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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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