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Resumo: O presente trabalho tem por escopo questionar a efetividade do direito à moradia 
frente aos estrangeiros residentes no Brasil. Para tanto, analisa-se primeiramente a tutela 
jurídica com foco na titularidade dos direitos fundamentais e no papel do Estado em 
promover moradia adequada. Em um segundo momento, busca-se refletir a respeito das 
consequências jurídicas e práticas das políticas públicas que estão sendo adotadas na 
condução da problemática apresentada. 
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Abstract: This work has the purpose to question the effectiveness of the right to housing 
against foreigners residing in Brazil. For that, firstly analyses the legal protection focusing on 
the entitlement of fundamental rights and the role of the State in promoting adequate 
housing. In a second moment, seeks to reflect about the legal and pratical consequences of 
public policies that are being adopted in conducting the presented problem. 
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INTRODUÇÃO 

Tanto fenômenos naturais como fenômenos sociais (econômicos, políticos e religiosos), têm 

impulsionado ao Brasil ondas migratórias. Estes imigrantes, destacando-se latinos e 

africanos, são atraídos pela notoriedade do Brasil frente ao cenário internacional. Porém 

este aspecto da globalização possui uma disparidade, ao ser benéfico a indivíduos elitizados 

e causar certos dissabores quanto aos estrangeiros desprovidos de capital.  

Sendo assim, tais estrangeiros se encontram diante de uma nação cujos problemas sociais 

são visíveis, dentre os quais merece destaque a questão da moradia, tendo em vista o alto 

índice de déficit habitacional, que não se finda com as políticas habitacionais inseridas pelo 

governo. 

O propósito desta exposição será, portanto, questionar o posicionamento adotado pelo 

Estado brasileiro na busca da efetivação do direito à moradia adequada frente aos 

estrangeiros que aqui residem do ponto de vista jurídico e fático. 
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1. BASE JURÍDICA DO DIREITO À MORADIA DO ESTRANGEIRO RESIDENTE 

NO BRASIL 

1.1. Titularidade do direito à moradia na qualidade de direito fundamental 

O direito à moradia encontra-se no rol dos direitos sociais elencados no artigo 6° da 

Constituição Federal de 1988, instituído por meio da Emenda Constitucional n° 26 de 2000. 

Estritamente ligado com a dignidade humana, representa mais que o direito à simples 

moradia, mas à moradia adequada, digna; reconhecido nestes moldes pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, artigo XXXV, item 1. 

Nestes moldes foi também reconhecido em Tratados como o Pacto Internacional de Direitos 

Sociais, Econômicos e Culturais (PIDESC) de 1966; Declaração sobre Raça e Preconceito 

Racial de 1978; Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher de 1979; Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989; Convenção dos 

Trabalhadores Migrantes de 1990; e Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais de 1989 (ALFONSIN; FERNANDES, 2006), entre 

outros. 

E, uma vez reconhecido como direito humano em tratados internacionais os quais o Brasil é 

parte, o direito à moradia passa a enquadrar-se na hipótese do§ 2º do artigo 5º da 

Constituição Federal.  O direito à moradia é, portanto, mais que um direito social, mas um 

direito fundamental. 

A partir desta constatação advém a denominação direitos sociais fundamentais, que 

englobam tanto as liberdades sociais previstos no artigo 9°, como os direitos sociais 

contemplados pelo artigo 6°, ambos da Constituição Federal.  

Os direitos fundamentais, por sua vez, são inerentes a qualquer ser humano, sem distinção 

de qualquer natureza, e a internacionalização destes direitos os atribui a característica de 

universalidade. Dimitri Dimoulis (2007) entende por uma ampliação da titularidade destes 

direitos, que passa ser potencialmente universal na medida que são reconhecidos no plano 

internacional.  

Entretanto, a titularidade universal dos direitos humanos não é irrestrita, como é o caso dos 

direitos políticos, que valem apenas para os cidadãos de cada país (MULLER, 2007). Com 

relação aos direitos sociais também há exceções. Paulo Gustavo Gonet Branco assim 

pondera (2009, p. 307): 

 
Há, portanto, direitos que asseguram a todos, independentemente da 
nacionalidade do indivíduo, porquanto são considerados emanações 
necessárias do princípio da dignidade humana. Alguns direitos, 
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porém, são dirigidos ao indivíduo enquanto cidadão, tendo em conta 
a situação peculiar que o liga ao País. Assim, os direitos políticos 
pressupõem exatamente a nacionalidade brasileira. Direitos sociais, 
como o direito ao trabalho, tendem a ser também compreendidos 
como não inclusivos dos estrangeiros sem residência no país. 

 

Semelhante ao direito do trabalho, o direito à moradia, na qualidade de direito social, exclui 

de sua titularidade os estrangeiros em trânsito no país. 

 Entretanto, referidos direitos sociais fundamentais devem ser assegurados aos brasileiros e 

aos estrangeiros que residem no Brasil de maneira igualitária, nos termos do artigo 5º, 

caput, da Constituição Federal. 

Neste sentido, o artigo 95 do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815 de 19820) também prevê 

que "o estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos 

brasileiros, nos termos da Constituição e das leis". 

Assim, tanto os brasileiros nato e naturalizados quanto os estrangeiros residentes no país 

fazem jus ao direito à moradia adequada na mesma proporção, sendo vedada distinção de 

qualquer natureza que impeça ou dificulte unicamente o acesso destes últimos às políticas 

públicas voltadas a este fim. 

1.2. Políticas públicas voltadas à efetivação do direito à moradia 

A Constituição brasileira, por sua vez, não levou à imediata realização dos direitos sociais ali 

consagrados; e sim atribuiu ao Estado obrigações e/ou prestações hábeis de dar eficácia 

aos comandos constitucionais (BREUS, 2007). Assim esclarece Maria de Queiroz (2011, p. 

22 e 23): 

 

(...) (os direitos sociais a prestações positivas materiais) objetivam a 
recomposição das desigualdades sociais no campo das relações 
entre os indivíduos em sociedade, fazendo seguir, para o Estado, 
obrigações chamadas de positivas, porque encerram uma disposição 
ativo e não apenas omissiva, visando à melhoria das condições de 
vida das pessoas em pior situação e à promoção da igualdade social. 

 

Trata-se, portanto, de norma programática, ou seja, no tocante aos direitos sociais, o texto 

constitucional é direcionado ao legislador ordinário, restando estabelecido apenas os limites 

para sua atuação. 

 Entretanto, há que se ponderar, conforme José Afonso da Silva apud Maria de Queiroz 

(2011), que, ainda que haja imposição constitucional à prestação positiva do Estado, 

configuram verdadeiros direitos que podem ser exigidos diretamente da Constituição. 
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A efetividade dos direitos sociais tutelados constitucionalmente, todavia, vai além da 

atividade legislativa, mas condiciona-se à atuação de todos os entes da Federação por meio 

da realização de políticas públicas, definidas por Thiago Lima Breuscomo "os instrumentos 

de que dispõe o Estado, na forma da Administração Pública, para a realização dos Direitos 

Fundamentais sumariados na Constituição" (2007, p. 203) . 

Portanto, no tocante à eficácia direito à moradia, além da necessidade de regulação deste 

direito por norma infraconstitucional, o Poder Público é compelido a implementar no âmbito 

fático referida norma através de programas sociais. Como bem esclarece Nelson Saule 

Júnior (2006, p. 221): 

 
A exigência constitucional de proteção do direito à moradia também é 
verificada pelas obrigações, que são atribuídas aos entes de nossa 
Federação, de promover programas de construção de moradias e 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

   

A política pública voltada à efetivação do direito à moradia é exteriorizada por programas 

sociais habitacionais promovidos pelo Governo brasileiro, dentre os quais o "Minha Casa, 

Minha Vida" é dotado de maior relevância e popularidade. Regulado pela Lei nº 11.977 de 

2009, "tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas 

unidades habitacionais (...) para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00", conforme 

dispõe o artigo 1º, com a redação dada pela Lei nº 12.424 de 2011. 

Embora referida Lei não verse expressamente sobre a questão dos estrangeiros residentes 

no Brasil, dentre a documentação necessária exigida pela Caixa Econômica Federal após 

convocação e seleção no programa, nestes casos, encontra-se a comprovação de visto 

permanente.  

Portanto, o acesso aos programas sociais habitacionais é restrito aos brasileiros e aos 

estrangeiros que gozam de visto permanente.  

Começa-se a indagar, desta forma, se esta disparidade de acesso às políticas públicas 

voltadas a à consecução do direito à moradia é permitida pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, tomando como base o artigo 5º da Constituição Federal e o Estatuto do 

Estrangeiro, mencionados no tópico anterior. 

2. CONSEQUÊNCIAS DA RESTRIÇÃO DO ACESSO DE ESTRANGEIROS AOS 

PROGRAMAS SOCIAIS HABITACIONAIS  

O acesso ao programa habitacional do Governo Federal "Minha Casa Minha vida", meio 

pelo qual busca-se efetivar o direito à moradia assegurado constitucionalmente, é 
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condicionado à apresentação de visto permanente no caso de estrangeiros residentes no 

Brasil. 

Por conseguinte, o visto permanente no país é concedido apenas àqueles que se 

enquadram em determinadas hipóteses previstas na Resolução Normativa nº 36 de 1999 do 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e na Lei nº 6.815 de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), 

quais sejam: refugiado ou asilado; cônjuge de brasileiro ou genitor de prole brasileira; 

dependente legal de brasileiro ou de estrangeiro permanente ou temporário residente no 

país, maior de 21 anos; companheiro de brasileiro ou estrangeiro permanente; titular de 

visto temporário na condição de professor, técnico ou pesquisador de alto nível ou cientista 

estrangeiro; estrangeiro que perdeu a condição de permanência por ausência do país por 

mais de 2 anos. 

Assim, desconsiderando as hipóteses extremamente específicas, os estrangeiros, ainda que 

residentes no Brasil, têm direito ao acesso a programas sociais habitacionais caso se casem 

com brasileiro ou tenham ao menos um filho com este, ou seja, apenas para fins de reunião 

familiar. 

A título de exemplificação, uma família brasileira, que corresponda a uma unidade nuclear 

composta por mais de um indivíduo que contribui para o seu rendimento, que não possui 

casa própria nem é beneficiária de nenhum outro programa habitacional do governo, 

tampouco possui renda superior a três salários mínimos, estaria apta a participar do “Minha 

Casa Minha Vida”. 

Já uma família estrangeira que resida no Brasil nas mesmas condições não poderia se 

beneficiar do referido programa habitacional, pois não goza de visto permanente e, ao 

menos que algum membro seja refugiado ou asilado, professor, pesquisador ou cientista; 

nem poderia consegui-lo.   

A exigência de visto permanente como condição de participação em programas sociais 

habitacionais acabam, em muitas situações, por excluir os estrangeiros residentes do país 

da oportunidade de gozarem destes benefícios. 

Resta óbvio que este impecilho ao acesso aos programas sociais habitacionais dos 

estrangeiros não dotados de visto permanente, mas residentes no país, viola não apenas a 

igualdade estabelecida pela legislação nacional e pela Constituição Federal, mas infringe o 

próprio direito à moradia que estes estrangeiros fazem jus. 

Mais gritante que os efeitos jurídicos decorrentes da dificuldade de acesso dos 

estrangeirosàs políticas públicas voltadas à consecução do direito à moradia, é o resultado 

prático desta restrição. 
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Em São Paulo, destino procurado por grande parte dos estrangeiros, existem apenas dois 

abrigos para imigrantes, o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (Crai) criado 

pela prefeitura paulista e a Casa do Migrante da organização católica Missão Paz, que 

totalizam 220 vagas. Entretanto, este número mostra-se insuficiente, tendo em vista que a 

secretaria paulista estima haver 370 mil imigrantes regulares na cidade, mas que o total de 

estrangeiros pode chegar a 1 milhão (AGÊNCIA BRASIL, 2014). 

A falta de vagas nestas entidades acabam por acolher os estrangeiros em condições 

extremamente precárias: neste ano cerca de 70 haitianos já chegaram a dormir no chão e 

em colchões improvisados nas entidades devido à falta de vagas (Rede Brasil Atual, 2015).  

Além de apresentar disponibilidade inferior ao mínimo necessário, os abrigos oferecem 

moradia apenas em caráter temporário. Após escoado certo lapso temporal, os imigrantes 

são despejados e, com medo de ter que dormir na rua, encontram as ocupações como 

alternativa ou até mesmo única opção para seguir vivendo.  

Estima-se atualmente que 10% dos moradores dos prédios que viraram ocupação na região 

central paulista são africanos e latinos. Existem cerca de 20 mil moradores fixos nestes 

edifícios, dos quais 2 mil são estrangeiros (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2014). 

A crescente demanda a movimentos sociais de luta por moradia por imigrantes é também é 

justificada pelas mensalidades, que variam de R$ 30,00 a R$ 220,00, valores muito abaixo a 

alugueis em favelas. Ademais, a exemplo do Movimento dos Sem Teto do Sacomã (MSTS), 

dos sete andares do prédio ocupado, três são destinados a estrangeiros (O ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2014), o que faz aumentar a busca destes às ocupações devido ao 

preconceito que sofrem em outras regiões habitacionais.   Em contradição aos movimentos 

sociais pelo direito á moradia, a Fundação João Pinheiro relatou dados sobre imóveis vagos 

disponibilizados pelo IBGE, mostrando que a disponibilidade imobiliária sem utilização no 

país, seria suficiente para abrigar a população em situação de déficit habitacional na 

atualidade. 

Estas estatísticas e dados representam cabalmente a falha das políticas 

Estas estatísticas representam cabalmente a falha das políticas públicas prestadas pelo 

Estado na promoção do direito à moradia adequada aos estrangeiros que residem no país, 

que começa com a violação a normas jurídicas e resulta em condições sub-humanas de 

habitação no plano fático. 

CONCLUSÃO 
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O direito à moradia, conforme lei máxima do ordenamento jurídico brasileiro é 

considerado um direito fundamental, cujos titulares são os brasileiros e os estrangeiros 

residentes no Brasil. 

Entretanto, a efetivação de referido direito está condicionada à atuação positiva do Estado 

por meio de políticas públicas. Para tanto, existe no Brasil o programa habitacional "Minha 

Casa Minha Vida", que apresenta como requisito de acesso, o visto permanente no caso de 

estrangeiros, que, por sua vez, é concedido apenas em hipóteses específicas previstas em 

lei. 

Essa restrição aos estrangeiros que residem no Brasil viola a igualdade consagrada pelo 

artigo 5º da Constituição Federal, dentre outras normas jurídicas, e acaba por gerar 

condições de habitação extremamente precárias a estes indivíduos.  

Constata-se, desta forma, significativa distância entre a proteção constitucional do direito à 

moradia que fazem jus os estrangeiros residentes no país e a sua efetivação prática, o que 

impede a plena realização deste direito. 
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