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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente resumo pressupõe a conciliação entre o direito oficial e o direito 

inoficial vigente em favelas brasileiras de modo que, através de tal conjugação, venha se 

efetivar a regularização de milhares de moradias existentes em conglomerados habitacionais 

precários. Neste aspecto, sob a ótica do pluralismo jurídico, sustentado por Boaventura de 

Sousa Santos que percebe o direito como um fenômeno de ordem social, cujas origens advêm 

tanto da norma posta quanto do costume enquanto prática social. Neste raciocínio, será 

discutida a regularização fundiária no âmbito das favelas e apresentada a categoria 

denominada “Direito de Laje”, que se origina justamente de uma interpretação feita com o 

objetivo de conceder uma roupagem jurídica aos arranjos praticados pelos moradores de 

favelas, para viabilizar seu acesso à moradia. A questão da moradia no Brasil advém de longa 

data, de modo que a questão habitacional se perfaz como um grave problema histórico, 

umbilicalmente relacionado com o a cidadania plena, razão pela qual tal direito encontra-se 

expressamente previsto dela Constituição Federal no rol dos Direitos Sociais. Não obstante a 

clara vinculação do direito de moradia a concepção de dignidade humana, este ainda encontra 

grandes óbices a sua efetivação, principalmente no seio das grandes metrópoles, onde se 

perpetuam aglomerados habitacionais formados e mantidos através de arranjos sociais, 

carentes de reconhecimento e infraestrutura estatal. Desta forma, reconhecemos que muito 

embora as favelas representem para grande parte da população uma solução para a questão 

habitacional, a falta de regularização e reconhecimento destas por parte do estado, faz com 

que seus habitantes experimentem uma cidadania muito restrita, vulnerável. Essa condição de 

invisibilidade, institui uma grave segregação social que tem por base o acesso a moradia, à 

medida que observa-se um tratamento jurídico desigual, impedidos que são de desfrutar 

plenamente de sua cidadania e do direito de propriedade. Dentro do universo dos arranjos 

praticados no âmbito informal das favelas, apresentamos o “Direito de Laje” e sua 

inadequação aos instrumentos jurídicos existentes, sugerimos o que consideramos uma 

possibilidade real de conjugação de institutos para viabilizar a regularização fundiária. Nesse 

sentido sugerimos uma aplicação dialógica de institutos jurídicos e o direito inoficial 

institucionalizado em tais áreas que organizam ajuricamente o mercado imobiliário das 

favelas, utilizando, em especial, o Direito de superfície e seus dois desdobramentos, quais 

sejam: a cisão e a sobrelevação (que embora não contemplada no ordenamento jurídico 

brasileiro, é um instituto utilizado em vários países europeus). Concluímos que para tratar 

juridicamente questões sociais, é necessário a priori enxergá-las sob uma ótica de pluralismo, 

por meio da qual parte-se da premissa de que o direito é, sobretudo, um fenômeno de ordem 

social. Restando como principal função dos seus operadores, empregar uma interpretação 

hermenêutica com o objetivo de adaptar a objetividade da norma à complexidade e 

pluralidade social. Com relação à metodologia, utilizamos a soma de dados bibliográficos, 
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inclusive, o direito comparado, com dados empíricos obtidos, por meio do método da 

observação participante em anos de pesquisa de campo no interior da terceira maior favela do 

Brasil, onde residem 80 mil pessoas.  
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