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RESUMO 

 
Com base no estudo de uma favela do Rio de Janeiro, incluída no Programa Favela-Bairro, 

procura-se desenvolver análise jurídica dos processos de aquisição e transferência de bens imóveis 
realizadas nessa favela. Como produtos dessa análise, identificam-se quatro sistemas de formalização da 
propriedade imobiliária que nela coexistem, todos com mútuas implicações entre si, bem como se discute 
o conteúdo dos instrumentos formais elaborados pela Associação de Moradores para a concretização das 
transferências, apreciando-se a sua validade jurídica. Como resultados levantam-se algumas hipóteses a 
respeito das práticas jurídicas imobiliárias vigentes nas favelas, bem como a respeito da regulação jurídica 
dessas áreas, na qual se encontram em ação dispositivos oriundos tanto da ordem jurídica estatal como 
dos usos e costumes estabelecidos localmente. 
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ABSTRACT 

 
Based on the study of a slum in Rio de Janeiro, included in the municipality’s “Favela-Bairro 

Program”, this text aims at developing a legal analysis of the processes of acquisition and transfer of real 
estates in such slum. The phases of analysis identify four different real estate formalization systems that 
coexist in the studied slum, with mutual implications.  The content of instruments created by the local 
community based Association is also debated, as well as their juridical validity. As a result, this paper 
raises some hypothesis about the common juridical practice in slums and their legal regulation, in which 
several legal instruments provided by the State are found, together with local established usages. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo decorre de um estudo que realizamos, entre 2007 e 2010, que teve por 
objeto a análise dos processos de aquisição e transferência de bens imóveis em favelas, tendo 
como referência empírica, basicamente, uma favela da cidade do Rio de Janeiro que recebeu 
obras de urbanização na primeira etapa do Programa Favela-Bairro (período 1994-2000), 
desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Em nosso estudo identificamos a atuação e coexistência de múltiplos sistemas de 
formalização da propriedade imobiliária operando na favela, todos com mútuas implicações 
entre si, resultantes das práticas jurídicas nela em curso, que engendram determinados processos 
de regulação jurídica dessa área, nos quais se articulam dispositivos possivelmente tomados da 
ordem legal estatal, além de usos e costumes estabelecidos e reproduzidos localmente. 
Verificamos que vários mecanismos de acesso à propriedade imobiliária têm sido utilizados, no 
caso estudado, desde a década de 1970 (momento do surgimento da favela onde realizamos o 
trabalho de campo) até os dias de hoje. Procuramos, então, descobrir de que maneira tais 
mecanismos se exprimem e se manifestam concretamente, isto é, que registros e documentos de 
sua existência eles proporcionam, o que designamos como sistemas, vias ou caminhos de 
formalização da propriedade. Tais sistemas configuram, também, modos pelos quais as 
aquisições de imóveis se tornam reconhecidas e legitimadas, constituindo critérios pelos quais 
uma determinada aquisição – e qualquer uma delas – pode ser considerada como validamente 
realizada, podendo ser conhecida por qualquer pessoa ou, ao menos, podendo ser arguida em 
face de quem quer que seja, isto é, adquirindo publicidade. Assim, os sistemas de formalização a 
que aqui aludimos desempenhariam três funções simultâneas: a de registro (ou documentação), a 
de legitimação (ou reconhecimento) e a de publicidade (ou conhecimento geral). 

O presente artigo volta-se à discussão daquele que percebemos constituir o mais 
importante dos sistemas identificados em nossa pesquisa: o sistema controlado e mantido pela 
Associação de Moradores. Esse é o sistema de maior incidência quantitativa e, na percepção 
predominante no local, o procedimento correto, obrigatório e suficiente para aquisição da 
propriedade. Para a realização desse intento, submetemos a análise de conteúdo o principal 
documento utilizado pela Associação no sentido de formalizar os negócios de transferência de 
imóveis localizados em sua base territorial. Assim, a propósito do debate suscitado em nosso 
artigo, procuramos estabelecer uma das múltiplas vias de abordagem do problema das favelas, de 
um ângulo que considera os seus habitantes como legítimos agentes sociais e urbanos, bem como 
sujeitos de direitos à luz da ordem jurídica instituída. 

 
DISCUSSÃO 
1.1 Uma Breve Apresentação do Campo 

Situada na região da Ilha do Governador, no bairro da Portuguesa, a favela Parque Royal 
se forma a partir do início da década de 1970, na esteira de grandes obras, tais como as do 
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, da edificação de conjuntos habitacionais – realizados 
com recursos do BNH – e da abertura de novos loteamentos para classes médias e altas em seu 
entorno mediato (no bairro do Jardim Guanabara, também na Ilha do Governador). 

Ela se localiza às margens da Baía da Guanabara, espremida entre o mar, a Estrada 
Governador Chagas Freitas e a área de proteção do Aeroporto Internacional. Formou-se à custa 
de inúmeros aterros realizados (sem orientação técnica direta) por seus próprios moradores, com 
materiais que sobravam das obras aludidas no parágrafo anterior e das atividades da indústria 
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naval realizadas em sua proximidade. Toda a área do Parque Royal constitui o que a legislação 
define como terreno acrescido de marinha, logo, área pertencente à União Federal. 

Sua população constitui-se, predominantemente, de trabalhadores de baixa renda (cf. RIO 
DE JANEIRO, 2006, 63% de seus moradores percebem remuneração de 0-3 salários mínimos, e 
27% encontram-se na faixa 0-1) e baixa escolaridade, geralmente inseridos na construção civil e 
em serviços domésticos, nascidos em estados do Nordeste, muitos deles tendo passado por outras 
favelas maiores antes de alocarem-se no Parque Royal (ex: as favelas do Dendê e da Maré). 

Em sua história encontram-se tentativas de expulsão, patrocinadas por moradores de seu 
entorno, muitos deles militares, de expressiva presença na população “insulana”. Estas cessaram 
na década de 1980, momento em que essa favela se expande e se consolida. As tensões latentes à 
relação dessa favela com o seu entorno são indicadas pela construção, na década de 1980, de um 
muro a fim de isolar a favela em relação ao Conjunto Habitacional existente em seu entorno 
imediato. Embora o muro exista até hoje, tal iniciativa revelou-se frustrada pela resistência dos 
moradores, que fizeram uma abertura nesse muro, a fim de assegurar acessibilidade à favela, o 
que foi obtido à custa tanto de negociações mediadas pela Prefeitura, como de ação judicial e até 
mesmo da ação direta dos moradores, que abriram passagem no muro à base de picaretas durante 
a madrugada. 

A população local é de 9 a 10 mil moradores, possuindo 47 logradouros, 41 quadras, 939 
lotes, 2.262 unidades, 2.41 unidades por lote (cf. RIO DE JANEIRO, 2006). Trata-se de uma 
favela valorizada em face de outras: localiza-se em área plana e central, na qual se tem fácil 
acesso a muitos serviços públicos e privados, além de ser relativamente pequena e com poucas 
ocorrências policiais. O tráfico de drogas possui uma pequena célula no local, não se verificando 
a circulação ostensiva de integrantes desta portando armas, bem como há alguns anos não 
ocorrem disputas pelo domínio do local entre quadrilhas rivais. A presença do tráfico nessa 
favela produz influências nos padrões de sociabilidade, porém estas não impedem o 
desenvolvimento de atividades comunitárias, não impregnando a vida coletiva de um clima de 
terror. 

Do ponto de vista físico, verifica-se uma virtual universalização da alvenaria, processo 
acelerado no período das obras de urbanização, na esteira da valorização trazida por estas e por 
programas estatais de barateamento do crédito para aquisição de material de construção. Quase 
não se encontram lotes não edificados, a maioria deles possuindo edificações de 2 ou 3 
pavimentos, sendo de 43m² a área média das edificações. O uso residencial é amplamente 
predominante – mais de 90% das unidades – e o comércio local é pujante e diversificado. 
Conforme afirmado por alguns moradores, “só é necessário sair do Parque Royal para ir ao 
banco”. O mercado imobiliário apresenta dinamismo, estimando-se que aproximadamente 25% 
de suas unidades constituam imóveis para locação. A obtenção de imóvel para locação revela-se 
difícil, dado que a demanda supera a oferta, dependendo em boa medida das redes de relações 
sociais disponíveis, não se verificando no local a ocorrência de imóveis mantidos vazios a título 
de retenção especulativa. 86% dos proprietários são titulares de uma única unidade; no extremo 
oposto, 23 titulares (1% do total) possuem entre 5 e 18 unidades. Em nossa pesquisa tivemos a 
oportunidade de visitar um imóvel então oferecido à venda pelo valor de R$ 50 mil, localizado 
num dos pontos de maior valorização da favela – em sua borda externa – sendo este o valor mais 
alto de que tivemos conhecimento ao longo do trabalho de campo. 

Os movimentos comunitários no Parque Royal já conheceram momentos de grande 
intensidade nas décadas de 1980 e parte da seguinte, tendo levado a constituição de uma creche 
comunitária – em funcionamento até hoje – bem como à dotação de serviços públicos – é a única 
favela da Ilha do Governador que possui Posto de Saúde em seu interior, bem como nela se 
localiza o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) que atende a todas as favelas da 
região. Outro fruto desses movimentos foi a elaboração do primeiro projeto de urbanização da 
favela, construído com a assessoria dos estudantes da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, projeto 



 

 

3

que influenciou na implementação do Programa Favela-Bairro no local, fazendo com que essa 
favela fosse incluída entre as 16 primeiras a serem atendidas em referido Programa. A execução 
do programa Favela-Bairro representou a primeira intervenção estruturante do Estado nessa 
favela, que antes recebera investimentos públicos pontuais e fragmentários, constituindo um 
momento em que se procurou pensar a favela como um todo e a dotação de serviços públicos de 
maneira coordenada. De outro lado, a urbanização significou o aprofundamento das disputas pela 
regulação do local, uma vez que o Estado começa a chamar a si essa função, porém fazendo-o de 
modo a desestruturar as regulações anteriormente estabelecidas pelos moradores, reivindicando 
total autonomia perante elas e propondo explicitamente um processo de “reeducação” dos 
moradores, tendo em vista a nova ordem urbanística que deseja implementar no local. Ao 
estabelecer um conjunto de normas legais voltadas à disciplina do uso e ocupação do espaço da 
favela, à definição de espaços públicos e privados, e ao iniciar os trabalhos de regularização 
urbanística e fundiária do local, o Estado acena fortemente com a possibilidade de substituição 
da regulação comunitária local por aquela definida por seus órgãos. No entanto, a lentidão desses 
processos, as descontinuidades administrativas e a precariedade dos meios com os quais o Estado 
intervém na favela geram não somente desconfiança e ceticismo dos moradores, quanto 
contribuem para o comprometimento das instituições e processos de regulação que operavam 
antes do advento do Programa Favela-Bairro. Assim, em que pesem as melhorias urbanísticas e 
habitacionais reais, a intervenção do Estado agravou o problema regulatório, num contexto em 
que a favela já não mais conta com um movimento comunitário com o vigor apresentado até 
meados da década de 1990, o que é testemunhado pelo grande esvaziamento da Associação de 
Moradores, sem que outras organizações tenham se credenciado a desempenhar o papel outrora 
desempenhado por ela. Este, talvez, constitua um dos legados mais negativos deixados pela 
recente experiência de urbanização de favelas na cidade do Rio de Janeiro. 
 
1.2 O Processo de Transmissão Imobiliária, seu Significado e Eficácia 

Embora não se trate de uma percepção unânime entre os moradores do Parque Royal, 
predomina entre eles o entendimento de que é grande a autoridade da formalização da 
propriedade realizada perante a Associação de Moradores, uma vez que essa mesma instituição é 
vista, por muitos, como um órgão de caráter oficial, por vezes, até considerada como um órgão 
da prefeitura. Nesse sentido, selecionamos o seguinte depoimento, de uma moradora que atua 
como agente comunitária, nessa favela: 

Aqui, na Associação, tem uma coisa: quando a gente compra a casa, passa 
o nome de uma família pra outra. Na Associação, eu, por exemplo, quando 
comprei a minha, foi assim: tem um documento que é tirando daquela 
pessoa, passando para o nome da pessoa que está comprando. Eu não sei se 
isso vale como um documento. As pessoas quando compram acha que vale. 
Eu particularmente guardei só como um recibo mesmo, que eu paguei, que 
eu comprei a casa, mas, assim, tem pessoas que acha que é documento da 
casa, que aquilo ali tá legalizado, que vai ficar, que a casa é da pessoa, que 
ninguém tira. Quem paga quer ter a prova que pagou. Se não o dono pode 
voltar e dizer ‘a casa é minha’, ‘não, você não pagou nada’. É uma forma 
da Associação intervir, ‘não, não, ele pagou sim, tá aqui o documento’. 
Tanto que tem testemunha e tudo. 

Indagamos a alguns moradores mais antigos como a associação teria começado a se 
envolver com o registro das vendas de imóveis, no Parque Royal, tendo obtido o seguinte relato 
de uma ex-integrante da diretoria dessa instituição: 

No começo tinha uma pessoa que era da associação, que entendia desse 
negócio de advogado. Tinha um senhor, antes dessa gestão, ele mora aí, ele 
é advogado, já está aposentado. Na época, quando foi implantada aqui no 
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Parque Royal a Associação de Moradores, que não era assim, não era um 
negócio feio, tinha fotos, não sei se você já viu? Começou exatamente por 
isso, porque o Sr. Paulo [1º Presidente da Associação de Moradores do 
Parque Royal] era advogado, conhecia de lei. Até então, não tinha esse 
negócio de comprar e passar pela associação. Porque tinha uma casinha 
aqui, outra ali, cheio de barro, esse negócio todo. A maioria era terreno 
mesmo. Entrava lá e pegava o terreno, quem era de invasão, aí você queria 
passar o terreno pra alguém, era só entre você e a pessoa. Depois quando 
veio a associação é que começou. 

A versão trazida pelo depoimento acima é convergente com uma colocação de Marcos 
Alvito, segundo quem, conforme o contexto em que se encontre a favela, um dos principais 
aspectos do capital social e político, que é exigido do presidente de sua Associação de 
Moradores, reside em suas ligações com o mundo “do asfalto”, do Estado e de suas leis, de modo 
que possa mediar as relações da favela com esse universo: 

O fundador e presidente de uma das associações valeu-se de seu 
desembaraço burocrático para impedir, na Justiça, a remoção da 
população. Na verdade, segundo ele, a associação foi fundada exatamente 
com essa finalidade. Da mesma forma, a mais antiga associação de 
moradores foi fundada por um pastor da Igreja Presbiteriana, ou melhor, o 
pastor foi escolhido para fundá-la, por também ser advogado, tendo 
inclusive preparado o estatuto da entidade. Isto é, ele foi, de certa forma, 
escolhido pela comunidade exatamente por sua maior capacidade de 
articulação com o ‘mundo do asfalto’. E a luta pela posse da terra não foi 
fácil, pois havia grileiros com recursos para mobilizar cartórios e 
advogados e tentar tomar os terrenos dos moradores. Essa habilidade 
jurídica não foi tão necessária para Vânia, pois a sua comunidade, 
estabelecida ali há mais tempo, não sofria ameaça de remoção. (...) Na 
própria associação mais antiga, uma vez resolvido o problema da posse da 
terra, os dirigentes vieram a ser simples moradores da comunidade, cuja 
principal incumbência era lutar pela melhoria da infra-estrutura urbana. 
(ALVITO, 2001: 131) 

Formalizar a alienação de um imóvel por intermédio da Associação de Moradores 
significa, em primeiro lugar, que o negócio só será válido e reconhecido, publicamente, se 
realizado perante o representante de tal instituição e subscrito por este. No caso estudado, via de 
regra, essa representação é exercida pessoalmente pelo Presidente e, excepcionalmente, pelo 
Vice-presidente, sendo que os demais integrantes da diretoria2 não possuem poderes para praticar 
esse ato, conforme o respectivo estatuto. A assinatura do representante da associação constitui o 
elemento principal para a validação da transferência, uma vez que, segundo a sensibilidade 
jurídica (expressão de CARVALHO, 1991) dominante no local, a sua ausência implica nulidade 
do ato de transmissão. Nos termos do Direito estatal, relido com base nos costumes locais, tratar-
se-ia de uma nulidade causada por ter sido “preterida uma solenidade essencial para a validade 
do negócio jurídico”, tal como dispõe o art. 166, inciso V, do Código Civil brasileiro. Ou seja, 
trata-se de uma compra e venda feita por instrumento particular, porém, com a intervenção 
obrigatória de um terceiro, que lavra e subscreve o respectivo instrumento. 

A intervenção da Associação de Moradores, nos atos de transmissão imobiliária, guarda 
analogia tanto com a função do Notário, uma vez que redige o contrato, a pedido das partes, 
quanto com a função do Registrador, uma vez que uma das vias do documento de transferência 
fica em poder da associação, que o arquiva nas pastas, por ela mantidas – organizadas por ruas –, 
                                                
2 Composta de mais sete membros: Secretário, Tesoureiro e diretores de Patrimônio, Social, Esporte, Obras, 
Comunicação e Cultura. 
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com base nas quais se pode saber, de acordo com os documentos disponíveis, quem é o titular de 
cada imóvel da favela, bem como de quem esse adquiriu. À semelhança desses dois agentes do 
Estado, que devem observar o princípio legal da continuidade registraria,3 a Associação de 
Moradores demonstra ter idêntico cuidado, somente reconhecendo uma venda, caso seja 
realizada por aquela pessoa que, nos seus registros, consta como dono do imóvel, isto é, aquela 
pessoa que tenha previamente adquirido tal imóvel. Tal cuidado nos foi assim explicado, por um 
dos atuais diretores da associação: 

A legalização das casas é sobre documento entendeu? Você vai, faz seu 
papel, paga a Associação e passa. Mas às vezes faz pelo corretor. Mas só 
que fazendo por ele, tem que passar pela Associação do mesmo jeito, tem 
que passar por aqui, mesmo sendo corretor. Ele faz o papel lá, mas aí tem 
que passar aqui. Não pode fazer sem vir aqui não. Porque as casas aqui, vê 
pela assinatura do presidente. Não passou pela assinatura do presidente, 
pra gente não tem documento certo. Tem pessoas que às vezes, antigamente, 
vendia casa mas não passava papel. Tava lá o morador mas pra gente não é 
morador, entendeu? O morador que é certo tem que passar o papel. Aí quer 
dizer, a gente comprou, comprou, chama o responsável da casa pra fazer o 
papel e assinar. Que às vezes fazia o papel, às vezes comprava, mas não 
queria pagar a Associação, entendeu? Aí ia enrolando. Aí quando ia vender 
pra outro morador, embargava, não vendia. Entendeu? Aí o outro morador, 
‘não, eu quero papel’. ‘Ah, não tem papel, eu comprei assim’. ‘Então eu 
não vou fazer’. Aí tinha que chamar o próprio dono pra fazer o papel pra 
assinar, pra vir aqui fazer, pra daí poder passar pro outro, o outro fazer o 
papel aqui de novo, pra passar pro outro. Aí ia gastar duas vezes. Em vez 
de gastar uma vez só, gastou duas, acaba saindo mais caro. 

De outro lado, podemos afirmar que a formalização da transmissão, via associação, 
constitui um mecanismo de publicidade, formal e material, desse ato, tornando-o oponível erga 
omnes na esfera local, uma vez que passa a ser possível, a qualquer morador, informar-se junto à 
associação a respeito da titularidade de determinado imóvel. Não nos parece haver espaço para 
uma eventual alegação de desconhecimento do que consta, nos arquivos da associação, a respeito 
de determinado imóvel, o que soaria como algo despropositado e, até mesmo, em 
desconformidade com a boa-fé. Além disso, podemos afirmar que o documento emitido pela 
associação goza de presunção de veracidade, tal como as informações prestadas pelo Cartório de 
Registro Imobiliário, uma vez que a sua apresentação é considerada como prova suficiente, e em 
princípio incontestável, da titularidade de um determinado imóvel. A esse respeito, colhemos um 
importante depoimento de um morador, que atua no Parque Royal, hoje em dia, como corretor de 
imóveis e como pastor evangélico, sendo que o mesmo já integrou a diretoria da associação, até 
o ano de 2004. Ele nos relatou a importância da formalização da propriedade por meio da 
associação, tendo em vista a segurança que ela confere aos atos de transmissão de imóveis, já 
tendo recorrido a ela o próprio Poder Judiciário, a fim de dirimir um conflito entre ex-cônjuges, a 
respeito do imóvel que servia como residência do casal: 

Na realidade a associação é um cartório na comunidade. É o cartório do 
bairro. É porque o imóvel com documento da associação ele vai valorizar. 

                                                
3 Esse princípio é deduzido de dispositivos da Lei de Registros Públicos (Lei Federal nº 6.015, de 1973), que 
dispõem que “se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia 
matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro” 
(art. 197), e que “em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e 
formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e 
cartório” (art. 222). 
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Compra normal, mas pra efeito de justiça, efeito de órgão público, só a 
associação. Por exemplo, houve caso de separação na comunidade, entre 
famílias. Botaram na Justiça. Ela viajou, o esposo vendeu a casa. No que 
vendeu a casa, a mulher dele não assinou. Ela entrou com uma ação na 
Justiça, aí o Juiz mandou uma solicitação na associação mandando emitir a 
cópia do documento. Por quê? Constava ali o valor por quanto foi vendido, 
pra outra parte devolver a metade. E o nome do que realmente recebeu, pra 
poder pagar a parte que ele tinha pegado da ex-mulher. Ela viajou, foi pra 
Paraíba. Quando ela chegou, ele já tinha vendido, separado dela. Aí ela 
trabalhava na Justiça e adquiriu um ofício solicitando uma cópia do 
documento com o endereço dos últimos donos pra trás. Aí a gente já 
catamos tudo, numa pasta lá de cada rua que existe lá, pra cada rua, 
encontramos de 3 donos pra trás. Tiramos a cópia e mandamos pra eles. Lá 
resolveu. Por isso que serve o documento da associação pra esses efeitos, 
dar essa segurança pra família. Às vezes documento particular a 
Prefeitura não aceita, só da Associação. Por quê? Porque quem sabe que 
você é proprietário é a associação. Eu posso combinar com você. Eu moro 
de aluguel, por exemplo. A casa não é minha, eu moro de aluguel. Coloca 
uma placa de vendo ali. O dono mora na Paraíba, em outro Estado. Aí eu 
digo, ‘olha só na associação não dá pra fazer não, só dá pra fazer no 
cartório ou na prefeitura’. Aí a pessoa faz. Eu vendi a casa pro camarada 
peguei o dinheiro. Só que, como não fui na associação, eu não tenho 
documento que comprova que eu sou dono, então se chegar lá a associação 
não sabe que aquela casa é minha. A pessoa corre o risco, né? Quando 
compra corre o risco. Mas tem pessoas que preferem. Depois a pessoa pode 
ir lá na Associação e fazer um documento. Mesmo depois de ter comprado, 
pode ir lá fazer. Prova lá que o cara assinou e tal, pela conta de luz. Pode 
fazer depois. (grifo nosso) 4 

Não são de se desprezar, no entanto, outros depoimentos que indicam que o 
desenvolvimento, pela Associação de Moradores, de um sistema de formalização da propriedade 
teria se dado por razões de segurança dos moradores. Ou seja, por meio desse sistema, os 
moradores poderiam ter controle das pessoas que estavam entrando e saindo da favela, num 
momento de expansão da mesma, na qual se diluía o conhecimento de todos por todos, típico dos 
pequenos agrupamentos, como ocorria, no caso estudado, até o início da década de 1980. Nesse 
sentido, vide o depoimento abaixo de outro ex-integrante da diretoria da Associação: 

Hoje muita gente tá fazendo a documentação no cartório, por fora. Porque 
na época que nós éramos da Associação, quando você ia vender um terreno, 
a gente ia procurar seu histórico lá nesse terreno. Comprou de quem? 
Vendeu pra quem? Quem tá entrando, quem tá saindo? No começo foi tudo 
de boca né. Mas depois houve necessidade, porque já não eram pessoas da 
área, do local, já tava vindo de fora. Então, desde o momento que a gente 
não conhece essa pessoa né, a gente tem que se proteger, segurar um 
documento, entendeu? Aí esse documento se faz com a ajuda de advogado e 
tal. Aí faz um documento e assina. Inclusive, uns tempos atrás, na 
comunidade mesmo tinha advogados com salas aí, tudo. Então isso é até 

                                                
4 Observe-se que o trecho grifado parece revelar a percepção de que o documento de venda de imóvel expedido pela 
Associação de Moradores não constitui um documento particular, conforme ele normalmente seria classificado à 
luz do Direito estatal, mas sim um documento público, o que decorreria da compreensão geral da instituição 
representada pela associação. 
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bom. Tem o pastor que nos ajuda muito. Ele é pastor e advogado e ele 
trabalhou na Associação. Ele nos ajudou muito com documento. A 
comunidade em peso... Ele nos ajuda porque ele tem uma boa política, 
entendeu? E teve uma época aí que quem fazia a documentação da 
Associação era ele, porque a pessoa que tava na Associação era totalmente 
leigo, leigo, leigo e as pessoas que eram associadas se afastaram totalmente 
da Associação. Não tinha condições de manter uma secretária. Então aí ele 
tinha aquela comissão que variava né, 2%, 3%, 5%. Justamente porque 
essa documentação era feita praticamente fora da Associação. Dentro da 
comunidade, mas fora da Associação. 

 Apesar da adoção de documentação escrita, ainda possui grande relevância a tradição 
oral, vigente no local estudado, isto é, a diretoria da associação possui amplos conhecimentos 
prévios a respeito de quem são os donos dos imóveis existentes nessa favela, quem são os 
moradores, quem é ou não locatário, quem possui imóveis para vender ou alugar, quem está 
construindo ou já construiu, quem tem envolvimento com a boca de fumo, quem foi obrigado por 
esta a deixar a favela, bem como conflitos em geral entre vizinhos. Ou seja, ainda possui grande 
peso a memória, que as lideranças comunitárias possuem, a respeito da favela, reforçada pela 
possibilidade que têm de recorrer aos seus pais, vizinhos, aos antigos moradores e lideranças, a 
fim de enfrentar os casos mais difíceis. Um dado relevante, nesse sentido, é o de que o atual 
presidente (mandato 2008-2012) já foi diretor de Patrimônio da associação, no mandato 2000-
2004, mandato encabeçado por ninguém menos que seu irmão (falecido há alguns anos), que, por 
sua vez, desempenhou três mandatos à frente da associação (entre 1992 e 2004). Contribui para 
isso o fato de o Parque Royal não se constituir numa favela de grande população, contando hoje 
com algo em torno de 10 mil moradores. No entanto, tal fato demonstra o quanto o sistema de 
formalização da propriedade, por meio da associação, ampara-se no capital social e nas redes 
constituídas, no agrupamento definido por essa favela. As observações de campo, que fizemos, 
induzem-nos à conclusão de que a atuação da associação, na intermediação e controle das 
transmissões imobiliárias, não segue um padrão burocrático, sendo baseada menos nos 
documentos que ela tem em seus arquivos, e mais no conhecimento pessoal dos moradores, com 
quem os diretores lidam diuturnamente. 
 
1.3 Análise de Conteúdo do Instrumento Utilizado nas Vendas 

A formalidade das vendas realizadas perante a Associação de Moradores é indicada, por 
outro lado, pela utilização de um formulário padronizado, adotado por ela para as transmissões 
de imóveis (vide um exemplar na página seguinte – Figura 1). Nesse formulário figuram, em seu 
cabeçalho, uma série de dados relativos a essa instituição, tais como seu logotipo,5 sua data de 
fundação, a identificação do registro de seu ato constitutivo, o seu nº de CGC, telefone e 
endereço. O endereço indicado nos formulários, desde a década de 1980 até hoje, é o da Rua 
Alaíde Pires, em que pese a alteração do nome oficial para Rua Raymundo Malheiros, em 
dezembro de 1999, revelando a não apropriação, pelos moradores, das nomenclaturas oficiais 
estabelecidas pela prefeitura no processo de regularização urbanística. 

                                                
5 Representado pela figura de um aperto de mãos, o que evocaria a imagem da conciliação, um provável componente 
da ideologia vigente a respeito da associação de moradores. 
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Figura 1: Exemplar de contrato utilizado no Parque Royal 
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Nesse formulário, que pode ser avaliado como bastante singelo, do ponto de vista de seu 
conteúdo,6 denomina-se o ato de venda de imóveis, na favela, como Termo de Transferência de 
Benfeitoria. Tal nomen nos induz a cogitar que o mesmo inspira-se, em boa medida, no Direito 
estatal, quer em virtude da utilização de uma categoria clássica desse – benfeitoria7– quer, 
sobretudo, pelo fato de, nele, distinguir-se a transmissão da propriedade do solo (o que seria 
juridicamente impossível, pois esse, salvo caso de usucapião, não pertence ao alienante), em 
relação à transmissão daquilo que foi construído ou adquirido pelo vendedor (o que já seria 
admissível, uma vez que viável, juridicamente, a separação entre a propriedade do solo e a 
propriedade das edificações existentes sobre ele, conforme o art. 8º do Decreto-Lei nº 271, de 
28/02/1967).8 Como esse formulário, segundo nos foi informado no trabalho de campo, é o único 
utilizado para todo tipo de transmissão de imóveis no Parque Royal – sejam elas onerosas 
(venda) ou gratuitas (doação) –, a nomenclatura adotada não seria muito adequada ao caso da 
alienação de lotes ou lajes ainda não edificados, nos quais não há benfeitoria a ser transmitida, 
mas, apenas, os direitos possessórios sobre o espaço livre, objeto do negócio. 

Com base em vários desses termos, a que tivemos acesso ao longo da pesquisa de campo, 
observamos que neles figuram campos para a assinatura das partes9 e de seus respectivos 
cônjuges, sinalizando a incorporação, às práticas jurídicas locais, de cautelas, presentes nas 
práticas jurídicas usuais na sociedade de maneira geral, no sentido de preservar os direitos dos 
cônjuges na alienação de bens imóveis, cuja omissão no documento constituiria uma provável 
fonte de conflitos. Por vezes, o campo destinado ao cônjuge é preenchido por outras pessoas, que 
estão adquirindo ou alienando, conjuntamente, um imóvel, tal como é o caso de irmãos ou de 
famílias monoparentais, em que o pai ou a mãe firma o ato juntamente com um de seus filhos. 
Além do presidente, das partes e seus cônjuges, há, ainda, campo para a assinatura de duas 
testemunhas, que é invariavelmente assinado – na pior das hipóteses, por apenas uma testemunha 
–, podendo-se afirmar, à vista dos casos analisados, que a regra local é a da não dispensa das 
testemunhas. Assim, quanto ao aspecto dos partícipes do ato de transmissão imobiliária, pode-se 
considerar que o Direito comunitário, da favela estudada, é mais formal ou solene do que o 
Direito estatal, no qual a assinatura das testemunhas é dispensável, desde janeiro de 2003,10 bem 
como, nele, jamais se cogitou de um terceiro interveniente em contratos, como ocorre com o 
presidente da Associação de Moradores. Tal fato, ao lado de outros a serem indicados, serve para 
relativizar a imagem comum de que as práticas jurídicas dos segmentos subalternos seriam, 
tendencialmente, menos formais do que o exigido no âmbito do Direito estatal. Ao contrário, 
parece-nos que os movimentos mais claros, no sentido da chamada deformalização, têm partido, 
precisamente, do Direito estatal, movimento que não nos parece ter um paralelo nítido no campo 
do Direito comunitário. 

Além da identificação e assinatura das partes, testemunhas e representante da Associação 
de Moradores, constam, ainda, do formulário padrão, utilizado nas transmissões imobiliárias, os 
seguintes itens: 

                                                
6 Sobretudo quando comparado com aqueles utilizados em outros locais. A título de exemplo, no caso da Quinta do 
Caju não existe um formulário padrão, aplicado a todos os casos, sendo os instrumentos de transferência adaptados a 
cada caso. Por outro lado, no caso do Parque Royal, o formulário padrão adotado não é estruturado em cláusulas, 
conforme a técnica comumente utilizada no mercado imobiliário. 
7 Muito embora constitua uma categoria oriunda da legislação estatal, deve-se reconhecer que ela tem sido 
amplamente apropriada e utilizada, nas práticas jurídicas dos segmentos subalternos. 
8 É o que ocorre, mais recentemente, no direito de superfície e na transferência do direito de construir, duas figuras 
introduzidas na legislação nacional, desde 2001, pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001). 
9 Em 10 casos observamos que uma das partes assinou o termo mediante a aposição de sua impressão digital, 
procedimento indicativo de que seria analfabeta. 
10 Momento em que entrou em vigor o atual Código Civil brasileiro. Enquanto o art. 135, do Código Civil de 1916, 
exigia as duas testemunhas, para a prova das obrigações contidas em instrumentos particulares, o art. 221, do 
Código atual, dispensa essa formalidade. 
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 identificação do objeto da venda, integrada pelo endereço, pelas medidas e pelo 
número de cômodos do imóvel; 

 indicação do preço e, se for o caso, das condições de amortização; 
 declaração – no formulário utiliza-se o termo proposta – da transferência por 

parte do titular do imóvel; 
 data em que o negócio se realizou; 
 uma cláusula, que aparece após todas as assinaturas e após a data do negócio, tal 

como se fosse uma nota de pé de página, redigida, ipsis litteris, nos seguintes 
termos: “QUALQUER VENDA DE BENFEITORIA NESTA COMUNIDADE, DE 
ACORDO COM OS DIREITOS DO COSTUME, O VENDEDOR FICA 
OBRIGADO AO PAGAMENTO DE ___ % DO VALOR DA VENDA (COMO 
DOAÇÃO).” 

Tenha a elaboração do referido formulário se inspirado ou não nos cânones do Direito 
estatal, o fato é que os três primeiros itens relacionados acima constituem, precisamente, aqueles 
elementos essenciais, reclamados pelo Código Civil, para o contrato de compra e venda – a 
saber, coisa, preço e consentimento. Em virtude disso, do ângulo do Direito estatal, pode-se 
afirmar, sem qualquer exagero, que os atos de venda de imóveis, realizados perante a Associação 
de Moradores de favelas, são válidos, não podendo ser questionados, nem mesmo quanto ao seu 
aspecto formal, tendo em vista a inexigibilidade de escritura pública nesse caso, quer em função 
do valor, quer em função do objeto do contrato. Tal é o que podemos extrair dos seguintes 
dispositivos, do atual Código Civil brasileiro: 

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma 
especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à 
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 
trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

Uma vez que, no caso em tela, o vendedor não tem o imóvel registrado em seu nome, no 
Cartório de Registro Imobiliário (RGI), ele não depende de escritura pública para transferir os 
direitos que possui sobre o mesmo. Em virtude da ausência de “propriedade” em sentido estrito – 
isto é, enquanto direito real de que tratam os artigos 1.228 e seguintes do Código Civil – as 
vendas de imóveis em favelas, no rigor das normas estatais, constituiriam contratos de cessão de 
posse e de direitos, eventualmente existentes, sobre o lote e sobre as edificações nele existentes. 
Entre tais possíveis direitos, pode figurar o de obtenção da Concessão de Uso Especial para fim 
de Moradia (CUEM),11 bem como o de indenização pela valorização gerada pela edificação. 
Para um contrato de cessão de posse, mesmo de imóveis, a lei não exige forma especial, o que 
significa que são válidos, até mesmo, se celebrados verbalmente. Por outro lado, mesmo que 
houvesse tal registro, a venda poderia ser feita por instrumento particular, caso seu valor fosse 
igual ou inferior a 30 vezes o maior salário mínimo, vigente no país,12 conforme dispõe o art. 
108, acima transcrito. 

                                                
11 Instituída pela Medida Provisória nº 2.220, de 04/09/2001, e ratificada pela Lei Federal nº 11.481, de 31/05/2007. 
12 Segundo informações colhidas, em 21/02/2010, na rede mundial de computadores (cf. 
<http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm>), o maior salário mínimo vigente, no país, é o do Estado do Rio de 
Janeiro, no valor de R$ 1.484,58. Em face desse dado, a lei civil só exigiria a escritura pública, feita em Cartório de 
Notas, para imóveis vendidos por valores a partir de R$ 44.537,40. Com base nisso, pode-se antever que, mesmo 
que ocorra a regularização fundiária, com a abertura de matrícula no RGI, para todos os imóveis situados no Parque 
Royal, a quase totalidade dos imóveis, aí existentes, poderá continuar a ser vendida por instrumento particular, sem 
necessidade da escritura pública, restando aos moradores apenas o ônus do registro desse instrumento, junto ao RGI. 
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De outro lado, acrescentaríamos outros dois fatos, que apuramos em nossa pesquisa, que 
sugerem a validade, para o Estado, dos atos realizados perante a Associação de Moradores objeto 
de nossa análise: 

1. foram reconhecidos, no âmbito de um processo judicial de divórcio, como prova 
da realização da venda de um imóvel, tendo sido a associação requisitada pelo 
juiz a prestar informações e a registrar imóvel em nome de uma das pessoas que 
se divorciava. 

2. no âmbito das ações de regularização fundiária desencadeadas pela prefeitura esta 
tem aceito – embora não com exclusividade – os documentos emitidos pela 
associação como prova da titularidade do imóvel, necessária para a realização do 
cadastramento com vista à futura titulação a ser concedida por ela. Ou seja, a ação 
do Estado se apóia nas instituições locais de formalização da propriedade, tendo 
reforçado e não substituído-as. Aparentemente, não haveria alternativa melhor 
que esta, sendo esse procedimento adotado em diversos outros casos, além 
daquele estudado. 

A influência das instituições oficiais talvez se reflita na utilização da categoria 
amortização, que é própria da institucionalidade do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), em 
referência aos casos de pagamento parcelado do preço, por sinal, bastante freqüentes, no caso 
estudado, sendo inúmeros os depoimentos que relataram aquisições nessas condições. 

Visto este mesmo formulário do ângulo das relações sociais e jurídicas estabelecidas no 
âmbito local, ressaltaríamos, em primeiro lugar, a relevância da detalhada individualização do 
imóvel. Ela é feita tendo em vista prevenirem-se conflitos futuros, uma necessidade sempre 
premente no caso das favelas, que se encontram constantemente constrangidas no acesso aos 
mecanismos estatais de resolução de conflitos, bem como convivendo de perto com o exercício 
da autoridade local por parte da boca de fumo, à qual parte dos moradores tem o hábito de 
recorrer ou de ameaçar fazê-lo, para resolução de conflitos surgidos com outros moradores da 
favela. A inclusão dessa informação, no formulário padrão, portanto, serve tanto para orientar a 
realização de edificações, que devem limitar-se às medidas constantes do Termo de 
Transferência, como para estabelecer uma base relativamente objetiva, para que a associação 
possa dirimir eventuais conflitos, entre vizinhos, acerca dos limites de seus respectivos imóveis e 
da regularidade das construções por eles realizadas. 

Por outro lado, nada mais enganoso, a respeito da dinâmica imobiliária local, do que a 
indicação do preço declarado pelas partes, no ato da venda dos imóveis. Uma vez que o preço da 
venda constitui a base de cálculo do valor, que, nos termos do formulário padrão, o vendedor se 
obriga a doar à Associação de Moradores, é amplamente comum a ocorrência de acordo entre 
vendedor e comprador, a fim de subdeclará-lo,13 minimizando, assim, o custo da utilização desse 
sistema de formalização. Trata-se de um fato amplamente admitido e conhecido dos diretores da 
associação – os quais, afinal de contas, também já compraram e venderam imóveis no local! –, 
que reconhecem não haver muitos meios de combater essa estratégia de evasão, utilizada pelos 
moradores. 

A cláusula em questão institui, portanto, uma doação compulsória, em favor da 
associação, que os moradores ora chamam de taxa, ora de comissão. Poderia ser afirmada, 
sobretudo do ângulo do Direito estatal, a atecnia do posicionamento de uma cláusula, após a 
assinatura dos partícipes do ato, o que permitiria, no campo da interpretação, que se ponha em 
dúvida o consentimento a respeito dela. Para os moradores do Parque Royal, no entanto, os 
questionamentos, quanto a essa cobrança, recaem ora sobre a destinação a ser dada ao valor 

                                                
13 Essa subdeclaração chega a 33% do valor real da venda, conforme os poucos casos em que obtivemos dados 
quantitativos. 
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pago, ora sobre o peso que ele representa para pessoas trabalhadoras e pobres,14 ora para a 
legitimidade dessa cobrança tendo em vista, sobretudo, os serviços prestados pela associação ou 
ainda o papel que ela supostamente deveria desempenhar na favela. No entender de um de seus 
ex-diretores, sendo a razão de ser da associação o trazer benefícios aos moradores, eles 
deveriam, via de regra, ser isentos do referido pagamento. 

Conforme se pode observar, trata-se de uma cláusula redigida com um espaço em branco, 
uma vez que o estatuto da associação dispõe que o percentual a ser cobrado será de 3%, para os 
associados, e 5%, para os não associados. Apuramos na pesquisa a seguinte variação dos 
percentuais pagos, por força da cláusula em questão: 

Tabela 1: Frequência dos percentuais pagos à Associação, nas vendas intermediadas por ela 
PERCENTUAIS PAGOS 

Em branco 18,75% 
3% 48,44% 
5% 25,00% 

Outros 15 7,81% 
Fonte: Cadastros SMH 

Em entrevista com o atual presidente da Associação, esse nos deu a seguinte explicação 
para o caso dos Termos de Transferência, nos quais o percentual, a ser pago, encontrava-se em 
branco: 

Tem uma variação. É através da sociedade. Quem é sócio a gente abate, e 
quem não é sócio... E varia também, até às vezes eu nem cobro em cima 
dessa porcentagem. Às vezes a pessoa chega pra mim, fala assim ‘ah, não 
tenho condições...’, aí eu falo o seguinte ‘você paga uma taxa única, 30 
reais, 50 reais’, eu faço uma taxa única. Porque às vezes as pessoas chegam 
pra mim e conversam ‘Gilson, eu não tenho condições de pagar o 
documento, tal, tal, tem como fazer?’ Eu falo assim ‘paga o papel, a 
impressão’, pronto. 

Alguns entrevistados sugeriram, indiretamente, que a cobrança da taxa em questão 
depende do poder de barganha das partes, como no depoimento abaixo: 

Eu acho um absurdo você pagar um preço de cartório para botar uma casa 
no seu nome. Do valor da casa você paga 10%. Eu comprei minha casa por 
R$ 6 mil e falei para ele [se refere ao Presidente da Associação] que foi R$ 4 
mil para eu poder pagar R$ 400,00. Ele vai lá no computador, muda o 
nome do dono, põe o seu nome, você assina, o dono assina e pronto, aí você 
paga. Ele falou: ‘tem que pagar R$ 200,00’. Eu falei que não tinha esse 
dinheiro: ‘de onde que eu vou tirar R$ 200,00?’ Ele perguntou: ‘quanto 
você pode me dar?’ Eu falei: ‘R$ 50,00’. Ele disse: ‘não, então R$ 100,00’. 
Aí eu perguntei se não dava para passar aquele documento lá em casa, 
porque só ia gastar uma folha. Ele disse que não era pela folha, mas que 
tinha que constar na Prefeitura que é outra pessoa que mora. Eu falei 
‘todas as casas têm registro na Prefeitura?’ Ele disse: ‘todas não, mas a 
maioria tem; você não quer a sua casa legalizada?’. Eu falei ‘quero’ e ele 
‘então?’ Eu falei ‘eu vou ver se eu posso pagar R$ 200,00’. Eu falei com 

                                                
14 Conforme os dados levantados (RIO DE JANEIRO, 2006), 63,08% dos titulares de imóveis do Parque Royal 
declararam perceber renda mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos, sendo que é expressivo o percentual na 
faixa entre 0 e 1 SM (27%). 
15 Correspondem a casos em que a cláusula estava ilegível no documento consultado ou no qual não figura a referida 
cláusula. 
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meu marido e ele disse para pagar os R$ 100,00 que ele não queria 
confusão. Eu paguei R$ 50,00 no dia que ele passou o papel e deixei os 
outros R$ 50,00 para pagar no outro mês, porque nem eu nem ninguém tem 
condição de pagar tudo de uma vez. Ele não assinou o papel e falou ‘só 
assino quando me pagar os outros R$ 50,00’. Ele só assinou depois que eu 
paguei os outros R$ 50,00. Ele me deu o papel, mas falou que sem a 
assinatura dele aquele papel não valia nada. Quando eu estava com os 
outros R$ 50,00 eu fui lá, paguei e ele assinou. Meu marido falou ‘esse 
dinheiro não vai nem para a Associação, não vai nem para ele comprar 
lâmpada para colocar nos postes, porque isso é serviço da Prefeitura’. Se 
eles vão receber algum dinheiro não custava nada eles comprarem as 
lâmpadas e falarem com o pessoal que trabalha na Associação para eles 
mesmos trocarem, porque eles têm aquelas escadas e não precisam ir na 
Prefeitura. 

Outros dois aspectos relevantes, que extraímos da cláusula em questão, dizem respeito ao 
devedor desse pagamento e ao fundamento jurídico da sua exigibilidade. Quanto ao primeiro 
aspecto, observamos que, muito embora o estatuto da associação impute esse débito ao 
vendedor,16 na prática ele é transferido, sistematicamente, ao comprador, até mesmo em função 
do fato de ser deixada a esse a opção por concretizar a venda por intermédio da associação ou 
por outro sistema, tais como: 

1. aquele que não passa pela Associação, nem por qualquer outra forma de 
registro público (no lato sentido dessa expressão), reduzindo-se a notícia da 
transmissão da propriedade ao acordo realizado entre as partes, feito por escrito 
ou até mesmo verbalmente. 

2. aquele em que as aquisições seriam registradas apenas e tão somente perante 
um órgão estatal ou oficial, que pode ser um órgão federal (como a GRPU) ou 
municipal (como a SMH), um Cartório de Títulos e Documentos ou de Notas. 

Quanto ao segundo aspecto, esse também revela algum nível de sofisticação técnico-
jurídica, uma vez que é invocado um fundamento – Direito dos costumes – que não nos parece 
ter sido incorporado ao senso comum não apenas dos moradores de favelas, mas, da sociedade de 
maneira geral. Não nos afigura ser essa uma categoria usual no discurso jurídico das camadas 
subalternas – e, talvez, até mesmo de outros segmentos sociais –, mas parece-nos ser próprio do 
repertório desenvolvido, historicamente, pela ciência do Direito, isto é, seria um componente 
típico do discurso técnico, profissional e/ou especializado. Um outro aspecto dos cuidados 
jurídicos, envolvidos na redação da cláusula em análise, refere-se ao fato de que ela qualifica, 
juridicamente, o pagamento a ser feito, pelo vendedor, à Associação de Moradores: trata-se de 
uma doação. À vista de tais considerações, a cláusula em questão sugere-nos ter sido construída 
a partir de algum tipo de apropriação local de documentos elaborados por advogados ou com 
base em orientação jurídica, recebida diretamente pelas lideranças que adotaram tal formulário, 
tal como se referiram os relatos a respeito do primeiro presidente da Associação de Moradores 
do Parque Royal. 

Além do conteúdo acima dissecado, que faz parte de todos os atos de transmissão de 
imóveis, tendo em vista constarem do formulário padrão, adotado pela Associação de 
Moradores, verificamos, nos documentos consultados, que, por vezes, aparecem nos respectivos 
termos aquilo que, no Direito estatal, designam-se como cláusulas especiais ou pactos adjetos, 
isto é, cláusulas não essenciais, facultativas, inseridas conforme a conveniência das partes no 
                                                
16 Parecendo-nos que essa escolha recaiu sobre uma parte que não teria como alegar ausência de recursos para 
honrá-lo, hipótese em que ele operaria de maneira análoga a um imposto sobre o produto da venda. 
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sentido de modificar alguns dos efeitos produzidos por um determinado contrato. Na pesquisa 
realizada, anotamos a ocorrência dessas cláusulas, algumas delas datilografadas, outras escritas à 
mão, na frente ou no verso dos Termos de Transferência. Identificamos as seguintes modalidades 
de cláusulas dessa natureza: 

 cláusulas prevendo que a emissão dos documentos do imóvel, em nome do 
comprador, dar-se-á, apenas, na data da quitação da última parcela (aplicáveis 
somente no caso de pagamento parcelado); 

 cláusulas estipulando a emissão de notas promissórias (também aplicáveis, 
somente, no caso de pagamento parcelado); 

 cláusulas estipulando prazo para desocupação e entrega do imóvel, pelo vendedor; 
 cláusulas instituindo servidão a ser suportada pelo imóvel vendido; 
 cláusulas dispondo sobre a titularidade e destinação da laje do imóvel alienado. 

As três primeiras dessas cláusulas dizem respeito às obrigações comuns das partes, na 
compra e venda: pagamento do preço e entrega do bem alienado. Enquanto, de um lado, é muito 
frequente a necessidade de os adquirentes pagarem, parceladamente, o preço devido, de outro, 
surge, para os vendedores, a necessidade de obter garantias do recebimento do preço ajustado. A 
técnica comumente utilizada, na localidade estudada, para fazer face a tais condicionantes 
consiste em o vendedor somente entregar, ao comprador, o documento do imóvel – isto é, o 
documento da anterior aquisição do bem pelo, ora, vendedor –, na data em que o comprador 
integralizar o pagamento das prestações acordadas. Para compreender essa técnica, uma 
explicação preliminar deve ser feita: no Parque Royal firmou-se o costume de, feita a venda de 
um imóvel, o vendedor entregar ao comprador o documento – elaborado pela Associação de 
Moradores –, que ele (vendedor) recebeu, quando de sua própria aquisição, isto é, o documento 
certificando que ele (vendedor) é o anterior titular do imóvel. Nas práticas jurídicas do Parque 
Royal, a posse do documento aquisitivo do antecessor faz presumir a aquisição da propriedade 
por aquele que ora se diz titular do imóvel. Trata-se de um procedimento análogo ao existente no 
caso das notas promissórias, no qual a posse das mesmas, pelo devedor, faz presumir a quitação 
do pagamento nelas estipulado. Esse procedimento também é comparável ao que, no Direito 
estatal, é denominado venda com reserva de domínio – na qual a propriedade se transmite, 
somente, após a integralização do pagamento do preço (art. 521 do Código Civil brasileiro) – e 
venda sobre documentos –, na qual a transferência do bem vendido é simbolizada pela entrega de 
seu título representativo (art. 529 do Código Civil brasileiro). Uma vez que a aquisição atual é 
realizada, perante a Associação de Moradores, o costume local é no sentido de anexar 
(grampear) o documento dessa aquisição com o da aquisição anterior, o que é feito, nas duas vias 
desses respectivos documentos: naquela que fica em poder do comprador, e naquela que fica em 
poder da Associação de Moradores. Assim, a retenção do documento da alienação anterior, por 
parte do vendedor, significa a retenção da própria titularidade do bem, mesmo que o adquirente 
já esteja residindo nele, o que é feito como garantia da integralização do pagamento do preço da 
compra. 

Já os dois últimos tipos de cláusulas, acima mencionados, dizem respeito a aspectos 
definidores dos limites da propriedade, que está sendo transmitida, configurando aquilo que o 
Direito estatal denomina ônus reais. Na pesquisa de campo, encontramos três espécies distintas 
de servidão.17 A primeira figura nos seguintes termos, conforme documento cunhado, na 
Associação de Moradores, em 04/06/1988: “O referido estabelecimento encontra-se de frente 
para o campo de futebol do Royal F. C., devendo seu proprietário não prejudicar o citado 

                                                
17 Ressalte-se que a categoria servidão não é utilizada no discurso dos moradores entrevistados, constituindo uma 
classificação realizada por nós, a respeito das situações que apuramos na pesquisa de campo. Utilizamos essa 
categoria no sentido que ela classicamente assume no Direito Civil, isto é, como um ônus real, que impõe ao titular 
de um imóvel a obrigação de prestar certo serviço ou proporcionar certa vantagem, em benefício de outro imóvel 
(cf. MIRANDA, 1971: 183-184).  
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campo e quem ali praticar esportes”. Trata-se, pois, de uma servidão negativa, que cria 
obrigação de abster-se de determinados atos. A segunda espécie, não documentada, mas 
noticiada nas entrevistas e de conhecimento público, no Parque Royal, consistia em servidão de 
passagem. Constatamos que uma moradora dispunha de um lote, que era frequentemente 
utilizado, como passagem para a parte “de baixo” da favela, posto que, assim, os moradores 
poderiam cortar caminho, melhorando a acessibilidade ao local de moradia. Durante bom tempo, 
os vizinhos impediram que a referida moradora fechasse essa passagem à utilização coletiva, até 
que a mesma veio a perder essa parcela de seu imóvel, que se converteu em logradouro público, 
após as obras de urbanização. O último caso encontrado refere-se ao das caixas-d’água, que 
parece ser o mais freqüente no Parque Royal. Costuma surgir, nos casos de edificações com mais 
de um pavimento, em que cada um dos pavimentos pertence a proprietário diverso, ficando o 
titular da unidade situada no pavimento superior obrigado a tolerar que aqueles, dos pavimentos 
inferiores, instalem as suas respectivas caixas-d’água na laje do primeiro. Num dos Termos de 
Transferência, consultados por nós, datado de 12/01/2004, encontramos uma cláusula, nos 
seguintes termos: “Fica acordado entre as partes, que de acordo com os costumes, fica 
assegurado espaço acima da 3ª laje para colocação de uma caixa de água”.  Nas entrevistas, 
foram-nos relatados diversos tipos de conflitos, provocados por essa espécie de servidão. De um 
lado, há casos em que ela não aparece escrita e documentada como no exemplo acima, de modo 
que o novo adquirente do imóvel superior resistia em reconhecer o ônus constituído 
anteriormente à sua aquisição. De outro, há casos em que o proprietário do último pavimento 
nega-se, terminantemente, a consentir que os proprietários dos pavimentos inferiores instalem as 
suas respectivas caixas-d’água no terraço da edificação. 

Finalmente, o caso mais frequente de cláusula especial refere-se à titularidade das lajes, 
isto é, do espaço aéreo, existente sobre determinado imóvel. Identificou-se, há algumas décadas, 
na prática jurídica das favelas, que os imóveis e as edificações podem ser vendidos com ou sem 
direito ao espaço aéreo existente sobre ele. Na documentação consultada sobre o caso estudado, 
identificamos as seguintes cláusulas relativas às lajes: 

 “o imóvel adquirido é apenas o 2º pavimento”, inferindo-se que exclui todos os 
outros pavimentos; 

 “Foi vendido o 3º pavimento para a Sra. L. M. S. A. e o Sr. J. C. sendo que a 
parte da laje pertence a Sra. M. A. L. e o Sr. F. juntamente com a quitinete que 
possui no mesmo local citado” (22/08/2000); 

 “Apenas parte inferior e parte superior segundo e terceiro andares pertence aos 
referidos Senhor F. e Sra. M. A. L.” (17/08/1998); 

 “OBS. J. E. L. M., RG 2326146, e  A. B. S., RG 11935649-1, estamos ciente que a 
laje de minha propriedade pertence ao Sr. F. C. L. RG 06234195-3.” 
(02/04/2000) 

 “Obs. a parte de cima pertence ao sr. M. R. J. T.” (25/08/1999) 
Com base nos exemplos acima citados inferimos que o costume local é no sentido de 

incluir uma cláusula relativa à laje, no Termo de Transferência, apenas nos casos em que o 
adquirente ficaria excluído do direito sobre ela, vigorando a presunção de que, na hipótese de 
silêncio, o adquirente sempre compraria o imóvel com a propriedade plena, isto é, incluindo a 
titularidade e o direito de uso sobre o espaço aéreo existente acima dele. 

Por fim, verificamos existir certo paralelismo entre a regulação do Parque Royal, contida 
na legislação urbanística aprovada pela prefeitura, e aquela contida nos Termos de Transferência 
de Benfeitoria, utilizados pela Associação de Moradores. Em ambos, não se verifica uma 
regulamentação extensa, meticulosa, detalhada, ampla de seu objeto. Ambas estabelecem normas 
mínimas, sumárias e simplificadas, sobretudo, se comparadas, de um lado, à legislação 
urbanística em vigor relativa, por exemplo, ao bairro da Portuguesa (onde se localiza o Parque 
Royal), e, de outro, às escrituras de compra e venda, que, em geral, são elaboradas pelos 
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Tabeliães, para a venda de imóveis regularmente matriculados no Registro Imobiliário. Ou seja, 
o espírito que parece estar patenteado, nos documentos analisados, parece ser o da regulação 
mínima da vida social das favelas em seus documentos formais, dado que não interpretamos 
como ausência de regulação de maneira geral, uma vez que esta pode operar – e nos parece que, 
efetivamente, opera – por outros mecanismos, que transcendem a documentação analisada. Tal 
característica já não comparece nos termos elaborados em outros locais – como no já citado caso 
da Quinta do Caju – nos quais apresentam características mais aproximadas às escrituras 
elaboradas em Cartórios de Notas. 

 
CONCLUSÃO 

De certo modo, o tema tratado no presente texto não é novo. Desde o início da década de 
1970, com o pioneiro trabalho desenvolvido por Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 1977), 
a experiência jurídica existente nas favelas tem sido objeto de problematização, com destaque 
para aquela experiência que se organiza em torno da Associação de Moradores. Assim, o que de 
novo teria sido trazido por nossa pesquisa? Qual a nossa contribuição para um debate 
estabelecido há quatro décadas? 

Podemos começar a responder a tais necessárias indagações afirmando que, no presente 
texto, procuramos desenvolver uma abordagem jurídica de determinados aspectos do processo de 
aquisição da propriedade de imóveis em favelas, procurando reconhecer a forma jurídica que 
assumem as respectivas relações sociais. Nessa abordagem articulam-se duas perspectivas: 
aquela que enxerga essas relações a partir de um ângulo predominantemente externo – que seria 
o ângulo do chamado Direito estatal, isto é, o Direito produzido pelo Estado – e aquela que as vê 
a partir de um ângulo predominantemente interno – que seria o ângulo no qual se trabalha com o 
conjunto de percepções, representações e noções cultivadas pelos próprios moradores da favela 
estudada, que orientam suas respectivas práticas jurídicas, compondo aquilo que compreendemos 
como sensibilidades jurídicas. Tal como vem sendo sustentado pela teoria jurídica 
contemporânea, não existe contradição, mútua exclusão ou miscelânea metodológica na 
articulação dessas duas perspectivas, que possuem correspondências, respectivamente, com as 
abordagens jurídicas ditas formais e materiais (NEVES, 2003). 

Parece-nos que uma articulação tal como a que propusemos pode cumprir diversas tarefas 
importantes, no sentido de revelar os distintos significados e valorações das práticas jurídicas em 
curso nas favelas, as quais cabem à análise desvendar. De um lado, demonstra a multiplicidade 
de articulações, imbricações, mútuas apropriações e condicionamentos existentes entre as 
instituições do Estado e da favela, evidenciando não somente que as favelas configuram regiões 
urbanas longe de poderem ser consideradas como desreguladas, como também que a sua 
respectiva regulação possui ampla complexidade, de modo a desafiar a capacidade de 
interpretação do analista. De outro lado, a articulação que propomos serve à superação de 
algumas formas (frequentes) de desqualificação e marginalização das práticas jurídicas em curso 
nas favelas. Com base em nossa pesquisa, agruparíamos essas formas, basicamente, em duas: 

1) uma forma mais visível, que definiríamos como antipática, marcada pelo discurso da 
ilegalidade, que enquadra as práticas em questão como (não mais do que) fatos ilegais, 
irregulares, informais (o prefixo “i” é inescapável!). Nessa perspectiva, delas quase nada 
é aproveitável, colocando-se sempre em dúvida, sob suspeita, sob relativização a 
juridicidade e legalidade dessas práticas. Os direitos e obrigações que daí decorrem ficam 
sempre condenados a ficarem “entre aspas”. 

2) uma forma, talvez, de menor visibilidade, que definiríamos como simpática, marcada 
pela exotização do objeto da análise, que interpreta as práticas em tela como (não mais do 
que) fatos curiosos, interessantes, reveladores de uma excepcional e diferencial 
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criatividade dos moradores das favelas. Tratam-se, pois, de práticas idiossincráticas, 
diferentes, alternativas, reveladoras de uma “outra” e diversa cultura em relação à cidade. 
Tratam-se de duas variações de visões estereotipadas: a primeira, de caráter 

assumidamente negativo, colorindo as práticas comunitárias com as tintas da ilicitude, da 
condenação moral e, no extremo, da criminalização. A segunda, uma estereotipação com algum 
verniz de generosidade e condescendência para com os extratos sociais subalternos, porém, 
igualmente excludente – ou, nos termos de Boaventura Santos (SANTOS, 2001), igualmente 
antiemancipatória. Ambas teriam em comum o fato de produzirem um eterno confinamento de 
determinadas práticas numa região do campo jurídico que não as admite como válidas. Nos dois 
olhares acima tipificados estaríamos diante de casos ou faces da perspectiva que conceituamos 
como desjuridicização das práticas jurídicas encontráveis no espaço das favelas, um dos 
modos de anulação política e ideológica das formas de organização dos segmentos subalternos e, 
logo, de sua desorganização. Encontramos exemplos dessa perspectiva em decisões judiciais, no 
pensamento dos especialistas em Direito e até mesmo no ponto de vista de corretores 
imobiliários entrevistados ao longo de nossa pesquisa. 

A noção de desjuridicização não se confunde, não implica e não se reduz à noção de 
regulação. Em outras palavras, afirmarmos a existência de um processo de desjuridicização não 
significa ou implica a afirmação da desregulação da região da favela. Ao contrário, parece-nos 
que a intensa regulação, que procuramos cartografar em nosso estudo, não tem assegurado 
plenamente, até aqui, a juridicização das práticas, das instituições e das relações jurídicas de 
interesse imediato dos moradores de favelas. Trata-se, portanto, de um relevante processo de 
dominação, em funcionamento, especialmente, nas sociedades latino-americanas, no qual 
determinados fatos e relações são juridicamente desqualificados, e essa representação seria 
resistente mesmo ao fato de se dispor de um sistema legal e político tendencialmente poliárquico, 
tal como ocorre no Brasil a partir de 1988.  

O processo de desjuridicização da experiência jurídica das favelas constituiria, assim, um 
obstáculo ao fortalecimento do Estado democrático e da cidadania, uma vez que, através dele, 
confinam-se as relações jurídicas que interessam aos moradores de favelas ao plano que Eduardo 
Carvalho (CARVALHO, 1991) definiu como o das necessidades, impedindo-se que sejam 
alçados ao plano dos direitos subjetivos e avaliados, percebidos ou representados, juridicamente, 
como tais. E isso não ocorre a despeito do fato de ser racionalmente e razoavelmente possível 
que se chegue a tal conclusão, mediante os procedimentos já conhecidos e disponibilizados pela 
ciência jurídica, e amparado pelas normas positivadas no ordenamento estatal. Ele importa num 
descolamento entre as transformações na posição das favelas, no ordenamento estatal, e o status 
jurídico objetivo das suas instituições. Representaria, assim, um fechamento do Direito estatal 
em relação a elas, numa clivagem entre esses dois mundos jurídicos. Nesse contexto, ganha 
sentido a hipótese da constitucionalização simbólica, proposta por Marcelo Neves (NEVES, 
2003): o maior nível de (à falta de melhor termo) inclusão jurídica das situações relativas aos 
moradores de favelas, nos quadros do Direito estatal, constituiria uma aparência enganosa, uma 
vez que, embora tenha surgido uma legislação voltada a tratar, especificamente, das favelas, essa 
não se mostra estruturada a conferir garantias legais às relações jurídicas aí constituídas. Nesse 
contexto, as instituições jurídicas surgidas nas favelas continuariam a se reproduzir, talvez 
aumentando a sua necessidade simbólica de incorporar artefatos do Direito estatal, a fim de 
suprir o déficit de legalidade a que se encontram a priori confinadas. 

As formas de marginalização – e/ou de desjuridicização – acima apontadas 
comprometem os recentes e louváveis esforços de pesquisadores no sentido de tomar as práticas 
jurídicas em curso nas favelas como objeto de pesquisa, muitas das quais tem sido reféns das 
distintas formas do seu próprio etnocentrismo. Não bastam, portanto, os louváveis esforços de 
tomar os problemas jurídicos dos segmentos subalternos como objeto analítico. Há que se 
reformular o olhar e que se buscar o instrumental metodológico adequado para encarar esse 
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objeto e fazer face às suas inúmeras complexidades, sob pena de a pesquisa sociojurídica operar 
como sutil reforço das estruturas que entorpecem a conquista da condição de sujeitos de direitos 
por parte dos aludidos segmentos. 
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