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Resumo
Discutimos neste estudo a democratização do acesso de moradores de favelas
cariocas ao Judiciário através de análise histórico-temporal e espacial. O levantamento de
dados incluiu dados históricos, sócio-econômicos e políticos das favelas e a realização de
pesquisas quantitativas e quali-quantitativas com julgados cíveis do TJRJ. As análises
destes dados foram realizadas sob dois enfoques: (1) do acesso – individual e coletivo ao
judiciário; (2) do posicionamento dos magistrados frente às demandas propostas. Os
resultados sugerem a relação entre: (1) aumento do acesso de moradores de favelas ao
judiciário e melhoria dos índices de desenvolvimento social; (2) baixa incidência de
demandas coletivas e tratamento omisso dispensado por magistrados a este tipo de ação;
(3) falta de coerência entre as decisões judiciais de magistrados e realidade social da favela
e seus ajustes ao longo dos últimos anos; e traz (4) o questionamento de algumas crenças
teóricas consolidadas sobre as principais variáveis na promoção do “acesso à justiça”. A
partir de dados empíricos, esta pesquisa sugere possibilidades mais eficazes de
transformações sociais quando compatíveis com a realidade social urbana local.
Palavras chave: Democratização – Acesso – Judiciário – Favelas – Rio de Janeiro Jurisprudência – TJRJ

Abstract
This study discuss the democratization of the Estadual Court of Justice of Rio de Janeiro to
residents of Rio's slums through a historical and spatial analysis. The study included a data
collection of historical, socio-economic and political info of Rio de Janeiro's slums and
proceed a quantitative and quali-quantitative analyses of the jurisprudence of the Stadual
Court of Justice in civil cases. The analyses developed here were taken from two
perspectives: (1) access to Judiciary - individually and in collective cases; (2) the
judgement of the Court Judges in judicial actions proposed by slum's dwellers. The results
suggests a relationship between: (1) the increasing access of slum dwellers to the judiciary
and the improving of social development levels; (2) low incidence of collective demands
and omission dispensed by magistrates to this kind of demand; (3) lack of consistency
between sentences and the favela reality and its changes over the past few years; and
brings (4) questions about some academic theoretical beliefs on "access to justice". From
empirical data, this research suggests possibilities for more effective social change when in
consonant with local urban social reality.
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Introdução
A Constituição de 1988, símbolo da redemocratização brasileira, foi responsável
pela ampliação do rol de direitos não só civis, como também políticos, econômicos, sociais
e culturais, entre outros como os chamados direitos de terceira geração (SANTOS, 2008).
Alguns acadêmicos acreditam que após a promulgação da Constituição Federal de 1988
profundas transformações foram impulsionadas no sentido da democratização do Estado e
da sociedade (VERBICARO, 2008). Este pensamento é acompanhado da crença de que o
judiciário, neste cenário, protagoniza papel importante vez que o agente catalisador deste
processo de democratização seria uma norma: a Constituição Federal. Este raciocínio se
constrói a partir da ideia de que a democratização do Estado e da sociedade pode ser
incrementada com a participação do judiciário que, através de decisões judiciais, daria
materialidade a princípios e garantias constitucionais. Outros autores mais céticos (FARIA,
1989b; SANTOS, 2008) acreditam que o judiciário só poderia impulsionar a
democratização da cidade e da sociedade na medida em que o acesso a ele (judiciário) é
praticado por todos os cidadãos de maneira igualmente democrática. No entanto, seria
inviável falar em democratização da justiça fora do contexto de uma democratização que
inclui o Estado e a sociedade (SANTOS, 2008). Enfim, em uma sociedade marcadamente
desigual, como falar em democracia? Apesar destes questionamentos, estes mesmos
pesquisadores

reconhecem

que

apesar

da

distância

que

separa

os

direitos

constitucionalmente positivados das práticas sociais e políticas públicas, cada vez menos as
vítimas de violações “se limitariam a chorar na exclusão” (SANTOS, 2008: 10). Cada vez
mais os pobres urbanos estariam conscientes da sua situação de excluídos e com isso,
estariam cada vez mais questionando impunidades e demandando por serem ouvidos nos
tribunais.
Segundo Santos (2008), a ampliação de direitos e garantias positivados na
Constituição de 1988 tenderia a aumentar a expectativa dos cidadãos de verem seus
direitos efetivados “de forma que, a execução deficiente ou inexistente de muitas políticas
sociais pode transformar-se num motivo de recurso aos tribunais” (SANTOS, 2008: 18).
Na medida em que a via judicial surge como alternativa para se alcançar direitos quando o
“Estado Intervencionista” (SANTOS, 2008: 19) não consegue promover políticas sociais
capazes de distribuí-los, os tribunais passariam a assumir novo protagonismo: o papel de
distribuir direitos (SANTOS, 2008). Segundo Santos (2008), a incapacidade da
administração pública de “dar conta” da nova demanda social por direitos, ora amparada na
Constituição Federal, levaria a um deslocamento de legitimidade do Estado dos poderes

Executivo e Legislativo para o poder Judiciário. “Esse movimento leva a que se criem
expectativas positivas elevadas a respeito do sistema judiciário, esperando-se que resolva
os problemas que o sistema político não consegue resolver”. (SANTOS, 2008: 21). Neste
sentido, na medida em que as pessoas passam a ter mais consciência de direitos, passariam
também a recorrer mais aos tribunais para protegerem ou exigirem a sua efetiva execução
(SANTOS, 2008:19).
A partir desta discussão teórica, formulamos nossa hipótese e a seguinte pergunta
experimental: “Se todo esse movimento de deslocamento de legitimidade do sistema
político para o judiciário na busca da efetivação de direitos está acontecendo, em nossa
realidade local, o judiciário estatal deveria estar, cada vez mais, sendo demandado por
indivíduos e grupos sociais desprivilegiados economicamente, ou seja, no caso da cidade
do Rio de Janeiro, por moradores de favelas e periferias da cidade”. Neste caso, nosso
questionamento seguiria com a seguinte indagação: “estaria o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro atendendo as necessidades desses demandantes, efetivamente
ocupando espaços politicamente decisivos na vida dos cidadãos pobres e alienados por
gerações da institucionalidade democrática?”. Seguimos nossa apresentação com a
exposição dos métodos investigativos utilizados.

Material & Métodos
Esta investigação foi realizada em duas etapas: (1) levantamento de dados acerca
do contexto urbano discutido: favela cariocas; (2) levantamento de dados no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) sobre demandas judiciais relacionadas às
favelas ou seus moradores;
(1)

Levantamento de dados acerca do contexto urbano discutido: favela carioca.
O levantamento do contexto das favelas cariocas foi realizado a partir de duas

perspectivas: (1.1) temporal, com o levantamento da história das favelas na cidade do Rio
de Janeiro; (1.2) espacial, com a contextualização recente das favelas na cidade, agregando
informações sobre a variação das características das favelas nas diferentes áreas da cidade;
(1.1)

Levantamento histórico

O levantamento histórico das favelas na cidade do Rio de Janeiro foi empreendido
a partir de trabalho de síntese de fontes secundárias de informação – livros e artigos.
Neste trabalho nos concentramos em analisar a favela carioca de uma maneira
abrangente, sob a perspectiva exclusivamente temporal. (SANTOS, 1988; BURGOS,
1999; ZALUAR & ALVITO, 1999; RIBEIRO, 2001; CEZAR, 2002; ABRAMO, 2003;

PANDOLFI

&

GRYSZPAN,

2003;

PERLMAN,

2003;

BESSERMAN

&

CAVALLIERE, 2004; VALLADARES, 2005; CAVALLIERI & LOPES, 2006;
MOREIRA, 2006, BAUMANN, 2009).
(1.2)

Contextualização recente

A contextualização recente das favelas na cidade do Rio de Janeiro foi feita a
partir do cruzamento de dados primários: comparando a evolução da natalidade e
expansão territorial em favelas de diferentes áreas da cidade. (CEZAR, 2002; ABRAMO,
2003; PANDOLFI & GRYSZPAN, 2003; PERLMAN, 2003; BESSERMAN &
CAVALLIERE, 2004; VALLADARES, 2005; CAVALLIERI & LOPES, 2006;
MOREIRA, 2006; CAVALLIERE & LOPES, 2008; CAVALCANTI, 2009; VIAL &
CAVALLIERI, 2009; DIAS, 2010; NERI, 2010; VIVA-RIO, 2010). O cenário recente do
crescimento demográfico e territorial das favelas cariocas assim construído foi analisado
em relação aos diferentes índices de desenvolvimento sociais freqüentados por diferentes
áreas da cidade do Rio de Janeiro1. Neste ponto da análise traçamos ainda um paralelo
entre estes índices e a atuação do Estado e da sociedade civil nas favelas nas diferentes
áreas da cidade (VIVA-RIO, 2010; OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2010). Esta etapa
da pesquisa contou ainda com observações em campo através de visitas às comunidades
da Rocinha e Complexo da Maré localizadas nas Zonas Sul e Norte do município do Rio
de Janeiro2.

(2)

Levantamento de dados no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

(TJRJ) sobre demandas judiciais relacionadas às favelas ou seus moradores.
Após a análise da realidade das favelas na cidade do Rio de Janeiro, procedemos a
análise desta realidade na prática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
através de demandas judiciais formuladas por moradores de favelas e ainda demandas que
visavam discutir o fenômeno da favela. Esta investigação foi realizada também em duas
etapas. (2.1) A primeira etapa visou levantar o acesso da favela e seus moradores ao TJRJ
ao longo do tempo; (2.2) A segunda, visou levantar a variação no acesso da favela e seus
moradores ao TJRJ nos diferentes espaços urbanos desta cidade;

1

Para melhor administrar, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro divide o município em áreas de
planejamento (APs). A cidade do Rio de Janeiro é dividida pela prefeitura em 5 áreas de planejamento
chamadas doravante de AP: AP1 – Centro; AP2 – Zona Sul; AP3 – Barra da Tijuca e Jacarepaguá; AP4 –
Zona Norte; AP5 – Zona Oeste. É esta a divisão territorial que utilizamos para levantamento de dados de
favelas da cidade por área, tanto para fins de organização como de análise e comparação.
2
As fontes dos parâmetros utilizado na análise estão indicadas em MOREIRA (2011).

(2.1) Acesso da favela e seus moradores ao TJRJ ao longo do tempo.
Para levantamento do acesso da favela e seus moradores ao TJRJ realizamos
pesquisa no acervo jurisprudencial cível3 disponível no website do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) dentro do período de 1980 e 2009. Este período foi
dividido, para fins de análise, em três: de 1980 a 1989; de 1990 a 1999; e de 2000 a 2009.
A palavra chave utilizada na busca jurisprudencial foi: “favela”4.
Existe mais de um motivo para a escolha dos anos “1980” para iniciar nosso
levantamento jurisprudencial. Além do fato da democratização do Brasil e a promulgação
da Constituição atualmente em vigor terem ocorrido neste período, a partir do final dos
anos 80, o sistema judicial adquiriu forte proeminência em muitos países latino-americanos
recebendo, desde então, muitos investimentos financeiros (SANTOS, 2008). Os anos 1980,
portanto, gera em muitos estudiosos uma expectativa positiva no que tange à distribuição
de direitos e democratização do país. Por este motivo, nossa pesquisa se inicia nos anos
1980. Ao iniciarmos o levantamento jurisprudencial, no entanto, verificamos que não há
qualquer julgado no TJRJ que contenha a palavra “favela” anterior os anos 80. Deste
modo, mesmo que tivéssemos a intenção de abranger um período temporal maior, não
encontraríamos qualquer julgado.
Quanto ao método de análise do material levantando no website do TJRJ, optamos
por realizar análise quantitativa do cabeçalho das decisões judiciais e quali-quantitativa da
ementa dessas decisões5.
3

Importante ainda frisar que a jurisprudência pesquisada é composta apenas de julgados cíveis do TJRJ. Isto
porque, apesar de haver um número ainda maior de julgados criminais com a palavra “favela” no âmbito da
justiça penal, não necessariamente estes casos ilustram uma busca do morador de favela pelo judiciário para
resolução de conflitos, nem necessariamente representam uma consciência destes moradores acerca de
direitos. Na maioria dos casos em que o morador de favela figura em ações no âmbito da justiça penal é na
qualidade de réu (LOPES, 1989; SANTOS, 1989). Considerando que no âmbito da justiça civil, muito mais
do que na justiça penal, é possível falar em procura real ou potencial à justiça (SANTOS, 1989), os julgados
da justiça penal não foram considerados nesta pesquisa, mas tão somente os julgados cíveis do TJRJ.
4
A palavra “favela” foi escolhida em detrimento da palavra “comunidade”, pois, a partir da palavra
“comunidade”, inúmeros outros julgados relacionados as mais diversas comunidades foram encontrados, e,
dentre eles, poucos julgados relacionados às comunidades faveladas. A partir da palavra de busca “favela”,
conseguimos acessar um grande acervo de julgados majoritariamente ligados às favelas cariocas e/ou a seus
moradores. Para melhor atender aos propósitos desta pesquisa, optamos, portanto, pela palavra de busca
“favela” para fazer nosso levantamento de julgados do TJRJ.
5

“A primeira atua em níveis da realidade, onde os dados se apresentam aos sentidos: “níveis ecológicos e
morfológicos”, na linguagem de Gurvitch (1955). A segunda trabalha com valores, crenças, representações,
hábitos, atitudes e opiniões. A primeira tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados,
indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do ponto de vista social, grandes
aglomerados de dados, de conjuntos demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis
através de variáveis. A segunda adéqua a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos
particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos
intensamente.” (MINAYO & SANCHES, 1993).

Para a análise quantitativa do cabeçalho dos julgados, foram utilizadas as seguintes
categorias analíticas primárias: (1) ano do recurso6, (2) tipo de recurso, (3) ano do processo
originário do qual o recurso é desdobramento (4) ano de julgamento do recurso, e (5) o
desembargador que julgou o recurso; E o seguinte item presente na ementa dos julgados:
(6) se foi mencionada a Constituição Federal de 1988 na decisão do Tribunal de Justiça.
Além dessas categorias analíticas primárias, criamos uma categoria secundária:
“tempo de duração da demanda”. Para isso calculamos o tempo que as demandas duravam
desde o ano de propositura da ação inicial (item “3”) até o ano de julgamento do recurso
(item “4”).
Para a análise quali-quantitativa das ementas dos julgados utilizamos as seguintes
categorias7: (1) autor da demanda no processo de origem, (2) réu da demanda no processo
de origem, (3) abrangência da demanda – se de natureza individual ou coletiva, (4) local
onde se localiza o episódio que está sendo discutido em juízo – se foi na favela ou fora
dela, (5) a roupagem jurídica que a demanda recebera como ação originária8, (6) o objeto
jurídico – ou seja, o bem juridicamente tutelado na demanda; (7) o objeto material 9 – os
interesses do mundo real em jogo na demanda, para além dos interesses juridicamente
tutelados e, (8) o tipo de argumento usado pelo TJRJ para fundamentar sua decisão – se
exclusivamente jurídico ou também político e social e, (9) a presença ou não de ativismo
judicial na decisão.
No levantamento jurisprudencial foram encontrados, entre 1980 e 2009,

171

registros de decisões judiciais do TJRJ que continham em sua ementa a palavra “favela”. A
partir deste levantamento, realizamos uma triagem com o objetivo de filtrar um espaço

6

Como a pesquisa levanta julgados do TJRJ, estes sem sua esmagadora maioria são constituídos de recursos
interpostos contra decisões proferidas pelo juiz de primeira instância.
7
Vale destacar que as informações levantadas nesta análise não são objetivas e incontroversas como as
elencados na análise quantitativa dos cabeçalhos dos julgados, mas fruto de interpretação das pesquisadoras
acerca dos conteúdos das ementas das decisões judiciais estudadas.
8

Apesar de todos os recursos apresentarem o número do processo de origem e neste número, o ano de
propositura da ação originária, muitas dessas ações originárias estão arquivadas. Sendo assim, não foi
possível acessar ao nome da ação proposta em sede de primeira instância para cada um dos recursos julgados
pelo TJRJ apresentados em nosso recorte amostral. Por este motivo, a partir da análise da discussão em sede
de segunda instância, na maioria dos casos, foi possível identificar o tipo de ação que foi proposto em sede de
primeira instância. No entanto, esta ação foi estimada a partir da interpretação do conteúdo das ementas dos
julgados do TJRJ ora analisados e não por informação fornecida pelo próprio TJRJ.
9

Uma demanda, por exemplo, uma ação para cumprimento de um contrato em uma relação de consumo,
quando analisada no mundo real pode significar a busca por uma prestação de um serviço público essencial
como luz ou água, no entanto, perante o judiciário, o objeto é jurídico é uma relação contratual. Para isso
criamos a categoria “objeto material” a fim de identificar o interesse que no mundo real representa o objeto
jurídico de uma demanda.

amostral que contivesse apenas as decisões judiciais que efetivamente discutiam o
fenômeno social da favela carioca ou que representassem demandas de moradores de
comunidades faveladas. Com este critério, analisamos o conteúdo de todas as 171 ementas
de decisões judiciais e, partir desta triagem, descartamos 18 julgados de nossa amostra.
Além disso, das 163 ementas restantes, foram detectados e excluídos três julgados que
apareciam de forma duplicada. Com base nesta triagem, o “n” amostral passou de 171 para
150 registros de decisões judiciais10.
Os 150 julgados foram divididos em três grupos, “anos 80” (entre 1980 e 1989);
“anos 90” (entre 1990 e 1999) e “últimos dez anos” (entre 2000 e 2009). Vale registrar que
esta divisão de julgados por grupos levou em consideração o ano de propositura da ação
incial que deu origem ao recurso julgado pelo TJRJ.
De maneira complementar, utilizamos ainda de instrumentos de pesquisa
qualitativos como entrevistas e observação. As entrevistas foram realizadas a partir de
questionários semiestruturados administrados à advogados e demais profissionais liberais
integrantes da RENAP (Rede de Advogados Populares) em conversas presenciais. Ao
todo, foram entrevistados três advogados populares e um historiador que atuam e/ou
atuaram na RENAP. As observações in loco ocorreram no complexo de favelas da Maré,
bem como na favela da Rocinha ao longo do ano de 2010.

(2.2) Variação no acesso da favela e seus moradores ao TJRJ nos diferentes
espaços urbanos desta cidade.
Esta análise agrega perspectiva espacial a este trabalho no que tange as variações
do acesso das favelas e de seus moradores ao TJRJ nas diferentes áreas da cidade do Rio
de Janeiro.
Para isso, realizamos levantamento das 3 maiores favelas (em área), das 3 mais
populosas favelas e das 3 mais antigas favelas da cidade em cada uma das cinco áreas de
planejamento municipal - AP1: Centro; AP2: Zona Sul; AP3: Zona Norte; AP4: Barra da
Tijuca e Jacarepaguá; AP5: Zona Oeste.11. Optamos pela seleção das três maiores favelas
em área por ser a medição mais atualizada disponível12.
10

Importante considerar que nosso espaço amostral é constituído por julgados levantados a partir de uma
pesquisa temporalmente situada no ano de 2010. Este espaço amostral pode, portanto, sofrer mudanças a
curto e longo prazo na medida em que recursos interpostos perante o TJRJ ao longo destas últimas três
décadas tiverem seu julgamento proferido pelo Tribunal. Deste modo, o universo amostral ora em análise não
exclui ulteriores modificações a partir de dados novos advindos da rotina do Tribunal.
11
O levantamento foi feito a partir das informações disponibilizadas pelo banco de dados da prefeitura da
cidade em seu “Cadastramento de Assentamentos Urbanos de Baixa Renda”, intitulado “SABREN” (Sistema
de Assentamentos de Baixa Renda). Neste sistema, todas as favelas da cidade do Rio de Janeiro estão

Além disso, as três maiores favelas em área, em 2008, correspondem também às
favelas que, segundo o último senso do IBGE em 2000, eram também as mais populosas.
Por fim, a maior parte das favelas selecionadas correspondem às ocupações mais antigas
em suas respectivas áreas de planejamento (APs).
A partir do nome de cada uma dessas comunidades13, realizamos nova busca
jurisprudencial no website do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os critérios
utilizados para este levantamento foram os mesmos utilizados no item “2.1”.14

Os

principais resultados obtidos a partir deste trabalho de levantamento e análise serão então
descritos e discutidos a seguir.

Alguns resultados interessantes sobre o contexto do estudo: favelas cariocas.
Através da análise histórica do fenômenos das favelas na cidade do Rio de Janeiro
nos deparamos com uma realidade complexa, fluida e envolta em ambiguidades e choques
de percepções. Entre as facetas desta história que mais nos chamaram atenção destacamos
aqui: (1) A capacidade de resistência dos moradores de favelas; (2) A consolidação da
favela com fato social (anos 80); (3) A década em que a favela entra na moda (anos 90);
(4) A preocupação tardia com o levantamento de dados (dec. de 40 e 50); (5) A constância
da imprensa “desinformadora”; (6) A construção da visão dicotômica entre o morro e o
asfalto.
Apesar da vitória das favelas sobre todas as tentativas de extermínio que contra elas
foram empreendidas ao longo de um século, na década de 80, a idéia de que as favelas
esram uma doença social a ser eliminada não cabia mais nos discursos políticos. As favelas
cadastradas com dados sobre sua origem, história, população, área ocupada, bem como projetos públicos que
as contemplam – como o projeto Favela-Bairro e o projeto Grandes Favelas. Há ainda neste acervo
informações sobre a regularização fundiária das favelas entre outras informações relevantes sobre esta
realidade urbana. O sistema “SABREN”, portanto, constitui um amplo banco de dados; é o que há de mais
completo e atualizado atualmente sobre as favelas cariocas.
12
As informações sobre o crescimento vegetativo da população das favelas teve sua última atualização em
2000, quando foi realizado o último senso do IBGE. Deste modo, em 2010, as informações constantes no
banco de dados “SABREN” apesar de serem as mais atuais disponíveis, estão desatualizadas considerando o
decurso de 10 anos associado às altas taxas de natalidade característica das favelas (CEZAR, 2002;
BESSERMAN & CAVALLIERI, 2004). A área destas comunidades bem como sua expansão,
diferentemente dos dados acerca da população que necessitam aguardar o novo senso, foram atualizados no
sistema SABREN com base em fotografias de satélites e, por este motivo, já apresentam dados – acerca das
áreas ocupadas por cada favela em m² – atualizados até o ano de 2008.
13
Conforme escrito no sistema SABREN.
14
O levantamento abrangeu apenas os julgados cíveis do TJRJ no período entre 1980 e 2009. Este período
também foi analisado em três etapas: anos 1980 (de 1980 a 1989); anos 1990 (de 1990 a 1999); últimos anos
(de 2000 a 2009). A única diferença neste levantamento foi a chave de busca utilizada para localização dos
julgados. No item “2.1” utilizamos a palavra “favela”. Aqui, utilizamos como chave da busca jurisprudencial
o nome de cada uma dessas comunidades selecionadas (tabela 1; tabela 2; tabela 3; tabela 4; tabela 5). O
numero bruto de julgados levantados também foi triado a fim de filtrar apenas os julgados que tivessem
alguma relação com a favela e/ou seus moradores. (MOREIRA, 2011).

não eram mais um episódio, eram um fato social consolidado na cidade do Rio de Janeiro
em alvenaria (CAVALCANTI, 2009). Desde então e até os dias de hoje, sua incorporação
a cidade formal constitui um desafio ao poder público. Estão as favelas do Rio de Janeiro,
com mais de um século de existência, em plena expansão em determinadas áreas da cidade
(CEZAR, 2002).
Pouco após consolidada, na década de 90 a favela entra na moda, no entanto, a
recente fama que conquista a favela carioca não aparece como um resultado de 100 anos
de história de luta por sobrevivência, mas da degeneração de valores e violência gerados
pelo crime. Tanto no cenário nacional - através da televisão e dos jornais - quanto no
cenário internacional - através das telas de cinema –, a violência e a atmosfera de
ilegalidade nas favelas passam a ser amplamente divulgadas com fetichismo (BAUMANN,
2009). Muito provavelmente resultado de uma mídia, sempre presente e (des)informadora
aliada a escassez de dados acerca da realidade das favelas e suas dimensões na cidade. A
primeira favela já contava com 50 anos de existência quando foi tomada a decisão de
realizar um recenseamento específico (VALLADARES, 2005, 62). Os primeiros
recenseamentos na década de 40 e 50 traziam dados conflitantes e imprecisos sendo
corrigidos ao longo das décadas seguintes, a partir de novas pesquisas que até hoje ainda
são realizadas a fim de diagnosticar a evolução das favelas cariocas. A demora e a
insuficiência na geração de dados sobre as favelas aliada a presença massiva de
especulações alarmistas da imprensa são a combinação perfeita para a construção de
perspectivas fantasiosas e irreais dos espaços urbanos. Acreditamos que este é o caso da
percepção da cidade do Rio de Janeiro como uma “cidade partida”. Sobre esta crença
(VENTURA, 1994) questionamos: será que poderíamos tratar a problemática social urbana
das favelas do Rio de Janeiro nestes termos dicotômicos? Não é de hoje que as diferentes
favelas em diferentes regiões da cidade apresentam realidades plurais e de difícil
generalização. A favela carioca, fenômeno que se desenvolve na cidade ao longo de um
século, não é realidade uniforme ao longo da cidade (CAVALCANTI, 2009).
Primeiramente se observarmos o mapa da cidade do Rio de Janeiro a partir de sua divisão
territorial em 5 áreas de planejamento a luz do índice de desenvolvimento social calculado
pela ONU (CAVALLIERI & LOPES, 2008), verificamos que as menores taxas de
desenvolvimento sociais estão na área de planejamento “4” e “5” que corresponde a “Zona
Oeste” e “Jacarepaguá” e os melhores em contra partida estão concentrados na Zona Sul da
cidade (AP2). Em círculos vermelhos vemos destacados no mapa de IDS por bairro, duas
áreas para comparação. O círculo maior destaca uma grande região da Zona Oeste (AP5) e

o círculo menor uma pequena região que corresponde a área de duas grandes favelas na
Zona Sul (AP2), a Rocinha e o Vidigal. É possível reparar que em casos extremos como
este, há melhores taxas de IDS em favelas na Zona Sul da cidade (AP2) do que na cidade
formalmente constituída na Zona Oeste (AP5). Em termos comerciais, esta realidade se
manifesta com a desproporção nos valores de alugueis. Para um imóvel na cidade formal
em Santa Cruz, na Zona Oeste (AP5) no valor médio de R$200,00, este mesmo imóvel
pode ser alugado em uma favela na Zona Sul (AP2) por até R$700,00.

Figura 1 – Análise comparativa de dois mapas da cidade do Rio de Janeiro tal como publicados pelo Instituto
Pereira Passos: acima o mapa da distribuição da cidade em 5 áreas de planejamento municipais (AP1; AP2;
AP3;AP4; AP5); abaixo o mapa da distribuição dos índices de desenvolvimento sociais da cidade; Nosso grifo
nosso segundo mapa em vermelho para efeito de destaque e análise de diferentes áreas da cidade para a qual foi
igualmente colocado em destaque, ao lado do segundo mapa, os valores de aluguel praticados;

No que tange ao crescimento das favelas, esta variação também se manifesta nas
diferentes áreas de planejamento municipais. Em dados gerais, em 2000, o crescimento das
favelas comparado a cidade formalmente constituída era de 6 indivíduos novos na favela
para 1 novo indivíduo na cidade formal (MOREIRA, 2007). Corre que neste mesmo
período, enquanto a população das favelas da Zona Sul (AP2) e do Centro (AP1)
decresciam e a das favelas da Zona Norte (AP3) cresciam modestamente, a população das
favelas da Zona Oeste (AP4 e AP5) crescia a todo vapor (MOREIRA, 2011). Os dados
mais recentes sobre a expansão das favelas em área, obtidos através de satélite, mostra que
na última década houve uma mudança: enquanto as favelas da Zona Sul (AP2) decrescem,

as favelas do Centro (AP1) e Zona Norte (AP3) crescem, as favelas da Zona Oeste (AP4 E
AP5) vivem um boom.

Figura 2 – Mapa das favelas da cidade do Rio de Janeiro em 2008, tal como publicado pelo IPP, com destaques em
vermelho e verde com números indicativos das taxas de crescimento das favelas da cidade em m², por área de
planejamento municipal, segundo estudo de VIAL e CAVALLIERRI (2008) baseado em fotografias de satélite. Cada
destaque com taxa de crescimento corresponde a uma Área de Planejamento Municipal da cidade: AP1= 3,77%;
AP2=-0,70%; AP3=4,62%; AP4=9,43%; AP5=11,60%;

Os dados sobre a expansão das favelas indicam certa correlação com as taxas de
IDS: nas regiões de menores taxas de IDS, o crescimento das favelas é maior. Além disso,
em termos de investimentos públicos, atenção da mídia e das organizações da sociedade
civil (ONGs), há na cidade do Rio de Janeiro, uma concentração de atenções na Zona Sul
(AP2), o cartão postal da cidade para o Brasil e para o mundo (MOREIRA, 2011).
Conhecer e entender esta dinâmica realidade parece ser o primeiro passo a ser dado no
sentido de atender efetivamente demandas da coletividade, compor as desarmonias do
tecido social e distribuir direitos com equidade.
Mesmo com todas as suas imperfeições, ao longo da história desta cidade, não resta
dúvida que o Estado nunca esteve tão presente nas favelas como nos dias atuais. FavelaBairro, PAC, UPPs são alguns dos projetos financiados com verba pública que acontecem
hoje em magnitude jamais vista antes nas favelas cariocas no intuito levar a
institucionalidade democrática da cidade à favela, incorporando-a cidade formal. Saber se
esta presença estatal nas favelas se traduz na democratização do acesso aos direitos é nossa

questão central. De um lado, a força, de outro, uma enxurrada de projetos sociais que,
ainda que mal distribuídos, possivelmente desencadeiam algum efeito sobre as
representações de justiça no universo das favelas. Com a continuidade das favelas e seus
conflitos sociais em um contexto de medo, falta de confiança e uma escassez de lideranças
comunitárias legítimas, dar efetividade aos direitos individuais e coletivos conquistados no
bojo da democratização vivida nos anos 1980 e pôr em prática o rol de direitos
fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988 é o grande desafio a ser
enfrentado pelo Poder Público. Seguimos nossa investigação rumo ao Poder Judiciário
através da análise da atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro frente a
demandas envolvendo as favelas cariocas e seus moradores. Como vem o Poder judiciário
atuando neste cenário é o que analisaremos a seguir.

Alguns resultados interessantes da pesquisa jurisprudencial no TJRJ
Demandas individuais de moradores de favelas
Verificamos em nossa análise que a incidência de demandas que discutem a favela
ou que foram propostas por moradores de favelas vêm crescendo significativamente ao
longo dos últimos anos.

Figura 3 – Esta ilustração é composta por dois gráficos da pesquisa de MOREIRA (2011). O gráfico da esquerda em
colunas apresenta o numero de julgados do acervo jurisprudencial do TJRJ entre 1980 e 2009 relacionados com as
favelas da cidade, apresentando o percentual de julgados encontrado em cada grupo de 10 anos (1980= de 19801989; 1990= de 1990-1999; 2000= de 2000-2009). O gráfico da direita, em linha, extrai a partir do gráfico da
esquerda, apenas as demandas propostas por moradores de favelas e faz a releitura dos dados, apresentando o
número de demandas encontradas para esses mesmos períodos.

O curioso deste grupo de julgados (3%) oriundos de ações propostas nos anos 1980
é o fato de que nenhuma destas ações são propostas por moradores de favelas. Os autores

destas demandas são proprietários de imóveis localizados na cidade formalmente
constituída que viram seu patrimônio desvalorizado ou ameaçado em função da ocupação
irregular de terrenos. Esses proprietários começam, portanto, nos anos 1980, a se insurgir
contra o Estado e a demandar judicialmente não apenas indenizações pelo prejuízo sofrido
em seu patrimônio, como também a atuação da administração pública no sentido da
remoção destas favelas. Nos anos 1980, portanto, todas as ações estudadas foram propostas
em face do Estado.
Com o passar do tempo, o perfil do autor dessas ações começa a mudar. Os anos
1990 vai contar com um crescente número de demandantes moradores de favelas.15. Este
númeto torna-se ainda mais significativo nos últimos dez anos.

Demandas judiciais coletivas relacionadas às favelas cariocas, será?
As demandas coletivas seriam as Ações Civis Públicas e Coletivas, propostas pelo
rol de atores definidos em lei16 com a finalidade também definida em lei17 de defender

15

A primeira ação proposta por um morador de favela que encontramos data de 1993. Trata-se de demanda
proposta por morador de favela em face de outro também morador de favela, um ex-marido e uma ex-mulher
que em seu divórcio discutiam sobre o valor do imóvel que ambos construíram juntos na favela onde
moravam. Como a grande maioria dos imóveis construídos em favela, este imóvel era uma construção
irregular e no “bom direito” não possuia valor comercial. O juiz que julgou a demanda na primeira instância,
em respeito ao direito positivo e à “ordem pública”, não falou sobre a partilha do imóvel, considerando o
mesmo sem valor econômico e, portanto, juridicamente inexistente no mundo formal. A demanda
supreendentemente chega ao Tribunal de Justiça e o mesmo se posiciona à altura da provocação: entende que
o imóvel na favela possui sim valor econômico e determina que o juiz em primeira instância proceda a
partilha do bem15. Apesar da inovação que o caso traz ao mundo jurídico, é relevante ponderar que
entendimentos diversos foram manifestados por outros desembargadores do TJRJ em casos semelhantes ao
longo das últimas 3 décadas. Um exemplo disso é o julgado recente proferido em 2008 pela Sétima Câmara
Cível, onde a desembargadora Maria Henriqueta Lobo adere ao entendimento de que o imóvel em favela não
possui valor comercial em sua decisão. Trata-se do Julgado proferido em 04 de junho de 2008 pela Des.
Maria Henriqueta Lobo da Sétima Câmara Civil do TJRJ em sede de Agravo de Instrumento. Processo n°.
0015054-26.2008.8.19.0000 (2008.002.06554), com a seguinte ementa: “Agravo de instrumento. Execução
de título judicial. Penhora de bem imóvel. Pedido de substituição do bem penhorado. Indeferimento. Não
anuência do credor. Bem imóvel oferecido pelo executado em substituição que se encontra encravado
dentro de uma favela, não possuindo qualquer valor no mercado imobiliário. É lícito ao credor recusar
bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, isto porque a execução é feita no seu
interesse, e não no do devedor. Inexistência, ainda, de prova nos autos do registro imobiliário competente do
imóvel oferecido pelo executado. Desprovimento do recurso.” (nosso grifo)
16
A lei 11.448/07 alterou o rol de legitimados à propositura de Ação Civil Pública previsto no art. 5º da Lei
7.347/85 para nele incluir a Defensoria Pública. A nova redação do rol de legitimados a propositura de ação
civil pública é, portanto, a seguinte: “Art. 5° da Lei 11.448/07 - Têm legitimidade para propor a ação
principal e a ação cautelar: I - o Ministério público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia
mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos
da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à
ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(...)”

interesses difusos18, coletivos19 e individuais homogênios20 da coletividade. Investigando
nos deparamos, portanto, com o seguinte cenário:

Figura 4 - Percentual de demandas individuais e coletivas encontradas no acervo de julgados cíveis do TJRJ em
levantamento realizado através da palavra de busca “favela” abrangendo o período de 1980 a 2009.

Apenas 3% das demandas ao longo de três décadas possuem abrangência coletiva.
Este universo (3%) – constituído de ações civis públicas – está concentrado nos anos 1990
(de 1990 a 1999). Não encontramos nenhum registro de ações desta natureza seja nos anos
1980 (de 1980 a 1989), ou recentemente (de 2000 a 2009). Este cenário nos faz questionar

17

Conforme o art. 1º, Lei 7.347/85, regem-se por esta lei as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados ao meio ambiente; ao consumidor; a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo e por infração da ordem
econômica e economia popular e à ordem urbanística.
18

“Interesses difusos são um tipo de interesse transindividual ou metaindividual, isto é, pertencem a um
grupo, classe ou categoria indeterminável de pessoas, que são reunidas entre si pela mesma situação de fato.
Eles têm natureza indivisível, ou seja, são compartilhados em igual medida por todos os integrantes do grupo.
Exemplos: os moradores de uma região atingida pela poluição ambiental, ou os destinatários de uma
propaganda
enganosa
divulgada
pela
televisão”.
Disponível
em
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Interesses_difusos>
19

“Interesses coletivos, para os fins da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), são um tipo de
interesse transindividual ou metaindividual, isto é, pertencem a um grupo, classe ou categoria determinável
de pessoas, que são reunidas entre si pela mesma relação jurídica básica. Eles têm natureza indivisível, ou
seja, são compartilhados em igual medida por todos os integrantes do grupo. Exemplos: as pessoas que
assinam um contrato de adesão. Em sentido lato, também se costuma chamar de interesses coletivos os
interesses transindividuais em geral.” Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Interesses_coletivos>
20

Interesses individuais homogêneos, para os fins do art. 82 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), são um tipo de interesse transindividual ou metaindividual, isto é, pertencem a um grupo,
classe ou categoria determinável de pessoas, têm uma origem comum, e têm natureza divisível, ou seja,
podem ser quantificados e divididos entre os integrantes do grupo. Exemplo: os consumidores que adquirem
o mesmo produto produzido em série com o mesmo defeito.” Disponível em
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Interesses_individuais_homog%C3%AA neos>.

que motivos estariam gerando tal fenômeno? Será que as comunidades faveladas do Rio de
Janeiro não possuem demandas coletivas ou existe algum obstáculo que impeça a
propositura e/ou trâmite deste tipo de ação no Judiciário? Na tentativa de entender o
fenômeno, conversamos com alguns advogados que atuam em instituições ligadas à
RENAP (Rede de Advogados Populares)21. A realidade narrada aponta para o fato de que
os grupos sociais desprivilegiados economicamente não são protagonistas de ações
judiciais de natureza coletiva. Na maioria dos casos, estes grupos figuram como réus e
procuram o auxílio de advogados populares para promover sua defesa. Por outro lado,
também esteve presente em todas as narrativas o fato de que muitas demandas de natureza
coletiva são suspensas em primeira instância em função da – nas palavras dos entrevistados
– “timidez dos juízes em proferir decisões deste tipo”, ou seja, decisões de caráter
administrativo que possam afetar o princípio da separação de poderes e gerar políticas
públicas, especialmente em questões polêmicas com muitos interesses em jogo. Estas
informações, que não são novidade22 e foram registradas por outros estudiosos do tema
(FALCÃO, 1989; JUNQUEIRA, 1996), possivelmente apontam para os reais motivos da
última década não apresentar nenhum registro de Ações Coletivas que versem sobre a
favela carioca ou proposta por iniciativa de seus moradores no TJRJ.

Tempo de duração dos litígios, apenas uma curiosidade...
Para investigar o tempo de duração dos julgados estudados descartamos do nosso n
amostral todos os recursos interlocutórios : Agravos de Instrumento e os Embargos à
Execução. Todos os demais recursos interpostos perante o TJRJ – Apelações e Embargos
infringentes –, bem como ações de competência originária do TJRJ

– Mandado de

Segurança e Habeas Corpus – e seus respectivos anos de julgamento foram considerados
na composição deste espaço amostral pensado exclusivamente para cálculo do tempo
21

Esta rede é formada de instituições especializadas em demandas coletivas e, apesar de nascer originalmente
para atuar em situações envolvendo conflitos rurais de terras, ampliou nos últimos anos sua prática para
abarcar outros contextos do cenário urbano, sempre com um viés coletivo. Na cidade do Rio de Janeiro, o
único Centro de Assessoria Popular ligado à RENAP chama-se “Mariana Criola” e foi fundado em 2007.
22

“Neste sentido, muitas vezes, defender direitos humanos e combater discriminações significa justamente
aceitar ir ao poder judiciário, mas desenvolver todas as estratégias legais possíveis para evitar suas sentenças.
Instaurar o processo, mas evitar a sentença. (...) Não raramente alguns juízes colaboram para adiar
indefinidamente as sentenças. Pois têm consciência de que a sentença pode agravar o conflito social ou
político. (...) Como defender os direitos humanos e combater as discriminações sociais através do Judiciário,
mas impedindo que o Judiciário decida?” (FALCÃO, 1989: 150)
“[Pôde-se] perceber que o Poder Judiciário era então utilizado apenas como último recurso de resolução de
conflitos, quando já estavam esgotadas as possibilidades de negociação através do Executivo e do
Legislativo”. (JUNQUEIRA, 1996: 18).

médio de duração destas demandas judiciais perante o TJRJ. Com base nestes critérios,
apuramos o seguinte:
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Figura 5 - Tempo de duração das demandas cíveis filtradas do acervo jurisprudencial do TJRJ a partir da palavra
de busca “favela” no período dentre 1980 e 2009. Neste quadro análise comparativa de três linhas: uma
representando o quadro geral de demandas; outra a demanda de moradores de favelas e; por fim uma terceira
linha representando a demanda dos moradores da cidade formalmente constituída.

Verificamos que, no quadro geral (linha azul), as ações com demandas relaciodas
às favelas cariocas apresentam, no período estudado, dois picos bem definidos: 1º) ações
que duram de um a dois anos e; 2º) ações que duram entre 3 e 4 anos. Este fenômeno
parece ser melhor esclarecido quando analisamos separadamente as ações propostas por
moradores de favelas e as ações propostas por pessoas que não moram na favela.
Conforme vemos, entre as pessoas que não moram em favela (linha verde) a maioria das
ações propostas têm um tempo médio de duração de 1 ano, influenciando diretamente o
pico de um ano que se verifica na linha de tendência geral (linha azul). Já quando
analisamos o tempo de duração das ações propostas por moradores de favelas (linha
vermelha), este cenário muda e o pico com o maior número de ações está no período de 3 à
4 anos, influenciando diretamente o segundo pico que se verifica também na linha em azul.
Em outras palavras, enquanto as ações propostas por moradores de favelas tendem a
demorar mais, entre 3 à 4 anos, as demandas dos demais moradores da cidade formal, com
perfil de proprietários de imóveis, dura em média 1 ano. Este fenômeno pode estar
relacionado ao fato de que moradores de favelas, em geral, não possuem recursos para
custear advogados particulares. Na maioria das vezes,os moradores de favelas são
atendidos por advogados voluntários de projetos sociais ou defensores públicos. A

desproporção entre a quantidade de denfensores disponíveis e a parcela de população que
assistem23 pode ser uma possível causa da diferença entre o tempo de duração das
demandas propostas por moradores de favelas quando comparadas ao tempo de duração
das demandas propostas por proprietários de imóveis que não residem em favelas.
O perfil das demandas ao longo dos anos, o que esperam os moradores de favelas dos
tribunais?
Ao longo dos anos, o que se verifica, é uma ampliação não apenas quantitativa no
número de demandas propostas por moradores de favelas (figura 3), mas também, um salto
qualitativo no conteúdo destas demandas.

Figura 6 – Esta figura, extraída do estudo de MOREIRA (2011) apresenta de forma comparativa para grupos de 10
anos (1980=1980 até 1989; 1990=1990 até 1999; 2000= 2000 até 2009) quem figura como réu nas demandas
propostas por moradores de favelas no TJRJ no período entre 1980 e 2009, conforme levantado neste estudo. Nos
anos 1980 não apresenta qualquer demanda de moradores de favelas, sendo ilustrado à esquerda pelo símbolo
vazio.

Conforme ilustrado na figura 6, enquanto nos anos 1980 (entre 1980 e 1989) não há
qualquer demanda proposta por moradores de favelas no acervo jurisprudencial do TJRJ.
Nos anos 1990 (entre 1990 e 1999) estas demandas começam a aparecer primordialmente
em face do Estado em função de ameaças à vida e a integridade física desses moradores
tanto por obras do projeto favela bairro quanto por balas perdidas em confrontos entre
traficantes e policiais. Nos últimos dez anos (entre 2000 e 2009) o que se verifica além do
23

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2006 a população brasileira contava com 1,48
defensores públicos para cada 100.000 habitantes (ANADEP, 2008). Na cidade do Rio de Janeiro no ano de
2008, seus 6.161.047 habitantes contavam com uma defensoria pública estadual composta de 634 defensores
(ANADEP, 2008), o que significaria dizer 1 defensor público para cada 9.717,73 habitantes.

aumento de demandas de moradores de favelas, é o incremento no rol de demandados por
moradores de favelas. O morador de favela agora, além de buscar o judiciário para proteger
sua vida e integridade física, aparece como consumidor insatisfeito com a má prestação de
serviços em relações de consumo de serviços de telefonia, TV à cabo, luz, gás, entre
outros. Nos últimos anos também desperta a curiosidade do fato de aparecerem demandas
de moradores de favela frente a outros moradores de favela. Este tipo de situação, há
alguns anos não seria imaginada uma vez que as questões entre moradores de favelas
tradicionalmente são resolvidas no âmbito da própria comunidade (STROZENBERG,
2001; SANTOS, 1988; SANTOS 1989a ; MOREIRA, 2006; MOREIRA, 2007).
E os juízes, como vem se posicionando frente a estas demandas?
Ao longo dos anos 1980, as demandas relacionadas às favelas eram escassas no
Tribunal de Justiça (TJRJ) e as poucas demandas que havia eram propostas por cidadãos
que não moravam na favela. Estes proprietários de imóveis na cidade formalmente
constituída estavam sofrendo prejuízos em seu patrimônio com a desvalorização gerada
pela presença de favelas nas redondezas. Algumas dessas ações tinham como pedido uma
reparação pecuniária, outras, no entanto, pediam a remoção das favelas. Nesta época, anos
1980, a postura no desembargadores do TJRJ frente a estas últimas demandas – que
pediam a remoção das favelas – foi de evitar tomar decisões. O Tribunal sabia que
decisões deste nível interfeririam diretamente na gestão municipal. Uma ordem judicial à
administração pública para remover favelas consubstanciaria uma decisão de natureza
política, característica do poder executivo. Nos anos 1980, portanto, os magistrados do
TJRJ preferem não interferir.
Nos anos 1990 o cenário das comunidades faveladas mudou novamente,
infelizmente para pior. Diante da falta de recursos e da violência que ganha força com o
tráfico de drogas cada vez mais armado, as organizações comunitárias tornam-se frágeis e
fragmentadas. Muitos conflitos, que antes eram encaminhados para resolução na sede de
organizações comunitárias (SANTOS, 1988; MOREIRA, 2006), passaram a contar cada
vez menos com espaços públicos comunitários legitimados para tal. As lideranças
encarregadas dos encaminhamentos de conflitos dentro das comunidades faveladas
tornaram-se cada vez mais escassas, expulsas, assassinadas ou corrompidas na guerra
contra (e pelo) tráfico de drogas. É nesta época, meados dos anos 1990 que se observa o
início de demandas judiciais propostas por moradores de favelas no Tribunal. As demandas
neste momento eram geradas especialmente em função de acidentes com projetos de

urbanização e com balas-perdidas na guerra entre policiais e traficantes. O que vemos
acontecer, especialmente a partir de meados dos anos 1990 no TJRJ, parece algo inédito.
Com o aumento de demandas relacionadas às favelas cariocas ao longo dos anos
1990, os magistrados do TJRJ mudam de postura. O Tribunal passa a se posicionar sobre
as questões sociais e políticas oriundas desta realidade social urbana. Ao longo dos anos
1990, portanto, o TJRJ começa a tomar decisões em casos polêmicos que demandam um
posicionamento político em relação à atuação da administração pública. Como “água mole
em pedra dura que tanto bate até que fura”, o TJRJ finalmente começa a construir
entendimentos sobre esta realidade. Nos anos 1990, os juízes do TJRJ expuseram suas
opiniões políticas, bem como realizaram análises de contexto social em demandas
relacionadas às favelas. Foi identificada, ainda neste período, certa dose de decisões
criativas, nas quais os juízes de maneira ativa inovaram em relação ao ordenamento
jurídico vigente, extrapolando o dispositivo da lei em busca de uma decisão social ou
politicamente eficaz. Neste sentido, o ativismo judicial24 encontrado em algumas decisões
judiciais ao longo dos anos 1990 expressa a postura pró-ativa do intérprete no sentido de
interpretar expansivamente a Constituição, para além das limitações da legislação
infraconstitucional, potencializando o sentido e alcance das normas constitucionais para
além do legislador ordinário. (BARROSO, 2008).
Antes de chegarmos a qualquer conclusão sobre esta mudança de postura do
Tribunal – como algo bom ou ruim – precisamos conhecer este posicionamento político e
questionar se apresenta coerência com a realidade social sobre a qual se projeta. Dentre as
ações propostas nos anos 1990 encontramos um percentual de 6% de decisões inovadoras.
Nelas, o entendimento do Tribunal era que a administração pública era omissa e não
24

O termo ativismo judicial utilizado neste trabalho é entendido conforme esclarecido por Barroso (2008)
como diferente de “judicialização” da política. Para este autor (BARROSO, 2008) judicialização significa
que “algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder
judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder executivo – em cujo
âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em geral.”
(BARROSO, 2008: 03). Deste modo, judicialização e ativismo judicial seriam conceitos primos, mas não
querem dizer exatamente a mesma coisa. Enquanto a judicialização está relacionada a questões de ampla
repercussão política, o ativismo judicial está associado à ideia de “uma participação mais ampla e intensa do
Judiciário na concretização de valores e fins constitucionais com maior interferência no espaço de atuação
dos outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: (i) a
aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e
independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva
violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente
em matéria de políticas públicas ” nosso grifo (BARROSO, 2008: 06). A discussão sobre ativismo
judicial e judicialização da política é ampla e não pretendemos entrar mais aprofundadamente nela neste
trabalho, no entanto, para conhecer mais dessa discussão vide VIANNA, 1999; BARROSO, 2008;
CITTADINO, 2004.

cumpria com sua função ao não evitar ocupações irregulares. Neste sentido, adota um
posicionamento político: as favelas devem ser removidas. Ora, para que as decisões
judiciais sejam eficientes e politicamente viáveis, seu conteúdo precisa ter os dois pés na
realidade social. Caso contrário, o conflito entre as decisões judiciais e a falta de
viabilidade de sua execução gera apenas ineficácia e perda de confiança nas instituições
judiciais. Neste sentido, nos anos 1990, decisões que determinam a remoção de favelas
consolidadas, estão nitidamente na contramão da história. As favelas nesta época já eram
fato social consolidado e todas as políticas públicas empreendidas eram no sentido da
urbanização e promoção de dignidade nestes espaços. Apesar deste tipo de decisão, ainda
nos anos 1990, em muitos outros julgados o TJRJ andou bem. Houve casos onde juízes
subiram as favelas para fazer inspeção no local em conflitos entre vizinhos e muitos outros
onde os juízes consideraram valores sociais e culturais locais para balizar suas decisões em
demandas propostas por moradores de favelas (MOREIRA 2011).
Recentemente – entre 2000 e 2009 –, as demandas propostas por moradores de
favelas se multiplicaram. Demandas semelhantes às propostas nas duas décadas anteriores
– com pedidos de remoção de favelas – se misturaram no Tribunal a um volume muito
maior de demandas que levavam para os magistrados a ótica do morador dessas
comunidades. Neste período, parece também que o Tribunal ajustou suas lentes e afinou
seu entendimento com a temporalidade das favelas na realidade da cidade. É possível ver
mais coerência entre as decisões judiciais e a realidade social. Na medida em que as ações
relacionadas objetiva e subjetivamente às favelas se multiplicam, o TJRJ parece ter se
familiarizado cada vez mais com esta realidade social e seus conflitos25. Se nos anos 1980
a postura no TJRJ era de evitar decisões que interferissem politicamente na gestão da
administração pública e nos anos 1990 essa postura é substituída pela adoção de um
posicionamento ativo, mas descontextualizado historicamente com a realidade social das
favelas, nesta última década o TJRJ parece reajustar o prumo em busca de decisões mais
afinadas com a realidade, em um lugar entre a estagnação e o ativismo. Isto pode ser visto
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As decisões judiciais, desde meados dos anos 1990 até o final desta última década, revelam o maior
conhecimento de magistrados em relação às favelas cariocas. A ideia de responsabilização por danos
oriundos de obras, por exemplo, é vista pelo juiz com relatividade considerando o que culturalmente é
praticado pelo morador de favela, independente se ser esta uma conduta esperada pelo “homem médio”
como, por exemplo, atravessar uma ponte não concluída cair e se machucar. Decisões deste tipo beneficiaram
muitos moradores de favelas em demandas judiciais a terem seus direitos reconhecidos judicialmente. Além
disso, o gradativo reconhecimento do valor comercial de imóveis em favelas seja para fim de garantia de
dívida seja para fim de arrolamento em ação de divórcio também pode ser visto pelo TJRJ com o passar do
tempo.

principalmente através da análise dos argumentos políticos, sociais e jurídicos nos quais os
magistrados pautaram suas decisões ao longo das três últimas décadas (MOREIRA, 2011).

O acesso dos moradores de favelas ao judiciário nos diferentes espaços urbanos, uma
questão de desenvolvimento social?
No que tange ao volume de demandas ao longo dos últimos anos, o cenário foi
bastante diversificado, não apenas no tempo, mas também nas diferentes áreas de
planejamento do município do Rio de Janeiro.

Figura 7 - Análise comparativa do numero da incidência demandas cíveis ao longo do tempo – de 1980 a 2009 –
relacionadas às 3 maiores comunidades (em m²) em 2008, segundo o sistema SABREN, ou a seus moradores
perante o TJRJ, a partir de pesquisa com o nome das favelas como chave de busca no acervo jurisprudencial do
Tribunal.

O gráfico acima (figura 7) nos mostra que nos anos 80 não há incidência de
qualquer demanda relacionada a estas comunidades no TJRJ, até aqui, nenhuma novidade
em relação ao que já foi visto (figura 3 e 4). Nos anos 1990, no entanto, começamos a ver
algumas demandas nas áreas de planejamento AP1 (Centro), AP2 (Zona Sul) e AP3 (Zona
Norte). Estas demandas, não ocorrem de maneira uniforme em todas as áreas de
planejamento do município. As favelas da região que abrange a Barra da Tijuca e
Jacarepaguá (AP4), bem como as favelas do restante da Zona Oeste carioca (AP5), não
apresentam qualquer registro de demanda durante os anos 1990 em nosso espaço amostral.
Nos últimos dez anos (entre 2000 e 2009) este quadro sofre novas mudanças. As demandas
propostas por favelas da Zona Sul carioca (AP2) disparam em um crescimento
consideravelmente maior que o apresentado pelas demais regiões. A Zona Norte (AP3)
aparece em segundo lugar no ranking de demandas relacionadas às suas favelas, seguida da

Zona Central da cidade (AP1), cujo crescimento se nota de maneira mais contida. Essa
evolução do número de demandas que se verifica ao longo dos últimos dez anos, assim
como o crescimento apresentado nos anos 1990, parece coerente com o quadro geral de
demandas individuais relacionadas às favelas cariocas e seu recente boom. Por outro lado,
notamos que a desproporção entre a incidência de demandas por áreas não apenas continua
como se acirra e as favelas das AP4 e AP5 continuam sem qualquer registro de demandas a
elas relacionadas: há um crescimento assimétrico na busca dos moradores de favelas pelo
judiciário entre as diferentes áreas de planejamento municipais do Rio de Janeiro. Como
explicar esta assimetria?
Além de pensar na questão dos índices de desenvolvimento sociais apresentados na
figura 01, outra possibilidade que nos ocorreu seria uma descentralização do Tribunal de
Justiça na direção da Zona Sul (AP2), o que poderia facilitar o acesso dos moradores das
favelas desta região ao TJRJ. Na busca de eficiência na tarefa de distribuir justiça e para
facilitar o acesso do cidadão ao judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, com sede no Cento da cidade (AP1), desconcentrou suas atividades, distribuindose ao longo da cidade através de foros regionais26.
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Não consideramos nesta análise os Juizados Especiais uma vez que os julgados que estudamos neste
capítulo são parte do acervo jurisprudencial de julgados cíveis do TJRJ e não são provenientes de ações que
tramitaram em Juizados Especiais. Os recursos interpostos de julgamentos proferidos em sede de Juizado
Especial são encaminhados a Turmas Recursais de Juízes de primeira instância e não aos desembargadores
do TJRJ, não fazendo, portanto, parte do acervo Jurisprudencial do Tribunal utilizado de base para esta
pesquisa.

Figura 8 - Mapa da cidade do Rio de Janeiro indicando suas áreas de planejamento (APs) conforme publicado pelo
IPP (Instituto Pereira Passos) em 2010, com símbolo da justiça marcando os bairros que contam com a presença
do TJRJ através de foros regionais.

A finalidade dos foros regionais27 é levar o Judiciário para mais perto do
jurisdicionado nas diferentes áreas da cidade, ainda que bastante afastadas da AP1, onde se
localiza o foro central, facilitando assim o acesso da população à justiça através do
judiciário estatal. (ORGANIZAÇÃO, [200-?]).
Ocorre que, como vemos na figura 08, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro não disponibiliza foros regionais na Zona Sul, que é atendida pelo Foro central.
Como entender o fato de que, ainda assim, as favelas da Zona Sul carioca têm
apresentando, de acordo com os dados desta pesquisa, uma facilidade maior em acessar
direitos pela via judicial?
Podemos pensar em um primeiro momento que estes foros regionais constituem
verdadeira novidade na realidade da cidade do Rio de Janeiro quando comparados ao foro
central e, possivelmente, ainda estariam sendo assimilados pela população, que muitas
vezes tem no foro central a referência de judiciário estatal. Este fato pode nos ajudar a
explicar o fato de que, apesar de existirem muitos foros regionais na Zona Oeste da cidade
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O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é regulado em sua administração e funcionamento pelo
Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o CODJERJ. De acordo com o
CODJERJ, o território do estado do Rio de Janeiro é dividido em comarcas criadas a partir de critérios
objetivos: 1) número de habitantes; 2) número de eleitores; 3) movimento forense e; 4) receita tributária. Na
cidade do Rio de Janeiro temos a chamada Comarca da Capital, composta pelo foro central e dez foros
regionais distribuídos pela cidade conforme o gráfico.

do Rio de Janeiro, não se verificam demandas relacionadas às favelas desta região no
TJRJ.
Esta realidade parece apontar ainda para o fato de que variáveis, como os índices de
desenvolvimento social, investimento público na promoção de infraestrutura e serviços
básicos, a presença da sociedade civil organizada e a pacificação de favelas, podem
influenciar a dinâmica do acesso de moradores de favelas à justiça de maneira mais direta
que a descentralização geográfica do Tribunal de Justiça.

Algumas últimas considerações sobre este estudo
As variáveis da democratização do acesso ao judiciário por moradores de favelas da
cidade do Rio de Janeiro no tempo e no espaço foram objeto de uma investigação que
levou em consideração aspectos do acesso individual e coletivo ao judiciário, bem como do
posicionamento de magistrados do Tribunal de Justiça em suas decisões. De um lado o
acesso das favelas ao judiciário no tempo e no espaço, de outro a resposta dos magistrados
do TJRJ. Dentre os muitos dados e análises trazidos à superfície ao longo deste estudo
alguns pontos nos chamaram especial atenção: (1) relação entre o volume de demandas
individuais e os índices de desenvolvimento sociais; (2) frequência das demandas
coletivas, das altas expectativas constituintes ao vazio na realidade nos tribunais; (3)
coerência entre a temporalidade das posições assumidas pelo TJRJ frente às favelas e seus
moradores e a temporalidade desta realidade social;
Desde os anos 1980 e, mais fortemente, nesta última década, o Estado esteve
presente nas comunidades faveladas como nunca antes na história. Apesar desta presença
não ser uniforme, é possível reparar seus efeitos sob as favelas beneficiadas com projetos e
investimentos públicos. Desde então, o poder judiciário vem sendo cada vez mais
demandado a determinar que o Estado cumpra com suas obrigações, através de uma
administração pública eficiente e capaz de distribuir direitos com respeito à vida e à
integridade física do cidadão e com serviços públicos essenciais prestados com respeito ao
consumidor. Tudo isto é inédito e revela em nosso cenário urbano transformações reais no
sentido da democratização da sociedade e do Estado. Apesar das dificuldades, os
moradores de comunidades faveladas vêm procurando cada vez mais o judiciário para
resolução de conflitos com vizinhos e familiares. O cuidado aqui em dar continuidade a
estes processos é não deixar que aconteça o mesmo que aconteceu com as Ações Coletivas
que, estagnadas no judiciário sem chegar ao fim, ficaram desacreditadas e não são nos dias
de hoje o principal instrumento de encaminhamento de conflitos coletivos nestas

comunidades. Neste contexto, é grande a responsabilidade do Judiciário como poder do
Estado e esfera pública capaz de mediar diálogos entre os cidadãos e a administração
pública. Consideramos a jurisdição uma das vias de agitação permanente da cidadania.
Neste sentido, a eficiência da atuação jurisdicional do Estado é uma contribuição central na
democratização da nossa sociedade. Cada vez mais o judiciário vem assumindo o seu
papel no cenário político, no entanto, como vimos, este movimento precisa estar afinado
com as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que acontecem da porta
para fora do Tribunal de Justiça.
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