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Direito à Moradia 

- Podemos observar que o direito à moradia está previsto no 

artigo 6º da Carta Magna: 

- Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 



Direito à Moradia 

- O direito a conviver com sua família e comunidade está 

garantido desde a Constituição Federal de 1988 em seus 

artigos 203 e 204, que estabeleceram a política de Assistência 

Social como política de proteção ao isolamento e abandono. 



Direito à Moradia 

- A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência determina 

em seu artigo 19 o seguinte: Os Estados Partes desta 

Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas 

com deficiência de viver na comunidade, com a mesma 

liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão 

medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com 

deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e 

participação na comunidade. 



Direito à Moradia 

- a) as pessoas com deficiência possam escolher seu local de 

residência e onde e com quem morar, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, e que não sejam 

obrigadas a viver em determinado tipo de moradia; 



Direito à Moradia 

- b) as pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade 

de serviços de apoio em domicílio ou em instituições 

residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, 

inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem 

necessários como apoio para que vivam e sejam incluídas na 

comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas 

da comunidade; 



Direito à Moradia 

- c) os serviços e instalações da comunidade para a população 

em geral estejam disponíveis às pessoas com deficiência, em 

igualdade de oportunidades, e atendam às suas necessidades. 



Direito à Moradia 

- Artigo 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia 

digna, no seio da família natural ou substituta, com seu 

cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia 

para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, 

ainda, em residência inclusiva. 



Direito à Moradia 

- Reconhecimento das moradias para a vida independente como 

uma opção de residência da pessoa com deficiência. Neste 

caso, o poder público adotará programas e ações estratégicas 

para apoiar a criação e a manutenção de moradias para a vida 

independente da pessoa com deficiência. 

 

 



Direito à Moradia 

- Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: 

moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar 

serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e 

ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com 

deficiência. 

 



Direito à Moradia 

- §1º. O poder público adotará programas e ações estratégicas 

para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida 

independente da pessoa com deficiência. 



Direito à Moradia 

- §2º. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva 

será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em 

situação de dependência que não disponha de condições de 

autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos. 



Direito à Moradia 

- Artigo 32. Nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência 

ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de 

imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

- I– reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades 

habitacionais para pessoa com deficiência; 

- II– (VETADO); 



Direito à Moradia 

- III– em caso de edificação multifamiliar, garantia de 

acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades 

habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de 

adaptação razoável nos demais pisos; 

- IV– disponibilização de equipamentos urbanos comunitários 

acessíveis; 

- V– elaboração de especificações técnicas no projeto que 

permitam a instalação de elevadores.; 



Direito à Moradia 

- §1º. O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será 

reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma 

vez. 

- §2º. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de 

financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da 

pessoa com deficiência ou de sua família; 



Direito à Moradia 

- §3º. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas 

unidades habitacionais reservadas por força do disposto no 

inciso I do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão 

disponibilizadas às demais pessoas; 

 



Direito à Moradia 

- Artigo 33.  Ao poder público compete: 

- I- adotar as providências necessárias para o cumprimento do 

disposto nos artigos 31 e 32 desta Lei; e 

- II- divulgar, para os agentes interessados e beneficiários, a 

política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, 

distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre 

acessibilidade. 



Direito à Moradia 

- O artigo 31 traz dois direitos: à moradia e à convivência 

familiar e comunitária, ambos direitos humanos fundamentais. 

- A moradia digna não se resume a um teto e quatro paredes, 

mas “ao direito de toda pessoa de ter acesso a um lar e uma 

comunidade seguros para viver em paz, dignidade e saúde 

física e mental”. 

 

 


