

[...] há fatos que, por serem considerados pela norma jurídica essenciais à 

sua incidência e consequente criação do fato jurídico, se constituem nos 

elementos nucleares do suporte fático, ou, simplesmente, no seu núcleo. 

Dentre esses há sempre um fato que determina a configuração final do 

suporte fático e fixa, no tempo, a sua concreção. [...] Esse fato configura 

o cerne do suporte fático. 

Além do cerne, há outros fatos que completam o núcleo do suporte fático 

e, por isso, são denominados elementos completantes do núcleo. 

Os elementos nucleares do suporte fático têm sua influência diretamente 

sobre a existência do fato jurídico, quer dizer: a sua falta não permite que 

se considerem os fatos concretizados como suporte fático suficiente à 

incidência da norma jurídica. [...]  

Da mesma maneira, se a falta é de elemento completante.
369
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Em suma, a ausência do elemento ou dos elementos nucleares do suporte fático 

impede a configuração do fato jurídico e, consequentemente, obsta à incidência da norma 

que o programa em sua hipótese.  

O manejo desses conceitos permite asseverar que o ato de migrar é o cerne e o 

contrato de trabalho é “elemento completante” do suporte fático da regra revelada ao final 

do processo de ponderação que serviu à superação do conflito ocorrente entre os dois 

direitos fundamentais que ocupam este estudo. 

O contrato de trabalho, de sua parte, é negócio jurídico minimamente exposto à 

influência da autonomia da vontade privada, por isso mesmo que sua caracterização, 

decorrente dos arts. 2.º e 3.º da CLT, faz-se seguir de sua submissão a um plexo de 

disposições de inegável natureza cogente; entre estas, todavia, não há, por ora, nenhuma 

que faça dele irradiar-se o direito à moradia sob a titularidade do empregado.  

Atualmente, com o avanço desmedido, irresponsável e ilegal da intermediação de 

mão-de-obra, travestida do fenômeno da terceirização das relações laborais e vocacionada 

à ocultação do vínculo empregatício, é fundamental ter o devido cuidado com a conotação 

(definição) e, sobretudo, com a denotação (abrangência) do contrato de trabalho.  

Urge afastarem-se quaisquer concepções reducionistas a respeito das características 

elementares deste tipo de contrato, em especial a da subordinação. Os setores da 

construção civil e da agricultura, reconhecidamente empregadores de mão-de-obra 

migrante temporária, são notórios focos de nocivas práticas de terceirização pelos grandes 

conglomerados empresariais, acompanhadas de vulneração de direitos trabalhistas. 

Sob este prisma, de nada adiantará afirmar a eficácia e a aplicabilidade do direito à 

moradia do trabalhador migrante temporário, se a norma de direito fundamental atribuída 

não comportar a correta denotação dos elementos nucleares do seu suporte fático.  

Dito de outro modo, a efetividade das conclusões apresentadas reclama uma 

compreensão jurídica do contrato de trabalho que seja adequada ao momento histórico, 

para o que se afigura imprescindível repelir-se qualquer visão restritiva do reconhecimento 

do vínculo de emprego. 

Exemplo mais eloquente das consequências de uma visão restritiva do vínculo de 

emprego é a manutenção do liame entre o empregado e o prestador de serviços claramente 

inidôneo, dos pontos de vista econômico, administrativo, fiscal, etc., ignorando-se a sua 

verdadeira subordinação aos grandes tomadores desses serviços, respaldada nas dimensões 
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fática (condição econômica mais favorecida) e jurídica (art. 9.º da CLT e Súmula n.º 331 

do Tribunal Superior do Trabalho).
370

 Conquanto primordial para a efetividade da solução 

proposta neste estudo, o enfrentamento desse tema desbordaria dos limites a que se propôs.  

A situação verificada, em síntese, diz respeito a uma dentre as várias hipóteses em 

que a relação de emprego tem seus desdobramentos delimitados pelos direitos 

fundamentais, posições extracontratuais que são. Todo empregado e todo empregador são 

titulares de direitos fundamentais, independentemente do contrato de trabalho, direitos 

esses que não são excepcionados em virtude do liame empregatício. Em verdade, nestas 

circunstâncias, os direitos fundamentais demarcam os verdadeiros limites às relações entre 

particulares. Tal é o raciocínio que inspira a chamada dos direitos da personalidade a 

fundamentar mitigações do poder diretivo do empregador (fiscalização, monitoramento, 

revistas, etc.).
371

 

Por certo que, nos casos em que o empregador ajusta com o trabalhador o 

fornecimento da moradia e, por isso, submete-se expressamente aos comandos das 

mencionadas Normas Regulamentadoras e Instruções Normativas do Ministério do 

Trabalho e Emprego, esta obrigação, nada obstante a sua origem extracontratual, passa a 

ostentar caráter contratual. Do contrário, está-se diante, ao menos, de uma obrigação 

extracontratual, que tem no contrato de trabalho “elemento completante” do cerne de seu 

suporte fático. 

 

4.9. Do modelo hermenêutico à mediação legislativa 

 

Todo este estudo de dogmática específica do direito à moradia na relação de 

emprego, com seus argumentos e conclusões, por se tratar de proposta doutrinária sobre o 

tema enfrentado, consubstancia um modelo hermenêutico alusivo à solução jurídica do 

conflito social fundado na inadequação das condições de moradia a que normalmente se 

encontram submetidos trabalhadores migrantes, majoritariamente os migrantes 

temporários, incluindo os sazonais. 
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Todo modelo hermenêutico aspira, no entanto, transformar-se em modelo jurídico, 

passando a ser prescritivo e, com isso, a obrigar comportamentos (dever-ser).  

Especificamente na seara das relações de trabalho, por certo, um modelo 

hermenêutico converte-se em modelo jurídico quando adotado pelas partes, no contrato 

individual de trabalho; pelo empregador, no regulamento da empresa; e pelos entes 

coletivos, no acordo ou convenção coletiva de trabalho, consubstanciando modelos jurídicos 

negociais válidos
372

, na medida em que não se contrapõem ao ordenamento jurídico, 

diferentemente da hipótese de pactuação individual ou coletiva no sentido de isentar o 

empregador da obrigação de disponibilizar moradia adequada ao trabalhador migrante. 

Um modelo hermenêutico guindado à condição de modelo jurídico que vincule 

titulares e obrigados, independentemente de prévia pactuação, somente será possível 

quando adotado por uma estrutura estatal que detenha poder de decisão, como o são o 

Poder Legislativo e o Poder Judiciário.
373

 

Em sendo assim, as figuras jurídicas do contrato individual, do regulamento da 

empresa e das normas coletivas apresentam campo de aplicação mais restrito em relação ao 

modelo jurídico jurisdicional, porquanto somente se aperfeiçoam com a manifestação de 

vontade voluntária das partes pactuantes (figuras convencionais) e tem, por isso, sua 

eficácia e sua aplicabilidade limitadas aos contratantes, ao quadro de funcionários de 

determinado empregador ou parcela da categoria profissional contemplada pelo acordo ou 

convenção coletiva. 

A norma aqui atribuída ao caso concreto — ou simplesmente a regra que decorreu 

do exame de ponderação —, em sendo juridicamente válida, encontra-se apta a ser adotada 

em decisões judiciais, cuja repetição poderá conduzi-la à condição de modelo jurídico 

jurisprudencial ou, como prefere Reale, modelos jurídicos jurisdicionais 

Vêm daí duas espécies de modelos jurídicos jurisdicionais: uns 

subordinados, ou de segundo grau, na medida em que consubstanciam 

aplicações in concreto daquilo que in abstrato se configura no modelo 

legal; e outros autônomos, e são os modelos jurisdicionais por excelência, 

cuja existência decorre da correlação de dois princípios jurídicos 

fundamentais, a saber: a) o juiz não pode deixar de sentenciar a pretexto 

de lacuna ou obscuridade da lei; b) quando a lei for omissa, o juiz 

procederá como se fora legislador.
374
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Pensa-se, em livre apreensão desta classificação de Reale, que modelos 

jurisdicionais autônomos têm lugar no espaço vazio deixado pelas omissões legal e 

convencional, ausente, pois, a mediação legislativa ou a pactuação acerca do caso 

analisado; produzem um enunciado normativo que delineia suporte fático bastante para 

reconhecer, sem dependência da vontade dos atingidos, a incidência da norma sobre o 

direito à moradia do trabalhador migrante temporário. É que, muito embora ao juiz não 

seja dado negar a prestação jurisdicional, sua decisão sempre haverá de ancorar seus 

fundamentos no ordenamento jurídico, ainda que pela aplicação de normas com 

enunciação mais genérica, como o são aquelas com estrutura de “princípio”. 

Nessa perspectiva, à vista do necessário encaminhamento de solução jurídica para 

um conflito social por ora alheio à disciplina legislativa e raramente regulado pela 

autonomia privada individual ou coletiva, a proposta apresentada, calcada juridicamente 

em dispositivos constitucionais, situar-se-á na categoria dos modelos jurisdicionais 

autônomos, se porventura encampada pelo Poder Judiciário. 

A despeito destas possibilidades sempre presentes e ainda que, nesta última quadra 

histórica, sejam admitidos avanços inspirados pelos apelos pós-positivistas, não se pode 

fechar os olhos para a tradição brasileira de apego à norma posta pelo legislador, explicado 

pela associação, tantas vezes ilusória, entre a lei, como mandamento definitivo (regra), e a 

segurança jurídica que se sustenta na previsibilidade das consequências de cada 

comportamento pessoal, noção cuja relatividade manifesta-se na práxis da operação do 

Direito, por conta da linguagem em que se expressa e de suas naturais insuficiências. 

Este viés positivista, posto que não possa desconsiderar-se, sugere que, sob o 

ângulo da efetividade, eventuais dificuldades, postas pelo terçar dos argumentos pró e 

contra, pela omissão convencional e pelo moroso do processo de consolidação de um 

modelo jurídico jurisdicional, sejam superadas pela aprovação de texto normativo, que 

proclame, na forma de regra diretamente posta pelo Poder Legislativo, a existência e os 

contornos do direito fundamental em jogo no caso aqui investigado. 

É claro que, do ponto de vista científico, a regra obtida como conclusão da 

ponderação realizada neste estudo goza de aplicabilidade, encontrando-se apta a ser 

adotada, imediatamente, pelas cortes nacionais. Todavia, do ponto de vista político, sua 

difusão, enquanto norma de dever-ser, certamente ganharia eficácia social, em menor 

tempo, se igualmente contemplada em texto de lei federal. 
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É com este escopo que foi elaborada, como corolário desta pesquisa, a Proposta de 

Ante-Projeto de Lei que consta do Apêndice
375

, na qual se pretendeu deixar consolidadas 

as mais importantes conclusões aqui alcançadas. 

Nessa referida Proposta, está assim redigida a norma fundamental atribuída ao caso 

examinado: 

Art. 1º Nos contratos de trabalho por tempo determinado, bem como nos 

contratos de trabalho por tempo indeterminado que tenham por objeto a 

prestação de serviços de natureza transitória, está obrigado o empregador 

a garantir moradia gratuita e adequada ao empregado que, quando de sua 

admissão, caracterizar-se como migrante temporário. 

Parágrafo único. Considera-se migrante temporário aquele que se desloca 

estavelmente de sua residência habitual apenas em função do contrato de 

trabalho e pelo período de sua duração. 

 

A caracterização do migrante temporário e a igual abrangência da regra a contratos 

de trabalho que põem ênfase na transitoriedade inerente à atividade laboral dão os limites 

de incidência da regra sobre o asseguramento legal do direito à moradia. 

A redação do caput do art. 1º primou pelo uso da mesma terminologia adotada pelo 

art. 443, §2º, da CLT, quando este arrola as hipóteses de cabimento do contrato de trabalho 

por tempo determinado, referindo-se, na alínea “a”, a “serviço cuja natureza ou 

transitoriedade justifique a predeterminação do prazo”. Para que o texto da Proposta 

ficasse fidedigno à argumentação deduzida, foi preciso que a transitoriedade inerente à 

atividade prevalecesse como elemento completante do suporte fático, algo que, 

naturalmente, já ocorre em qualquer hipótese legal de predeterminação contratual, 

bastando estender esta circunstância ao caso dos contratos por tempo indeterminado, para 

efeito da regra pretendida. 

Preservado o espaço da negociação coletiva vocacionado para a obtenção de 

melhores condições de trabalho, inclusive no que se refere à moradia do trabalhador 

migrante, e coerentemente com os pressupostos adotados, pensa-se que, por reconhecida 

competência técnica, deva ser mantida a cargo dos órgãos especializados a definição das 

especificidades cujo atendimento configura a adequação da moradia oferecida, observados 

os parâmetros mínimos aplicáveis, adotados pelo Brasil, no âmbito internacional: 
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Art. 2.º Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de 

segurança e medicina do trabalho a edição de normas sobre a adequação 

da moradia, atendidos os seguintes requisitos mínimos: 

I — asseguramento da posse direta do empregado sobre sua moradia; 

II — disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura, 

essenciais para a preservação da saúde, da integridade física, da 

segurança, do conforto e da nutrição, dentro da moradia; 

III — acessibilidade ao local e no interior da moradia, em caso de 

empregado idoso, deficiente físico, ou com problema de saúde que a 

exija; 

IV — localização da moradia que permita acesso a transporte público 

para o local de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras 

facilidades sociais;  

V — vedação de qualquer modalidade de moradia familiar coletiva. 

Parágrafo único. A imposição de penalidades administrativas por infração 

das normas regulamentares de que trata este artigo não exclui a satisfação 

das pretensões reparatórias individuais ou coletivas fundadas na 

legislação em vigor.  

 

No caput do art. 2.º desse Ante-projeto, a referência a “órgão de âmbito nacional 

competente para a edição de normas em matéria de segurança e medicina do trabalho” 

reproduz a literalidade do caput do art. 155 da CLT, quando se refere a quem detém a 

competência regulamentar para este tipo de assunto. Nessa linha, sem prejuízo de sua 

desejável atualização, as NR’s 24, 18, 31, 21 e 15, já em vigor, estão aptas a cumprir a 

tarefa complementar, ali delegada. 

A edição de diploma que atenda aos lineamentos desse Ante-projeto por certo 

representará, ao cabo, a desejável mediação legislativa, a configurar exemplo do papel 

central, concreto e dinâmico da ciência jurídica, consistente em pavimentar o caminho 

entre a teoria e a aplicação do Direito ao caso concreto. 
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CONCLUSÃO 

 

A chaga da negação da moradia adequada ao trabalhador migrante é uma entre as 

diversas mazelas sociais manifestadas, na esfera de um sistema econômico que 

inevitavelmente inverte a ordem dos valores humanos, fazendo com que pequenas 

conquistas justifiquem, mediante o dissimulado apoio da ideologia, a experiência de 

grandes privações. 

Particularmente no Brasil, há um reconhecido processo social que subjaz às 

migrações temporárias, incluindo as sazonais, articulado pelo mercado de trabalho, 

envolvendo milhares de pessoas economicamente vulneráveis em sua esmagadora maioria 

— pobres e miseráveis, na acepção do termo. É exatamente dentro deste processo social 

que se multiplica o vilipêndio do direito fundamental à moradia do trabalhador migrante, 

ainda que em caráter transitório. Há um conflito social de dimensão importante, na medida 

em que se trata de direito da personalidade, diretamente subordinado à ideia de dignidade 

da pessoa humana. 

A busca da definição da amplitude das obrigações do empregador em face do 

direito à moradia do trabalhador migrante, abordada na perspectiva do conflito social que 

envolve esta questão, é exemplo, por um lado, de como a complexidade das relações 

sociais não se coaduna com uma visão estática que se possa ter do Direito e, por outro, da 

inegável força normativa dos direitos fundamentais, alicerce de sua indisputável aptidão 

para a aplicação a casos concretos.  

O problema enfrentado neste trabalho, por ser complexo dos pontos de vistas fático 

e jurídico, não comporta resposta simplista, sob pena de incontornável fragilidade.  

A adoção de pressupostos teóricos abertos acerca da concepção de Direito e de seu 

método de aplicação, como acontece com a Teoria dos Modelos, com o 

Tridimensionalismo Concreto e Dinâmico e com a distinção entre princípios e regras, é 

instrumento importante a conferir respaldo dogmático e racionalidade à força normativa 

dos direitos fundamentais, sem a qual não se imagina sequer como seria possível começar 

a estudar o tema, sob o prisma da atual ciência jurídica.  

Não cabe recusar, de antemão, que um conflito deste porte possa manifestar-se e ser 

juridicamente solucionado, no âmbito das relações entre empregado e empregador, 
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sobretudo quando há omissão no plano convencional, ou seja, dos contratos de trabalho, 

dos regulamentos de empresa e dos acordos e convenções coletivas. Isto porque a proteção 

dos direitos fundamentais deixou, há muito tempo, o plano dos anseios sociológicos e 

tornou-se, também no Brasil, letra de lei, em suas mais diversas categorias hierárquicas 

(Constituição e leis infraconstitucionais). Resta, como insiste Bobbio, conferir-lhes 

efetividade. Os instrumentos para tanto estão à disposição do jurista, para que o faça 

fundamentado no ordenamento jurídico, que se expressa por normas que desabrocham 

dando significado aos textos legais. 

Os direitos fundamentais já contam com metodologia própria de 

interpretação/aplicação. Seu manejo depende do preparo e do ato de vontade do aplicador, 

porquanto, à vista desta metodologia, já não é mais dado falar em arbitrariedades ou em 

insegurança jurídica por ocasião da concretização jurisdicional dos direitos mais rentes à 

dignidade da pessoa humana. 

Consta da Constituição Federal vigente o direito à moradia, que há de ser adequada, 

com expressa previsão da sua “aplicabilidade imediata”, sem restrições. O exame do caso 

da moradia inadequada dos trabalhadores migrantes tem, portanto, no consabido enunciado 

normativo constitucional seu ponto de partida, devendo o intérprete pretender, 

metodologicamente (ou cientificamente), emprestar-lhe, mais do que sentido, verdadeira 

efetividade, dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

Ao entender-se a “aplicabilidade imediata” dos princípios de direitos fundamentais 

como aptidão para produção de efeitos (eficácia) em qualquer tipo de relação entre 

indivíduo e Estado e entre particulares, já não há mais espaço para que seja refutada a 

exigência da análise do problema central deste estudo sob o espectro do direito 

fundamental à moradia. Inescapável, por conseguinte, afigura-se a definição sobre se e 

como esse direito pode equacionar, juridicamente, o conflito social, ou seja, confirmar e 

delinear sua aplicabilidade. 

Dentro desta tarefa, a afirmação da eficácia das normas sobre direitos fundamentais 

sociais e sua consequente aptidão para a produção de efeitos em qualquer relação entre 

particulares atrai a perquirição dessa possibilidade também no contexto do vínculo 

empregatício, ainda que nesse não encontre seu fundamento jurídico, porquanto, em sendo 

direito da personalidade, é extracontratual o seu alicerce. 
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Estando enunciado em uma norma com estrutura de princípio, em um mandamento 

de otimização, o direito à moradia exige que, ao preenchê-lo de sentido, o aplicador do 

Direito persiga sua realização, na maior medida possível, conforme as possibilidades 

fáticas e jurídicas do caso que aprecia. 

Colidindo com o direito fundamental de propriedade do empregador, o direito à 

moradia encontra razões de fato e de direito bastantes para justificar sua precedência no 

caso do trabalhador migrante temporário, a ponto de fundamentar uma obrigação jurídica 

válida (proporcional) do empregador, consistente em oferecer, gratuitamente, a todo 

empregado seu nessa condição, moradia adequada, durante o contrato de trabalho que 

tenha por objeto atividade transitória por natureza. 

Desse modo, a amplitude das obrigações do empregador em face do direito à 

moradia do trabalhador migrante encontra-se definida na forma de norma de direito 

fundamental atribuída. 

Configurando verdadeiro modelo hermenêutico, aspirante a modelo jurídico, a teia 

de argumentos em favor de tal norma de direito fundamental atribuída (e de todas as 

demais premissas que a alicerçam) está orientada exatamente pela força normativa que visa 

conferir efetividade aos direitos fundamentais, mediante postura metodológica e racional 

que demonstre a coerência das afirmações lançadas com o ordenamento jurídico em vigor, 

sem arbitrariedades, preservando a constatação da aplicabilidade do direito à moradia ao 

caso abordado. 

Todavia, de absolutamente nada adiantará todo o arsenal teórico sobre os direitos 

fundamentais, se não for direcionado para a solução dos conflitos sociais ou inspirado pelo 

valor justiça, que, centrada na ideia de igualdade, jamais pode compactuar com o ícone 

capitalista da meritocracia, usado como subterfúgio para descumprimento das obrigações 

de particulares para com os direitos fundamentais do seu igual. Não é justo. Não é jurídico. 

A inquietação que motivou o enfrentamento da questão central deste estudo 

encontrou algum conforto nas conclusões que emergiram do esforço científico que 

permeou a pesquisa levada a cabo. Nas dimensões jurídica, fática e axiológica, crê-se 

plausível afirmar que a amplitude da obrigação patronal em face do direito à moradia 

abarca, sob o enfoque subjetivo, todos os empregados migrantes temporários — seja este 

dever expressamente assumido pelo empregador ou não — e, sob o enfoque objetivo, todas 
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as providências que, à luz das especificações normativas em vigor, devam ser tomadas 

como requisito para a prestação de moradia adequada. 

O Direito, na qualidade de objeto cultural, porquanto produzido pelo homem, revela 

sua limitação a cada novo conflito vivo que, submetido à prestação jurisdicional, não 

comporta resposta pronta e acabada, com o folhear dos Códigos que albergam textos ainda 

mais limitados que o próprio Direito, porquanto Direito não é sinônimo de norma posta.  

Esta limitação do Direito encontra, paradoxalmente, sua causa e sua mitigação na 

linguagem. A cada incursão que se faz no Direito, as normas enclausuradas em palavras 

negam a solução imediata das lides mais complexas e, ao mesmo tempo, abrem as portas 

para o entendimento de que o Direito só acontece quando aplicado ao caso concreto e que 

esta aplicação é fruto do ato humano de interpretar, isto é, de lhe emprestar sentido. 

Os limites do Direito, enquanto objeto cultural, refletem a própria limitação 

humana. Nada mais humano do que ter limites. Limitado, o Direito, sem abandono da sua 

essência de regulação orientada à paz social, deve servir à sociedade e não relegá-la à 

condição de sua refém. Urge que a humanidade e, em especial, a comunidade jurídica 

apercebam-se disso, na condução dos rumos da instituição jurídica. Afinal, o Direito é 

produto humano. 

Da qualificação jurídica das condições da moradia dos trabalhadores migrantes 

temporários frente às obrigações patronais, percebe-se, para além das suas peculiaridades, 

que, em favor da força normativa dos direitos fundamentais, é forçosa a adoção da 

metodologia de aplicação que lhe é peculiar, dotando de racionalidade as conclusões 

científicas e jurisdicionais que envolvam sua aplicação a conflitos cuja complexidade 

assim justifique. 

O manejo jurisdicional dos direitos fundamentais sem qualquer critério racional, ao 

contrário de contribuir para a sua efetividade, apenas alimenta a correspondente 

resistência. O Direito não é progressista em si. Somente pode sê-lo, pelas mãos do seu 

aplicador. 
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APÊNDICE 

PROPOSTA DE ANTE-PROJETO DE LEI 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos empregadores oferecerem, gratuitamente, 

moradia adequada a empregados que se caracterizem como migrantes temporários, e dá 

outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Nos contratos de trabalho por tempo determinado, bem como nos contratos de 

trabalho por tempo indeterminado que tenham por objeto a prestação de serviços de natureza 

transitória, está obrigado o empregador a garantir moradia gratuita e adequada ao empregado que, 

quando de sua admissão, caracterizar-se como migrante temporário. 

Parágrafo único. Considera-se migrante temporário aquele que se desloca estavelmente de 

sua residência habitual apenas em função do contrato de trabalho e pelo período de sua duração. 

Art. 2.º Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e 

medicina do trabalho a edição de normas sobre a adequação da moradia, atendidos os seguintes 

requisitos mínimos: 

I — asseguramento da posse direta do empregado sobre sua moradia; 

II — disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura, essenciais para a 

preservação da saúde, da integridade física, da segurança, do conforto e da nutrição, dentro da 

moradia; 

III — acessibilidade ao local e no interior da moradia, em caso de empregado idoso, 

deficiente físico, ou com problema de saúde que a exija; 

IV — localização da moradia que permita acesso a transporte público para o local de 

trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades sociais;  

V — vedação de qualquer modalidade de moradia familiar coletiva. 

Parágrafo único. A imposição de penalidades administrativas por infração das normas 

regulamentares de que trata este artigo não exclui a satisfação das pretensões reparatórias 

individuais ou coletivas fundadas na legislação em vigor. 

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 
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ANEXO A 

COMENTÁRIO-GERAL N.º 4 DO COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS DA ONU
376

 

 

The right to adequate housing (Art.11 (1)) : . 13/12/1991. 

CESCR General comment 4. (General Comments) 

Convention Abbreviation: CESCR 

GENERAL COMMENT 4 

The right to adequate housing 

(Art. 11 (1) of the Covenant) 

(Sixth session, 1991)* 

 

1. Pursuant to article 11 (1) of the Covenant, States parties "recognize the right of 

everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate 

food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions". The 

human right to adequate housing, which is thus derived from the right to an adequate 

standard of living, is of central importance for the enjoyment of all economic, social and 

cultural rights. 

2. The Committee has been able to accumulate a large amount of information 

pertaining to this right. Since 1979, the Committee and its predecessors have examined 75 

reports dealing with the right to adequate housing. The Committee has also devoted a day 

of general discussion to the issue at each of its third (see E/1989/22, para. 312) and fourth 

sessions (E/1990/23, paras. 281-285). In addition, the Committee has taken careful note of 

information generated by the International Year of Shelter for the Homeless (1987) 

including the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 adopted by the General 

Assembly in its resolution 42/191 of 11 December 1987 1/. The Committee has also 

reviewed relevant reports and other documentation of the Commission on Human Rights 

and the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 2/. 

                                                           
376

Reprodução do texto original. UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS. 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment 4. (General Comments) - The right 

to adequate housing (Art.11 (1)). Sixth session, 1991. E/1992/23, cit., Acesso em: 11 maio 2012. 
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3. Although a wide variety of international instruments address the different 

dimensions of the right to adequate housing 3/ article 11 (1) of the Covenant is the most 

comprehensive and perhaps the most important of the relevant provisions. 

4. Despite the fact that the international community has frequently reaffirmed the 

importance of full respect for the right to adequate housing, there remains a disturbingly 

large gap between the standards set in article 11 (1) of the Covenant and the situation 

prevailing in many parts of the world. While the problems are often particularly acute in 

some developing countries which confront major resource and other constraints, the 

Committee observes that significant problems of homelessness and inadequate housing 

also exist in some of the most economically developed societies. The United Nations 

estimates that there are over 100 million persons homeless worldwide and over 1 billion 

inadequately housed 4/ . There is no indication that this number is decreasing. It seems 

clear that no State party is free of significant problems of one kind or another in relation to 

the right to housing. 

5. In some instances, the reports of States parties examined by the Committee have 

acknowledged and described difficulties in ensuring the right to adequate housing. For the 

most part, however, the information provided has been insufficient to enable the 

Committee to obtain an adequate picture of the situation prevailing in the State concerned. 

This General Comment thus aims to identify some of the principal issues which the 

Committee considers to be important in relation to this right. 

6. The right to adequate housing applies to everyone. While the reference to 

"himself and his family" reflects assumptions as to gender roles and economic activity 

patterns commonly accepted in 1966 when the Covenant was adopted, the phrase cannot be 

read today as implying any limitations upon the applicability of the right to individuals or 

to female-headed households or other such groups. Thus, the concept of "family" must be 

understood in a wide sense. Further, individuals, as well as families, are entitled to 

adequate housing regardless of age, economic status, group or other affiliation or status 

and other such factors. In particular, enjoyment of this right must, in accordance with 

article 2 (2) of the Covenant, not be subject to any form of discrimination. 

7. In the Committee's view, the right to housing should not be interpreted in a 

narrow or restrictive sense which equates it with, for example, the shelter provided by 

merely having a roof over one's head or views shelter exclusively as a commodity. Rather 
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it should be seen as the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is 

appropriate for at least two reasons. In the first place, the right to housing is integrally 

linked to other human rights and to the fundamental principles upon which the Covenant is 

premised. This "the inherent dignity of the human person" from which the rights in the 

Covenant are said to derive requires that the term "housing" be interpreted so as to take 

account of a variety of other considerations, most importantly that the right to housing 

should be ensured to all persons irrespective of income or access to economic resources. 

Secondly, the reference in article 11 (1) must be read as referring not just to housing but to 

adequate housing. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy 

for Shelter to the Year 2000 have stated: "Adequate shelter means ... adequate privacy, 

adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, adequate basic 

infrastructure and adequate location with regard to work and basic facilities - all at a 

reasonable cost". 

8. Thus the concept of adequacy is particularly significant in relation to the right to 

housing since it serves to underline a number of factors which must be taken into account 

in determining whether particular forms of shelter can be considered to constitute 

"adequate housing" for the purposes of the Covenant. While adequacy is determined in part 

by social, economic, cultural, climatic, ecological and other factors, the Committee 

believes that it is nevertheless possible to identify certain aspects of the right that must be 

taken into account for this purpose in any particular context. They include the following: 

(a)  Legal security of tenure. Tenure takes a variety of forms, including rental 

(public and private) accommodation, cooperative housing, lease, owner-occupation, 

emergency housing and informal settlements, including occupation of land or property. 

Notwithstanding the type of tenure, all persons should possess a degree of security of 

tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other 

threats. States parties should consequently take immediate measures aimed at conferring 

legal security of tenure upon those persons and households currently lacking such 

protection, in genuine consultation with affected persons and groups; 

(b)  Availability of services, materials, facilities and infrastructure. An adequate 

house must contain certain facilities essential for health, security, comfort and nutrition. 

All beneficiaries of the right to adequate housing should have sustainable access to natural 

and common resources, safe drinking water, energy for cooking, heating and lighting, 
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sanitation and washing facilities, means of food storage, refuse disposal, site drainage and 

emergency services; 

(c)  Affordability. Personal or household financial costs associated with housing 

should be at such a level that the attainment and satisfaction of other basic needs are not 

threatened or compromised. Steps should be taken by States parties to ensure that the 

percentage of housing-related costs is, in general, commensurate with income levels. States 

parties should establish housing subsidies for those unable to obtain affordable housing, as 

well as forms and levels of housing finance which adequately reflect housing needs. In 

accordance with the principle of affordability, tenants should be protected by appropriate 

means against unreasonable rent levels or rent increases. In societies where natural 

materials constitute the chief sources of building materials for housing, steps should be 

taken by States parties to ensure the availability of such materials; 

(d)  Habitability. Adequate housing must be habitable, in terms of providing the 

inhabitants with adequate space and protecting them from cold, damp, heat, rain, wind or 

other threats to health, structural hazards, and disease vectors. The physical safety of 

occupants must be guaranteed as well. The Committee encourages States parties to 

comprehensively apply the Health Principles of Housing 5/ prepared by WHO which view 

housing as the environmental factor most frequently associated with conditions for disease 

in epidemiological analyses; i.e. inadequate and deficient housing and living conditions are 

invariably associated with higher mortality and morbidity rates; 

(e)  Accessibility. Adequate housing must be accessible to those entitled to it. 

Disadvantaged groups must be accorded full and sustainable access to adequate housing 

resources. Thus, such disadvantaged groups as the elderly, children, the physically 

disabled, the terminally ill, HIV-positive individuals, persons with persistent medical 

problems, the mentally ill, victims of natural disasters, people living in disaster-prone areas 

and other groups should be ensured some degree of priority consideration in the housing 

sphere. Both housing law and policy should take fully into account the special housing 

needs of these groups. Within many States parties increasing access to land by landless or 

impoverished segments of the society should constitute a central policy goal. Discernible 

governmental obligations need to be developed aiming to substantiate the right of all to a 

secure place to live in peace and dignity, including access to land as an entitlement; 
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(f) Location. Adequate housing must be in a location which allows access to 

employment options, health-care services, schools, child-care centres and other social 

facilities. This is true both in large cities and in rural areas where the temporal and 

financial costs of getting to and from the place of work can place excessive demands upon 

the budgets of poor households. Similarly, housing should not be built on polluted sites nor 

in immediate proximity to pollution sources that threaten the right to health of the 

inhabitants; 

(g)  Cultural adequacy. The way housing is constructed, the building materials used 

and the policies supporting these must appropriately enable the expression of cultural 

identity and diversity of housing. Activities geared towards development or modernization 

in the housing sphere should ensure that the cultural dimensions of housing are not 

sacrificed, and that, inter alia, modern technological facilities, as appropriate are also 

ensured. 

9. As noted above, the right to adequate housing cannot be viewed in isolation 

from other human rights contained in the two International Covenants and other applicable 

international instruments. Reference has already been made in this regard to the concept of 

human dignity and the principle of non-discrimination. In addition, the full enjoyment of 

other rights - such as the right to freedom of expression, the right to freedom of association 

(such as for tenants and other community-based groups), the right to freedom of residence 

and the right to participate in public decision-making - is indispensable if the right to 

adequate housing is to be realized and maintained by all groups in society. Similarly, the 

right not to be subjected to arbitrary or unlawful interference with one's privacy, family, 

home or correspondence constitutes a very important dimension in defining the right to 

adequate housing. 

10. Regardless of the state of development of any country, there are certain steps 

which must be taken immediately. As recognized in the Global Strategy for Shelter and in 

other international analyses, many of the measures required to promote the right to housing 

would only require the abstention by the Government from certain practices and a 

commitment to facilitating "self-help" by affected groups. To the extent that any such steps 

are considered to be beyond the maximum resources available to a State party, it is 

appropriate that a request be made as soon as possible for international cooperation in 

accordance with articles 11 (1), 22 and 23 of the Covenant, and that the Committee be 

informed thereof. 
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11. States parties must give due priority to those social groups living in 

unfavourable conditions by giving them particular consideration. Policies and legislation 

should correspondingly not be designed to benefit already advantaged social groups at the 

expense of others. The Committee is aware that external factors can affect the right to a 

continuous improvement of living conditions, and that in many States parties overall living 

conditions declined during the 1980s. However, as noted by the Committee in its General 

Comment 2 (1990) (E/1990/23, annex III), despite externally caused problems, the 

obligations under the Covenant continue to apply and are perhaps even more pertinent 

during times of economic contraction. It would thus appear to the Committee that a general 

decline in living and housing conditions, directly attributable to policy and legislative 

decisions by States parties, and in the absence of accompanying compensatory measures, 

would be inconsistent with the obligations under the Covenant. 

12. While the most appropriate means of achieving the full realization of the right 

to adequate housing will inevitably vary significantly from one State party to another, the 

Covenant clearly requires that each State party take whatever steps are necessary for that 

purpose. This will almost invariably require the adoption of a national housing strategy 

which, as stated in paragraph 32 of the Global Strategy for Shelter, "defines the objectives 

for the development of shelter conditions, identifies the resources available to meet these 

goals and the most cost-effective way of using them and sets out the responsibilities and 

time-frame for the implementation of the necessary measures". Both for reasons of 

relevance and effectiveness, as well as in order to ensure respect for other human rights, 

such a strategy should reflect extensive genuine consultation with, and participation by, all 

of those affected, including the homeless, the inadequately housed and their 

representatives. Furthermore, steps should be taken to ensure coordination between 

ministries and regional and local authorities in order to reconcile related policies 

(economics, agriculture, environment, energy, etc.) with the obligations under article 11 of 

the Covenant. 

13. Effective monitoring of the situation with respect to housing is another 

obligation of immediate effect. For a State party to satisfy its obligations under article 11 

(1) it must demonstrate, inter alia, that it has taken whatever steps are necessary, either 

alone or on the basis of international cooperation, to ascertain the full extent of 

homelessness and inadequate housing within its jurisdiction. In this regard, the revised 

general guidelines regarding the form and contents of reports adopted by the Committee 
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(E/C.12/1991/1) emphasize the need to "provide detailed information about those groups 

within ... society that are vulnerable and disadvantaged with regard to housing". They 

include, in particular, homeless persons and families, those inadequately housed and 

without ready access to basic amenities, those living in "illegal" settlements, those subject 

to forced evictions and low-income groups. 

14. Measures designed to satisfy a State party's obligations in respect of the right to 

adequate housing may reflect whatever mix of public and private sector measures 

considered appropriate. While in some States public financing of housing might most 

usefully be spent on direct construction of new housing, in most cases, experience has 

shown the inability of Governments to fully satisfy housing deficits with publicly built 

housing. The promotion by States parties of "enabling strategies", combined with a full 

commitment to obligations under the right to adequate housing, should thus be encouraged. 

In essence, the obligation is to demonstrate that, in aggregate, the measures being taken are 

sufficient to realize the right for every individual in the shortest possible time in 

accordance with the maximum of available resources. 

15. Many of the measures that will be required will involve resource allocations 

and policy initiatives of a general kind. Nevertheless, the role of formal legislative and 

administrative measures should not be underestimated in this context. The Global Strategy 

for Shelter (paras. 66-67) has drawn attention to the types of measures that might be taken 

in this regard and to their importance. 

16. In some States, the right to adequate housing is constitutionally entrenched. In 

such cases the Committee is particularly interested in learning of the legal and practical 

significance of such an approach. Details of specific cases and of other ways in which 

entrenchment has proved helpful should thus be provided.  

17. The Committee views many component elements of the right to adequate 

housing as being at least consistent with the provision of domestic legal remedies. 

Depending on the legal system, such areas might include, but are not limited to: (a) legal 

appeals aimed at preventing planned evictions or demolitions through the issuance of 

court-ordered injunctions; (b) legal procedures seeking compensation following an illegal 

eviction; (c) complaints against illegal actions carried out or supported by landlords 

(whether public or private) in relation to rent levels, dwelling maintenance, and racial or 

other forms of discrimination; (d) allegations of any form of discrimination in the 
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allocation and availability of access to housing; and (e) complaints against landlords 

concerning unhealthy or inadequate housing conditions. In some legal systems it would 

also be appropriate to explore the possibility of facilitating class action suits in situations 

involving significantly increased levels of homelessness. 

18. In this regard, the Committee considers that instances of forced eviction are 

prima facie incompatible with the requirements of the Covenant and can only be justified 

in the most exceptional circumstances, and in accordance with the relevant principles of 

international law. 

19. Finally, article 11 (1) concludes with the obligation of States parties to 

recognize "the essential importance of international cooperation based on free consent". 

Traditionally, less than 5 per cent of all international assistance has been directed towards 

housing or human settlements, and often the manner by which such funding is provided 

does little to address the housing needs of disadvantaged groups. States parties, both 

recipients and providers, should ensure that a substantial proportion of financing is devoted 

to creating conditions leading to a higher number of persons being adequately housed. 

International financial institutions promoting measures of structural adjustment should 

ensure that such measures do not compromise the enjoyment of the right to adequate 

housing. States parties should, when contemplating international financial cooperation, 

seek to indicate areas relevant to the right to adequate housing where external financing 

would have the most effect. Such requests should take full account of the needs and views 

of the affected groups. 

Notes 

*Contained in document E/1992/23. 

1/ Official Records of the General Assembly, Forty-third Session, Supplement No. 

8, addendum (A/43/8/Add.1). 

2/ Commission on Human Rights resolutions 1986/36 and 1987/22; reports by Mr. 

Danilo Türk, Special Rapporteur of the Sub-Commission (E/CN.4/Sub.2/1990/19, paras. 

108-120; E/CN.4/Sub.2/1991/17, paras. 137-139); see also Sub-Commission resolution 

1991/26. 

3/ See, for example, article 25 (1) of the Universal Declaration on Human Rights, 

article 5 (e) (iii) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination, article 14 (2) of the Convention on the Elimination of All Forms of 
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Discrimination against Women, article 27 (3) of the Convention on the Rights of the Child, 

article 10 of the Declaration on Social Progress and Development, section III (8) of the 

Vancouver Declaration on Human Settlements, 1976 (Report of Habitat: United Nations 

Conference on Human Settlements (United Nations publication, Sales No. E.76.IV.7 and 

corrigendum), chap. I), article 8 (1) of the Declaration on the Right to Development and 

the ILO Recommendation Concerning Workers' Housing, 1961 (No. 115). 

4/ See footnote 1/. 

5/ Geneva, World Health Organization, 1990.  
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ANEXO B 

NR 24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE 

TRABALHO
377

 

 

[...] 

24.5 Alojamento. 

24.5.1 Conceituação. 

24.5.1.1 Alojamento é o local destinado ao repouso dos operários. 

24.5.2 Características gerais. 

24.5.2.1 A capacidade máxima de cada dormitório será de 100 (cem) operários. 

24.5.2.2 Os dormitórios deverão ter áreas mínimas dimensionadas de acordo com 

os módulos (camas/armários) adotados e capazes de atender ao efeito a ser alojado, 

conforme o Quadro I. 

[...] 

24.5.3 Os alojamentos deverão ser localizados em áreas que permitam atender não 

só às exigências construtivas como também evitar o devassamento aos prédios vizinhos. 

24.5.4 Os alojamentos deverão ter um pavimento, podendo ter, no máximo, dois 

pisos quando a área disponível para a construção for insuficiente. 

24.5.5 Os alojamentos deverão ter área de circulação interna, nos dormitórios, com 

a largura mínima de 1,00 metro. 

24.5.6 O pé-direito dos alojamentos deverá obedecer às seguintes dimensões 

mínimas. 

a) 2,6m para camas simples; 

b) 3,0m para camas duplas. 

24.5.7 As paredes dos alojamentos poderão ser construídas em alvenaria de tijolo 

comum, em concreto ou em madeira. 
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24.5.8 Os pisos dos alojamentos deverão ser impermeáveis, laváveis e de 

acabamento áspero. Deverão impedir a entrada de umidade e emanações no alojamento. 

Não deverão apresentar ressaltos e saliências, sendo o acabamento compatível com as 

condições mínimas de conforto térmico e higiene. 

24.5.9 A cobertura dos alojamentos deverá ter estrutura de madeira ou metálica, as 

telhas poderão ser de barro ou de fibrocimento, e não haverá forro. 

24.5.9.1 O ponto do telhado deverá ser de 1:4, independentemente do tipo de telha 

usada. 

24.5.10 As portas dos alojamentos deverão ser metálicas ou de madeira, abrindo 

para fora, medindo no mínimo 1,00m x 2,10m para cada 100 operários. 

24.5.11 Existindo corredor, este terá, no mínimo, uma porta em cada extremidade, 

abrindo para fora. 

24.5.12 As janelas dos alojamentos deverão ser de madeira ou de ferro, de 60cm x 

60cm, no mínimo. 

24.5.12.1 A parte inferior do caixilho deverá se situar, no mínimo, no plano da 

cama superior (caso de camas duplas) e à altura de 1,60 do piso no caso de camas simples. 

24.5.13 A ligação do alojamento com o sanitário será feita através de portas, com 

mínimo de 0,80 m x 2,10 m. 

24.5.14 Todo alojamento será provido de uma rede de iluminação, cuja fiação 

deverá ser protegida por eletrodutos. 

24.5.15 Deverá ser mantido um iluminamento mínimo de 100 lux, podendo ser 

instaladas lâmpadas incandescentes de 100W/8,00 m² de área com pé-direito de 3 (três) 

metros máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. 

24.5.16 Nos alojamentos deverão ser instalados bebedouros de acordo com o item 

24.6.1. 

24.5.17 As pinturas das paredes, portas e janelas, móveis e utensílios, deverão 

obedecer ao seguinte: 

a) alvenaria - tinta de base plástica; 

b) ferro - tinta a óleo; 

c) madeira - tinta especial retardante à ação do fogo. 
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24.5.18 As camas poderão ser de estrutura metálica ou de madeira, oferecendo 

perfeita rigidez. 

24.5.19 A altura livre das camas duplas deverá ser de, no mínimo, 1,10m contados 

do nível superior do colchão da cama de baixo, ao nível inferior da longarina da cama de 

cima. 

24.5.19.1 As camas superiores deverão ter proteção lateral e altura livre, mínima, 

de 1,10 m do teto do alojamento. 

24.5.19.2 O acesso à cama superior deverá ser fixo e parte integrante da estrutura 

da mesma. 

24.5.19.3 Os estrados das camas superiores deverão ser fechados na parte inferior. 

24.5.20 Deverão ser colocadas caixas metálicas com areia, para serem usadas como 

cinzeiros. 

24.5.21 Os armários dos alojamentos poderão ser de aço ou de madeira, individuais, 

e deverão ter as seguintes dimensões mínimas: 0,60m de frente x 0,45m de fundo x 0,90m 

de altura. 

24.5.22 No caso de alojamentos com dois pisos deverá haver, no mínimo, duas 

escadas de saída, guardada a proporcionalidade de 1,0m de largura para cada 100 

operários; 

24.5.23 Escadas e corredores coletivos principais terão largura mínima de 1,20m 

(um metro e vinte centímetros), podendo os secundários ter 0,80m. 

24.5.24.1 Estes vãos poderão dar para prisma externo descoberto, devendo este 

prisma ter área não menor que 9m² e dimensão linear mínima de 2,00 m. 

24.5.24.2 Os valores enumerados no item são aplicáveis ao caso de edificações que 

tenham altura máxima de 6,00m (seis metros) entre a laje do teto mais alto e o piso mais 

baixo. 

24.5.25 No caso em que a vertical Vm entre o teto mais alto e o piso mais baixo for 

superior a 6,00 m, a área do prisma, em metros quadrados, será dada pela expressão V2/4 

(o quadrado do valor V em metros dividido por quatro), respeitando-se, também, o mínimo 

linear de 2,00m para uma dimensão do prisma. 
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24.5.26 Não será permitido ventilação em dormitório, feita somente de modo 

indireto.  

24.5.27 Os corredores dos alojamentos com mais de 10 metros de comprimento 

terão vãos para o exterior com área não inferior a 1/8 (um oitavo) do respectivo piso. 

24.5.28 Nos alojamentos deverão ser obedecidas as seguintes instruções gerais de 

uso: 

a) todo quarto ou instalação deverá ser conservado limpo e todos eles serão 

pulverizados de 30 em 30 dias; 

b) os sanitários deverão ser desinfetados diariamente; 

c) o lixo deverá ser retirado diariamente e depositado em local adequado; 

d) é proibida, nos dormitórios, a instalação para eletrodomésticos e o uso de 

fogareiro ou similares. 

24.5.29 É vedada a permanência de pessoas com moléstias infectocontagiosas. 

24.5.30 As instalações sanitárias, além de atender às exigências do item 24.1, 

deverão fazer parte integrante do alojamento ou estar localizadas a uma distância máxima 

de 50,00 (cinqüenta metros) do mesmo. 

24.5.31 O pé-direito das instalações sanitárias será, no mínimo, igual ao do 

alojamento onde for contíguo sendo permitidos rebaixos para as instalações hidráulicas de, 

no máximo, 0,40m (quarenta centímetros). 

[...] 
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ANEXO C 

NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO
378

 

 

[...]  

18.4.2.10 Alojamento 

18.4.2.10.1 Os alojamentos dos canteiros de obra devem: 

a) ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente; 

b) ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente; 

c) ter cobertura que proteja das intempéries; 

d) ter área de ventilação de no mínimo 1/10 (um décimo) da área do piso; 

e) ter iluminação natural e/ou artificial; 

f) ter área mínima de 3,00m2 (três metros) quadrados por módulo cama/armário, 

incluindo a área de circulação; 

g) ter pé-direito de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) para cama simples 

e de 3,00m (três metros) para camas duplas; 

h) não estar situados em subsolos ou porões das edificações; 

i) ter instalações elétricas adequadamente protegidas. 

18.4.2.10.2 É proibido o uso de 3 (três) ou mais camas na mesma vertical. 

18.4.2.10.3 A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a última e o teto 

é de, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros). 

18.4.2.10.4 A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. 

18.4.2.10.5 As dimensões mínimas das camas devem ser de 0,80m (oitenta 

centímetros) por 1,90m (um metro e noventa centímetros) e distância entre o ripamento do 

estrado de 0,05m (cinco centímetros), dispondo ainda de colchão com densidade 26 (vinte 

e seis) e espessura mínima de 0,10m (dez centímetros). 
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18.4.2.10.6 As camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições 

adequadas de higiene, bem como cobertor, quando as condições climáticas assim o 

exigirem. 

18.4.2.10.7 Os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes 

dimensões mínimas: 

a) 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura por 0,30m (trinta centímetros) de 

largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade, com separação ou prateleira, de 

modo que um compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centímetros), se destine a 

abrigar a roupa de uso comum e o outro compartimento, com a altura de 0,40m (quarenta 

centímetros), a guardar a roupa de trabalho; ou 

b) 0,80m (oitenta centímetros) de altura por 0,50m (cinqüenta centímetros) de 

largura e 0,40m (quarenta centímetros) de profundidade com divisão no sentido vertical, de 

forma que os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centímetros), 

estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. 

18.4.2.10.8 É proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do 

alojamento. 

18.4.2.10.9 O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, 

higiene e limpeza. 

18.4.2.10.10 É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e 

fresca, para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento 

similiar que garanta as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 

(vinte e cinco) trabalhadores ou fração. 

18.4.2.10.11 É vedada a permanência de pessoas com moléstia infecto-contagiosa 

nos alojamentos. 

[...] 
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ANEXO D 

NR 31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 

AQÜICULTURA
379

 

 

31.23.5 Alojamentos 

31.23.5.1 Os alojamentos devem: 

a) ter camas com colchão, separadas por no mínimo um metro, sendo permitido o 

uso de beliches, limitados a duas camas na mesma vertical, com espaço livre mínimo de 

cento e dez centímetros acima do colchão; 

b) ter armários individuais para guarda de objetos pessoais; 

c) ter portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança; 

d) ter recipientes para coleta de lixo; 

e) ser separados por sexo. 

31.23.5.2 O empregador rural ou equiparado deve proibir a utilização de fogões, 

fogareiros ou similares no interior dos alojamentos. 

31.23.5.3 O empregador deve fornecer roupas de cama adequadas às condições 

climáticas locais. 

31.23.5.4 As camas poderão ser substituídas por redes, de acordo com o costume 

local, obedecendo o espaçamento mínimo de um metro entre as mesmas. 

31.23.5.5 É vedada a permanência de pessoas com doenças infectocontagiosas no 

interior do alojamento. 

[...] 
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ANEXO E 

NR 21 – TRABALHOS A CÉU ABERTO
380

 

 

[...] 

21.6. Quando o empregador fornecer ao empregado moradia para si e sua família, 

esta deverá possuir condições sanitárias adequadas. 

21.6.1. É vedada, em qualquer hipótese, a moradia coletiva da família. 

21.7. A moradia deverá ter: 

a) capacidade dimensionada de acordo com o número de moradores; 

b) ventilação e luz direta suficiente; 

c) as paredes caiadas e os pisos construídos de material impermeável. 

21.8. As casas de moradia serão construídas em locais arejados, livres de vegetação 

e afastadas no mínimo 50,00m (cinqüenta metros) dos depósitos de feno ou estercos, 

currais, estábulos, pocilgas e quaisquer viveiros de criação. 

21.9. As portas, janelas e frestas deverão ter dispositivos capazes de mantê-las 

fechadas, quando necessário. 

21.10. O poço de água será protegido contra a contaminação. 

21.11. A cobertura será sempre feita de material impermeável, imputrecível, não 

combustível. 

21.12. Toda moradia disporá de, pelo menos, um dormitório, uma cozinha e um 

compartimento sanitário. 

21.13. As fossas negras deverão estar, no mínimo, 15,00m (quinze metros) do poço; 

10,00m (dez metros) da casa, em lugar livre de enchentes e à jusante do poço. 

21.14. Os locais destinados às privadas serão arejados, com ventilação abundante, 

mantidos limpos, em boas condições sanitárias e devidamente protegidos contra a 

proliferação de insetos, ratos, animais e pragas. 

[...] 
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ANEXO F 

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - ANEXO N.º 6 - 

TRABALHO SOB CONDIÇÕES HIPERBÁRICAS
381

 

 

[...] 

2. TRABALHOS SUBMERSOS 

[...] 

2.3 Das obrigações do empregador. 

2.3.1 Será de responsabilidade do empregador: 

[...] 

o) providenciar, para as equipes, condições adequadas de alojamento, alimentação e 

transporte. 
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