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RESUMO 

Nesta dissertação nos dispomos a investigar como a exclusão  social na periferia 

do capitalismo, faz com que grupos ditos vulneráveis como o MST (Movimento dos Sem 

Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) concretizem direitos humanos 

e resgatem cidadania, enquanto movimentos sociais organizados, que pela sua resistência se 

legitimam. Iniciaremos por conceituar o que se compreende por novos movimentos sociais, 

enquanto coletivos que modernamente têm sido referidos pela doutrina como grupos 

vulneráveis, ou em situação de risco. Nesse ponto os estudaremos a partir de suas origens, 

suas formas de organização e os objetivos específicos de cada um dos dois movimentos 

pesquisados: terra e moradia, respectivamente. 

Caracterizados os seus fins,  visualizaremos as formas como se relacionam com 

o Poder Judiciário em busca da prestação jurisdicional a que o Estado/Juiz se obrigou. 

Nesse diálogo  de se destacar o valor atribuído pelos sem-teto à justeza de sua luta, sendo, 

ainda, a busca por justiça uma constante nos dois movimentos. Assim, necessário 

definirmos o valor justiça, estudado a partir de diversas de suas nuances, por estarmos 

trabalhando com um conceito multívoco,  e que há muito está presente tanto na história do 

homem quanto na história da filosofia. 

Procuraremos, também, deixar evidentes as diferenças concernentes à exclusão 

social no centro e na periferia do capitalismo, bem como destacar os direitos e garantias 

desses coletivos, e o modo como se dá a defesa destes direitos frente ao Poder Judiciário, 

pelos operadores do direito, ressaltando a importância das assessorias jurídicas populares, 

em especial da CPT (Comissão Pastoral da Terra) por ter um trabalho pontual com o MST, 

na defesa e concretização dos direitos humanos desse grupo. 
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ABSTRACT 

Along this dissertation we give an undertaking to investigate how the social 

exclusion on the capitalism periphery makes groups known as vulnerable such as the 

Landless Movement (MST – Movimento Sem Terra) and the Homeless Worker´s 

Movement (MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto)  accomplish human rights 

and rescue the sense of citizenship, as organized social movements, Legitimated by their 

resistence. We will begin conceptualizing what it is understood by new social movements, 

as collectives that have been referred to doctrines as vulnerable groups, or in risk situation. 

At this point we will study them from their origins, organization methods and spefic goal of 

each one of the two studied movements: land and housing. 

 Once their objectives are caracterized, we will visualize the ways they are 

related to the Juciary searching for the state or judge gave an undertaking. In this dialogue 

to underline the value the homeless ascribe to the justice of their plight, yet, the search for 

justice is found in both movements. So that it is necessary to define the value of justice, 

studied from its several nuances, once we are dealing with a multi-voiced concept, that for 

long has been present both in philosophy and man´s history. 

We will try to make clear the differences in regards to social exclusion on the 

capitalism center and periphery, as well as highlight the rights and guarantees od these 

collectives, and the way that these rights are defended towards the juciary, by legal 

practioners,  emphsizing the importance of popular juciary advising, specially those of a 

progressive organization of catholic priests engaged in land reform issues - CPT (Comissão 

Pastoral da Terra) for its specific work with the MST, on the defense and accomplishment 

of the human rights of this group. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Através dessa dissertação abordaremos a questão da exclusão  social na periferia 

do capitalismo, e o papel do MST e do MTST  na concretização dos direitos humanos, a 

maioria positivados pela Constituição Federal de 1988. Quando afirmamos que os novos 

movimentos sociais aqui estudados concretizam direitos inerentes à cidadania 

reconhecemos que sem a intervenção desses movimentos, milhares de indivíduos restariam 

à margem da sociedade, posto que sozinhos e desorganizados jamais poderiam fazer valer, 

ou ver reconhecidos os  seus direitos humanos. De destacar que muitos desses movimentos 

no plano internacional contam com o  apoio financeiro de agências e instituições 

comprometidas com os direitos humanos e a realização da justiça social para com os grupos 

vulneráveis 

O interesse por este tema se deve ao fato de que os novos movimentos sociais, e 

especialmente o MTST, têm  despertado a atenção de diversos estudiosos das ciências 

sociais, em virtude do exercício da cidadania por parte dos menos favorecidos, que com a 

CF/88 conquistaram direitos e foram à luta pela concretização/efetividade desses direitos 

recém-conquistados, seja ocupando terrenos baldios e destinados à especulação imobiliária, 

enquanto sem-tetos;  seja insistindo em uma  reforma agrária como os sem-terra, a partir da 

organização, em coletivos.  

Assim, buscaremos conceituar o que são os movimentos sociais no primeiro 

capítulo, utilizando-se critérios  sociológicos, analisando os elementos culturais que tais 

coletivos possuem e a valoração atribuída pelos seus integrantes a tais elementos, 
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internamente, vez que, a exemplo do MST,  são organizados e possuem normas próprias, 

como se verifica da análise do ANEXO 01; e quando se relacionam com outros grupos 

sociais. Nesse mesmo capítulo teceremos algumas considerações sobre o papel do Estado e, 

sobre o desejo  de alguns grupos políticos de verem vinculados os direitos humanos  a 

ideologias. 

Por isso a necessidade de um segundo capítulo donde abordaremos julgados 

cuja visão humanitária, entendemos, desmistificará  a visão de que os direitos humanos dos 

grupos aqui estudados nunca são reconhecidos pelo Estado/Juiz, face o seu 

conservadorismo, ficando os excluídos em situação de maior vulnerabilidade ainda, e 

carecendo até que Cortes Internacionais façam valer os seus direitos. Abordaremos o 

“direito de reconquista”  à luz da prática que os novos movimentos sociais têm adotado no 

seu relacionamento como os poderes instituídos particularmente com o Judiciário, que 

como ficará comprovado tem  evitado criminalizar esses coletivos adotando teses como a 

do direito penal mínimo e reconhecido a justeza das lutas travadas por sem-terras e sem-

tetos, visando à concretude de seus direitos por terra e moradia. 

No terceiro capítulo, ainda discorrendo sobre o valor justiça procuraremos 

entender melhor as causas da exclusão social, trabalhando em princípio os conceitos de 

justiça material e justiça formal, face à existência de pobres, miseráveis, que procuram no 

âmbito do Estado/nação uma resposta para as suas necessidades. Nesse capítulo 

esboçaremos um perfil dos sem-teto do Recife, onde se encontrou um percentual de 27,3% 

(Vinte e sete ponto três por cento) que entende ser uma ocupação de prédios públicos  ou 

terrenos destinados à especulação imobiliária a conquista de um direito político dessa 

minoria que visa à concretização de um direito humano de todos: a moradia. 
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No  quarto capítulo utilizaremos os conceitos trazidos pela Filosofia do 

Direito, quando aborda o problema do justo e dos Direitos Humanos para tentar entender 

melhor a aproximação MTST com o Judiciário a quem cabe dizer o direito - e se for um 

direito justo muito melhor. Assim, ressaltaremos a importância do diálogo. Diálogo que foi 

capaz de mudar a forma como se dava as reintegrações de posse. A partir de uma primeira 

conquista judicial em um processo os sem-tetos foram ouvidos e ouviram, havendo 

intercâmbio na polis. Sendo reconhecidos como cidadãos, novas ocupações surgiram 

daquela primeira e o direito de resistência entremeado com o diálogo continuou a ser 

exercitado, descortinando-se o discurso de que estão fadados a perder, sempre, frente ao 

establishement. 

 Por isso um quinto capítulo, onde saindo, a princípio, das questões periféricas  

trataremos das garantias dos direitos humanos, no plano internacional. Valeremos-nos 

inclusive da ficção para contrapor os problemas dos sem-teto no chamado primeiro mundo, 

com os que vivem na periferia do capitalismo, comparando as estratégias de uns e de 

outros. Os enfrentamentos desses e daqueles como criadores de direitos humanos; de um 

lado a polícia para proteger; do outro para reprimir. Com o fito de esgotarmos a discussão e 

a partir de conceito formulado pelo Jurista MARCELO NEVES provaremos que os males 

da sociedade global não vêem de hoje,  e que tampouco os explorados de ontem  sempre 

foram explorados por quem detém o capital, tomando por exemplo os indígenas, objeto de 

pesquisa de MARIA IDALINA DA CRUZ PIRES. 

Como falaremos de direitos e de concretização de direitos por parte dos grupos 

vulneráveis, entendemos ser necessário um capítulo donde se abordasse especificamente o 

problema da defesa destes direitos legalmente. No sexto e último capítulo, analisaremos a 

defesa dos direitos dessas minorias e as garantias constitucionais que os concretizam De 
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logo, queremos deixar claro que não analisaremos se todos os grupos que lutam pelos 

direitos de cidadania de excluídos utilizam-nas ou não. Isto porque entendemos que alguns 

deles preferem valer-se do apoio de organizações não-governamentais que escolhem o 

discurso da crítica, pela crítica. Entretanto, mostraremos que existe a assistência legal do 

Estado, assim como há a das assessorias jurídicas populares, particularmente da Comissão 

Pastoral da Terra –  CPT, que como demonstraremos tem um trabalho pontual, e de 

resultados efetivos e favoráveis aos trabalhadores, com um dos coletivos examinados nessa 

dissertação: o MST. 

Como não constitui objeto de nossa pesquisa o trabalho do terceiro setor 

(organizações não-governamentais) e sim a exclusão social na periferia do capitalismo, e a 

concretização de direitos humanos pelo MST e pelo MTST, conforme já afirmamos, nos 

referiremos  apenas a título de comentário as escolhas feitas por algum ou alguns grupos 

vulneráveis em não buscar uma interlocução com o Judiciário e enveredar pela seara do 

discurso. O móvel destas escolhas, entendemos, se deve precipuamente a interesses 

financeiros, os mais diversos, sobre os quais não vale a pena especular. 

A bibliografia utilizada reparte-se em livros e artigos. Chama-se a atenção 

particularmente para os artigos pelo fato de entendermos que os temas neles abordados 

esmiúçam o problema que nos dispusemos a enfrentar. Já no que pertine aos livros esses 

foram utilizados objetivando estabelecer conceitos, para que, com segurança, se pudesse 

desenvolver o discurso. 

Como em muitas oportunidades nos referiremos a textos legais, também os 

listamos. Igual procedimento adotaremos no que concerne aos julgados aqui mencionados. 

Chamando a atenção para o fato de que essas decisões judiciais – de certo – servem para 

desmistificar  o discurso de que os direitos dos grupos ditos vulneráveis nunca são 
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reconhecidos pelos Tribunais, no plano interno, havendo como que a necessidade de se 

recorrer aos Tribunais Internacionais, para que os direitos das minorias sejam reconhecidos, 

por quem diz o direito no plano interno, como já afirmamos nessa Introdução. 

In casu, compreendemos e demonstraremos que se valendo dessa prática, 

incide-se em supressão de instâncias e mistificação dos problemas, rebaixando-se os 

direitos humanos à categoria de um direito com senhores e servos desses senhores, como 

nos tempos de antanho. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PARA UMA CONCEITUAÇÃO DOS NOVOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS, ENQUANTO CONCRETIZADORES DE DIREITO 

 

 

Dadas as peculiaridades  posteriores às mudanças ocorridas no Brasil em 1964, 

os  instrumentos de comunicação civil com as esferas hierarquicamente superiores da vida 

pública foram modificados. Com a intervenção e o fechamento de alguns sindicatos 

começam a surgir os grupos interessados em desenvolver trabalhos comunitários. De início 

a preocupação é com saneamento básico, creches etc, nas comunidades situadas na periferia 

das cidades grandes. 

Para FERNANDES (1994:43-45) foram denominados “movimentos” para 

caracterizar a sua natureza: instável, passível de mudanças. Eram diferentes daqueles que 

por suas “estruturas pesadas” estavam destinados à longa duração; “sociais” por estarem 

distanciados do aparelho estatal, que impunha uma consciência  ainda fragmentária, no 

tocante ao reconhecimento dos direitos de cidadania. 1   

Não foram denominados “movimentos políticos” exatamente por lhes faltarem 

elos de integração com as políticas governamentais. Surgidos a princípio no seio das 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, nas cidades começam lutando por 

                                                 
1 A esse respeito cf. também JACOBI, 1989:10-20 
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moradia, saneamento básico,  creches, etc, como dito na Introdução; no campo – 

principalmente no sul do país lutam pelo assentamento de grupos sem-terra, a exemplo dos 

acampados na Fazenda Anoni no Rio Grande do Sul,  de onde veio a surgir o MST, que 

passa igualmente a lutar por direitos de  cidadania2.  

Desde os preparativos para a Assembléia Nacional Constituinte e a partir de 

1988, com a promulgação da Constituição da República o exercício dos direitos de 

cidadania por iniciativa destes grupos, torna-se mais efetivo.3 Ou seja: as mudanças no 

ordenamento jurídico ensejaram o fortalecimento de uma consciência crítica entre os 

indivíduos que principiavam a  lutar, de forma organizada,  por melhores condições de 

vida, em uma sociedade complexa e fortemente caracterizada por enormes desigualdades 

sociais. 

 

 

                                                 
2 No dizer de VARELLA (2002:160) “O MST se insere num contexto conhecido como Novos Movimentos 
Sociais, que se antepõe aos tradicionais movimentos sociais ou movimentos sociais clássicos. Os movimentos 
sociais clássicos desenvolveram-se de idéias marxistas,  socialistas e mesmo anarco-socialistas, 
principalmente pela classe operária. Privilegiam objetos de valor material e econômico com objetivos 
imediatos, conquistados pela formas tradicionais de  atuação (clientelísticas, assistenciais e autoritárias), sob a 
ótica da subordinação a órgãos institucionalizados como Estado,  partidos políticos e sindicatos”.  Em 
contraponto, “os novos movimentos sociais,  nascidos especialmente a partir das décadas de 1970-80, 
possuem características distintas. Não seguem estruturas institucionalizadas, por não acreditarem nelas para 
solucionar os seus problemas. Possuem valores culturais,  sociais e políticos próprios, que instituem novos 
paradigmas e buscam modos de luta mais eficazes para conquistar os seus objetivos”.  
 
3 Quando falamos da efetividade  no exercícIo de direito de cidadania pelo excluídos,  não estamos afirmando 
que antes de 1988 os grupos vulneráveis permanecessem inertes na luta por seus direitos, não fossem capazes 
de formular políticas, e estivessem completamente desorganizados.  Geralmente morando em favelas, na 
periferia das cidades grandes, em  terrenos de propriedade de órgãos públicos, ou particulares, como no Rio 
de Janeiro: “em condições topográficas de difícil exploração, ocorrendo geralmente em encostas de morros ou 
em terrenos alagadiços, recebidos como recompensa aos serviços prestados à Pátria pelos soldados que 
combateram em Canudos e não tinham onde morar, os quais passaram a formar as favelas, com  numerosos 
habitantes que se tornaram o centro de interesses eleitoreiros formando verdadeiros currais eleitorais de 
deputados ou vereadores, mas que em certas favelas/comunidades desenvolveram organizações de 
reivindicação e auto-defesa que levaram à consolidação dos aglomerados e, em alguns casos, chegaram a 
resistir às forças  econômicas e políticas no seu intento de desaloja-las”, conforme ensina KOWARICK 
(1979:76-77). 
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1.1  Os Movimentos Sociais e a Busca por Justiça  

 

 

Sucede que na própria luta pelos direitos inerentes à cidadania sempre esteve 

ínsita a idéia de justiça. Segundo ARISTÓTELES (1944:76) da justiça há gênero e 

espécies. Assim, no dizer do filósofo: “Mas  incomparavelmente mais importante é a 

justiça, cujo significado primário e mais geral é de obediência às leis”.  Esse seria o gênero, 

o significado primário.  

No tocante às espécies, ou ao sentido estrito,  ensinou  o autor  (1944:76) que: 

“Em sentido mais restrito, a justiça é de duas espécies: uma se reporta à distribuição das 

honras, das riquezas e de todas as outras coisas divisíveis entre os cidadãos; a outra,  

comutativa, regula as aquisições e os contratos. – A justiça distributiva está na igualdade 

das relações. As honras devem ser dadas em razão do mérito: a repartição mal feita gera a 

injustiça, porque quem tem mais é uma ofensa a quem tem menos. – A justiça corretiva, ao 

contrário, está na igualdade aritmética,  de modo que as partes tenham igual o proveito ou o 

dano: a ela não lhe faz diferença que um homem probo tenha sido roubado por um biltre, ou 

então que sucedesse o contrário. Os culpados são tratados como iguais. E quando um 

homem sofreu injustiça, o juiz, infligindo a pena, anula a vantagem que o ofensor tem sobre 

o ofendido”.   

Os novos partícipes das recentes assembléias – grupos também chamados de 

insurgentes – procuram, então, viabilizar, mediante ações coletivas idéias que passam 

necessariamente, pelo exercício de uma cidadania que carece ser resgatada. Mesmo porque 

a nova Carta da República confere a determinados grupos direitos mais amplos, dedicando 
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aos indígenas, por exemplo, um capítulo inteiro: o oitavo do título  que cuida  da ordem 

social. 

Ao se relacionar com o ente estatal os grupos reivindicam. Desejam: saúde, 

educação, saneamento básico, políticas públicas que lhes favoreçam, a reforma das leis, 

terras, etc. Há claramente desiguais a necessitarem de tratamento desigual. Claro está que 

as reivindicações dos negros – ainda que com pontos em comum – não são iguais as das 

mulheres, nas cidades. Do mesmo modo os indígenas não aspiram às mesmas coisas  pelo 

que os trabalhadores rurais sem-terra lutam. Exemplificando: os primeiros lutam pela 

demarcação de suas terras e esses, são por vezes ocupantes de terras pertencentes a 

comunidades indígenas. Ainda que tão pobres quanto os índios são, no exemplo dado, 

“adversários”  do outro coletivo. 

Partindo-se da desigualdade, fácil é constatar que a justiça que os movimentos 

sociais buscam em suas reivindicações é a distributiva, igualando as relações entre os 

indivíduos “porque quem tem mais é uma ofensa a quem tem menos”. Ainda: as relações 

ocorrem entre o Estado e os cidadãos.  E esse Estado, é bom  lembrar, trabalha com 

recursos limitados, enquanto as demandas dos coletivos sociais são ilimitadas.  

É a partir de ”meados dos anos 70” que os movimentos sociais que lutam por 

moradia, saúde, educação, etc...  “incorporam o tema dos direitos humanos a sua 

linguagem”,  acrescentando-se  a esses àqueles que entendemos como coletivos 

organizados – negros e índios – que igualmente “começam a falar a linguagem dos direitos 

humanos”.  OLIVEIRA (1996:55) 

Contudo, se são desiguais, não poderão ser tratados como iguais pelo Estado. As 

necessidades dos coletivos são díspares. Tampouco há que se desprezar a aplicação de 

eqüidade ao se lidar com as reivindicações destes novos sujeitos sociais. Frente à abstração 
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da lei, fatos sucedem-se onde a justiça - pela aplicação da eqüidade - faz-se necessária. Da 

eqüidade diz ARISTÓTELES (1944:76) que “afim da justiça é a eqüidade, que nasce 

quando a justiça diz respeito a um caso que foge do comum e da generalidade da própria 

lei; de sorte que a eqüidade  é como uma correção, de que a lei, pela sua abstração, 

necessita continuamente”. Entretanto os direitos humanos desses coletivos organizados não 

podem ser apropriados por agrupamentos políticos que se contrapõem ao Estado, como se 

esses e não àqueles fossem detentores de direitos, tutelando-os. 

 

 

 

1.2  As Políticas Públicas,  o Estado e as Expectativas Populares 

 

Face às expectativas dos movimentos sociais insurgentes, verificaremos a 

questão das políticas públicas. Ora, se os indivíduos organizados propugnam por justiça 

social em suas lutas natural é que esperem uma resposta do ente estatal, o qual tem o 

poder/dever de atender às demandas populares. 

Da necessidade coletiva por melhores condições de vida surge ou emerge um 

movimento organizado, naquele bairro, ou naquela cidade, a exemplo do MTST – 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que no dizer de JACOBI (1989:13) faz com que a 

participação popular passe a ser “valorizada como um fim em si mesmo, expressando a 

emergência de atores políticos novos com um estilo de participação alternativa, aos padrões 

institucionais”. Lutando por melhores condições de vida se articulam conjuntamente, 

buscando melhorias para o agrupamento. 
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Não raro é que conquistado o beneficio pelo qual se lutou, o movimento esgote-

se. As lideranças dispersem-se ou procurem se capitalizar para -  dentro de partidos 

políticos -  disputar mandatos, havendo uma confusão entre o que seja a conquista de 

direitos de cidadania em benefício do coletivo social e o desejo da liderança se ver alçada 

ao parlamento, valendo-se da projeção obtida,4 no bojo da luta por direitos de um grupo que 

no mais das vezes não está preocupado com interesses partidários. 

Os coletivos  que aprendem a se organizar, por outro lado, ultrapassam a esfera 

do individualismo. E o Estado pela limitação de seus recursos é quem ensina a comunidade 

a atuar. Dessa forma, podem surgir avanços, quando Estado e Cidadão começam a falar a 

mesma linguagem dos direitos humanos, possíveis de serem concretizados. 

As idas e vindas aos órgãos públicos em busca da realização de um dever do 

Estado, certamente darão  frutos.5 Se em suas conquistas: moradia, água, luz, creche, etc, a 

população não conseguiu à realização da justiça ideal, muitas vezes obtém a justiça 

possível. O justo ideal envolveria uma prestação estatal destes serviços sem que houvesse 

reivindicações; o justo possível é o resultante da luta travada por esses movimentos, seja 

                                                 
4 Corroborando o que se afirma, de destacar  o que constatou em sua pesquisa  RODRIGUES (2002:85): 
“Além  disso, outro aspecto ressaltado é o projeto político do MUST. Segundo eles, o PSTU estava querendo 
usar o movimento para fins puramente eleitorais. A contradição de se afirmar que o outro tem um projeto de 
usar o movimento para fins de eleição, entretanto dois dos líderes do MTST se candidatam em eleição – 
Sérgio Capoeira, candidato a vereador em Paulista, em 2000 e Marco Cosmo, candidato a deputado estadual 
em 2002, ambos pelo PT. A análise feita por eles é que “os movimentos se perdem quando as lideranças 
visam muito o eleitoral do que a construção do movimento  em si (...).” “E o MTST  não faria isso com o 
intuito apenas eleitoral, ele segue de certa forma o MST”:  “O MST, por exemplo não tem a preocupação de 
está pegando seus militantes e está imitando esse troço eleitoral, é uma instância política que devemos 
influenciar e não vai implementar o projeto para o Brasil, falo do socialismo”. ” 
 
5 Trazendo essa afirmação para o universo dos MTST, isto ficou claro tanto para as lideranças, quanto para os 
liderados. Assim é que diz RODRIGUES (2002:141): “As lideranças afirmam que os ganhos só são obtidos 
por meio de pressão. E pressão significa grandes mobilizações. Quanto maior o volume, maior a força dos 
movimentos. Por isso, que entre os objetivos comuns está o crescimento. As formas de se mobilizar envolvem 
grandes caminhadas em direção ao Fórum, ao governo do Estado e às Prefeituras, matizadas por cantos e 
gritos de guerra que animam e dão o tom da reivindicação. Identidade e estratégia se entrecruzam na idéia  da 
resistência, traduzida pela música “daqui não saio, daqui ninguém me tira”  na percepção de que se não 
houver movimento “aonde é que eu vou morar”. ” 
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pelos coletivos femininos, pelos grupos de consciência negra, pelas comunidades indígenas, 

referidos por OLIVEIRA (1996:55), ou seja  movimento dos trabalhadores sem-terra aqui 

estudados. 

Repisar as questões atinentes aos trabalhadores rurais, seria, no mínimo 

redundante. Assim sendo, apenas afirmaremos que se nas cidades é difícil a organização e 

as conquistas, no campo mais ainda. Embora lutar por reforma agrária6 não seja exatamente 

algo novo, neste país; organizar-se e ter um discurso e práticas articuladas o é. Se a 

concentração de terras remonta às capitanias hereditárias, exigir, organizadamente, que o 

Estado adote políticas públicas que solucionem o problema  do dia para a noite é 

impossível, inclusive pela limitação de recursos que o Estado maneja, contrapondo-se ao 

grande número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, organizadas em grupos 

ou não. È um lado da moeda. 

Inconformados, insurgem-se os coletivos. Buscam transformar a terra em um 

bem produtivo, ao invés de mera moeda de especulação. Ao estabelecer procedimento 

especial, de rito sumário, mediante lei (Lei Complementar nº 76 de 6/7/1993) tendo em 

vista a desapropriação de terras para a reforma agrária, o Estado garante – pela via da 

legalidade – as conquistas e os avanços desta parcela social. Concomitantemente, também 

avança efetivando o justo possível. Tem-se, assim, o outro lado da mesma moeda. 

 

 

                                                 
6 Teorizando sobre o que se pode entender por reforma agrária ensina FALCÃO (1995:215) que  “Ninguém 
reforma alguma coisa se não conhece essa coisa. O homem não pode pretender reformar um imóvel 
residencial se não possuir esse imóvel, posto que só se reforma aquilo que existe, aquilo que se conhece, 
aquilo que, em suma, está em nossas mãos, em nosso poder. E o  território nacional, como o prédio que não 
possuo, está desorganizado, desconhecido, sem feição fundiária legal, logo, reformar o desconhecido é 
impossível. Jurídica e humanamente impossível.” 
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1.3  O Direito Enquanto Solucionador de Conflitos 

 

Inúmeros juristas e jus-filósofos afirmaram, ao longo da história, que “cumpre 

ao direito solucionar os conflitos trans - individuais”, posto que o homem na esfera da 

discussão não mais necessita da força para equacionar os seus problemas. Foi numa 

assembléia que alguém teve razão, pela primeira vez, sem o auxílio da força, levando o 

homem a reproduzir interiormente os insistentes argumentos que ouvira. Ao aprender a 

ceder prevalecendo a razão à força, o homem aprendeu a discutir e a deliberar, superando 

suas dificuldades, “meditando e medindo, vencendo a si mesmo”. PONTES DE 

MIRANDA (1945:73) Em assim sendo é o universo da democracia o mais adequado a 

participação de todos. Os recentes experimentos totalitários assim o demonstraram. 

Se cabe ao direito a solução das discórdias, melhor que o faça pela via da 

justiça. A justiça (distributiva) que as minorias e excluídos buscam impossível não é ao 

direito vigente realizar. Não raras, as vezes em que  o Tribunal de Justiça de São Paulo 

concedeu habeas corpus a sem - terras  que se encontravam na prisão, demonstrando aquela 

Corte  sensibilidade para com as questões sociais. Distinto da moral, pela coercitividade, 

dispare da religião por não prometer sanções “pós-morte”, é o direito segundo REALE 

(1965:474-505) fato, valor, e norma. O fato, não se trata de acontecimento isolado e sim 

“um conjunto de circunstâncias”, o valor, o elemento ideal, de caráter vetorial e, a norma o 

resultante da “integração de certos fatos segundo valores determinados” .  

A norma para o autor possui caráter transitório “momentâneo ou duradouro de 

uma tensão dialética entre fatos e valores, solução esta estatuída e objetivada pela 

interferência decisória do Poder em um dado momento da experiência social”. As leis não 
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carecem, necessariamente, mudar, podem ser adaptadas a novos fatores e valores, sendo por 

esses acrescidas. Se há todo um conjunto social a exigir uma resposta efetiva do Estado, 

face as suas reivindicações, resultando em situações de conflito e confronto – físico – até, 

há, por outro lado, todo um ordenamento jurídico capaz de viabilizar soluções às crescentes 

demandas que batem à porta do Estado/nação.7  E estamos falando do Estado/Juiz valer-se 

do  direito positivo para ‘solucionar conflitos’, conforme mais à frente demonstraremos ser 

possível. 

 

 

 

1.4  As Perspectivas dos Movimentos Sociais Frente ao Uso Alternativo do 

Direito 

 

 

De conformidade com NEVES (1996:3) a interpretação legalista das normas 

jurídicas aplica-se, normalmente, àqueles que não se encontram em condições de exercer os 

seus direitos, a despeito desses direitos estarem constitucionalmente garantidos. Para o 

autor há nesse caso o fenômeno da “subintegração”  dos excluídos sociais ao sistema 

jurídico. No outro pólo da relação haveria os “sobreintegrados” ou os incluídos sociais e, 

para estes os privilégios, em conseqüências de suas “melhores relações” com os operadores 

                                                 
7 E assim compreendemos,  também,  face o afirmado por WAMBIER (2003:10)  de que  “O Direito para se 
autoproduzir, necessita, obviamente, como todo sistema, de elementos do meio ambiente. Para que haja um 
ordenamento jurídico regulando condutas, é preciso ter não só normas para fornecer essa regulamentação, 
como também condutas que estabelecem novas normas já são elas próprias reguladas por normas anteriores” . 
(Autopoiese do direito na sociedade pós-moderna. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. vol. VI. P. 68-
69) 
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do direito. Tal situação descamba para as situações de impunidade e permissividade, ou os 

valores jurídicos são substituídos pelos critérios do “poder” e do “ter”. Parece-nos por 

demais oportunas as conclusões do referido jurista. Assim, quando encurralados pelo 

fetichismo legal a desfavorecer-lhes os novos movimentos buscam alternativas. Nesta 

procura pela garantia destes seus direitos encontram, por vezes, operadores jurídicos com 

maior sensibilidade para com as questões sociais,  conforme já asseveramos.  

Surge, então, o uso alternativo do direito, que não compreendemos como 

negação da lei mas como uma corrente do direito comprometida com a luta da sociedade  

pela justiça, onde a opressão decorrente do “poder” e do “ter” não aniquila o exercício da 

cidadania dos menos favorecidos, que propugnam pela justiça distributiva, em suas 

reivindicações. No dizer de CARVALHO (1993:7-15) o movimento do direito alternativo 

possui três espécies: o uso alternativo do direito, que pressupõe a atuação dos operadores 

jurídicos dentro do sistema positivo. Neste aspecto utilizam-se as “contradições, 

ambigüidades e lacunas” do direito posto, atuando-se democraticamente. Ainda: pela via da 

interpretação das leis busca-se novos espaços que possibilitem  “o avanço das lutas 

populares”, garantindo-se a democratização dos efeitos das normas jurídicas, pela via da 

crítica constante. 

Outra espécie do gênero seria o positivismo de combate. Diferentemente da 

anterior, há a norma jurídica que pode ter sido resultante ou não das lutas travadas pelos 

grupos sociais. No entanto existe, ao mesmo tempo, o descumprimento da lei. A luta, neste 

aspecto, visa garantir que esta legislação seja efetivamente cumprida, ao invés de 

permanecer formalmente no sistema, apenas, já que, não raro, as lutas populares são 

reconhecidas pelo Estado e surgem leis que garantem o exercício efetivo desses direitos. 
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Por fim, a terceira e última espécie denomina-se direito alternativo em sentido 

estrito. Reconhece-se que há um direito inoficial, a caminhar paralelamente ao direito 

posto. Assim sendo a sociedade “cria direitos para além do órgão estatal”, como diz 

CARVALHO (1993:7-15). Na nossa, modesta compreensão, entretanto, é possível, por 

exemplo, se interpretar (de forma sistêmica) o art. 1.228 do Código Civil, em vigor,  à luz 

do art. 186 da Constituição da República que estabelece o que vem a ser a “função social da 

propriedade”. O julgador ao fazer este tipo de interpretação não estará – certamente – 

aniquilando – os direitos daqueles que lutam por terra e por cidadania, e  estará utilizando o 

direito oficial para julgar. 

Nesse aspecto, é de se observar ROCHA (2002:125-128)  quando afirma que 

para ser justo “não é preciso inventar a roda”.  “Basta se colocar a serviço da Justiça e não 

se amesquinhar como uma máquina de fazer sentenças, descomprometidamente, 

anodinamente, como se a lei se auto-justificasse, fosse um fim e não um meio”. Pelo que 

não há que se falar na aplicação de um  direito alternativo strico sensu, como forma e modo 

únicos de se fazer justiça ao grupos vulneráveis. 

E no exercício do julgar, sustenta, ainda ROCHA (2002:96) que: “a 

razobilidade”, no Direito, se assenta em duas teses: a primeira, a insuficiência existencial da 

lógica tradicional, de fundo racional-matemático; a segunda que a lógica do razoável, como 

diz Paulo Mendonça, na trilha do grande Siches, não é apenas mais um método de 

interpretação jurídica mas o método de interpretação jurídica, capaz de incorporar à decisão 

os aspectos histórico-sócio-axiológicos do Direito vivo”. 

Por todo o dito, compreendemos que o chamado direto alternativo strico sensu 

não é direito, muito menos solução para dirimir conflitos intersubjetivos. É retórica. Já foi,  

por equívoco, chamado de “direito vivo”, “positivismo de combate”, etc.. E no âmbito do 
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Estado Democrático de Direito é inapropriado, posto que se julgará conforme o soprar dos 

ventos, sem segurança. Quiçá sua aplicabilidade seja mais adequada nos Estados 

totalitários, para quem YEVGENY YEVTUSHENKO, o poeta,  um dia escreveu: 

 

    “Adeus Bandeira Vermelha 

    Tu desceste do alto do Kremlin 

      Sem muito orgulho 

      Sem o mesmo jeito 

  Com que  subiste, tantos anos atrás, 

    No Reichstag destruído, 

  Silencioso como Hitler, sem um ruído.” 
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CAPÍTULO II 

 

O QUE TAMBÉM SE PODE ENTENDER POR GRUPOS 

VULNERÁVEIS 

 

Procurando exaurir a conceituação dos novos movimentos sociais, de deixar 

claro  outras denominações com que os coletivos organizados sob a bandeira desses novos 

movimentos têm recebido. São denominados de “grupos em situação de risco”, “minorias”,  

“excluídos”, “excluídos sociais”, “grupos insurgentes”, sendo grupos vulneráveis uma 

dessas. Segundo LIMA JR. (2000:31) “A noção de vulnerabilidade a violações de direitos 

humanos de certos grupos vem se estabelecendo como uma alternativa às tradicionais 

categorizações de “excluídos” ou “empobrecidos”, constituídas com base numa visão que 

privilegia aspectos estritamente econômicos, em detrimento de outros de natureza social e 

cultural, igualmente importantes”.   

Ainda, na lição do  mesmo autor (2000:33)  “No campo dos chamados direitos 

civis e políticos, a definição de vulnerabilidade pode ser atribuída, por exemplo, a situações 

de exercício da cidadania por parte das mulheres, homossexuais, trabalhadores de sexo; 

enquanto que no campo dos direitos econômicos, sociais e culturais a vulnerabilidade pode 

ser invocada, por exemplo,  para situações de violações ao direito à moradia (sem-teto), à 

terra (sem-terra), à saúde”. 
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Nessa condição de vulnerabilidade esses coletivos se relacionam com os poderes 

instituídos, o Judiciário inclusive. Este poder não pode  desconhecer as transformações 

sociais e deixar de decidir os conflitos por terra ou moradia, ignorando-os. Assim é que 

preleciona CANTARELLI (2002:2) que “É reconhecido pela doutrina o fato de que os 

ordenamentos jurídicos apresentam lacunas, que se tornam mais evidentes nos dias atuais, 

em virtude do descompasso entre a atividade legislativa e o célere processo de 

transformações por que passa a sociedade, de modo que cabe ao juiz diante de 

controvérsias às quais  falte norma específica  que se lhes aplique, buscar a integração entre 

direito e realidade, amparando-se nos Princípios Gerais do Direito, e mormente, como é o 

caso, fazendo uso da analogia, evitando, assim, o non liquet”.  Feitas essa considerações 

passamos a  analisar melhor a relação Excluídos X Judiciário, a partir de julgados que 

envolvem o MST e a  política de resistência do MTST. 

  

 

 

2.1 A Relação dos Excluídos com o Direito Positivo 

  

 De acordo com HART (1994:50) “‘de todas as variedades de leis, são 

claramente as leis penais que se aproximam mais estreitamente do modelo simples de 

ordens coercivas.” Até por esta razão na relação dos excluídos sociais com o direito 

positivado o direito penal se sobressai, e ADEODATO (2002:210) confirma quanto 

discorre sobre o  sistema penitenciário brasileiro.  
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Isto porque: para se resolver o problema da reforma agrária, por exemplo, o 

Estado que não é perfeito, é real;  por vezes se engana e age da seguinte forma: “Um dos 

dedos deveria resolver a questão agrária. Não deu? Chamem a polícia.” (SUMMA: 

2000:01) Pondo em prática essa política equivocada em 31 de maio de 2000, mediante o 

ofício nº. 253/2000 o juiz de direito da Comarca de Moreno/PE  determinou a reintegração 

de posse na ação de nº. 010/2000, contra o MST, e ordenou “a prisão em flagrante das 

pessoas acima mencionadas e tantos quantos sejam encontrados no imóvel objeto da 

reintegração e local das invasões”. (SIC) – ANEXO 02 

Impetrado Habeas Corpus  (0064126-3) em favor dos pacientes - sem-terras - 

que foram atingidos pela malsinada decisão houve por bem o Desembargador Napoleão 

Tavares, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, conceder a ordem, assim argumentando:  

 

   “Com efeito, a determinação de prisão genérica “de 

todos quantos sejam encontrados ocupando” determinada área, objeto de 

pedido de reintegração de posse, é, além de exagerada, evidente 

demonstração de que os comezinhos princípios legais estão distantes do 

conhecimento do Magistrado, e não quero pensar, ao menos, em outro 

motivo que tenha ditado essa extravagante decisão.  

 .......................................................................................................................... 

  No entanto, mandar prender pela forma e pelo meio já 

relatados, convenha-se que é providência ao arrepio da lei, sem o menor 

apoio no sistema legal em vigor. 

  É de tal modo sem parâmetro a determinação sub-

censura, que, diga-se como exemplo, qualquer pessoa que passasse pela 
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área, de modo o mais despreocupado, estaria sujeita aos efeitos da genérica 

ordem de prisão em flagrante, o que, aliás, perduraria ainda agora, desde que 

da esdrúxula decisão não consta prazo para a prisão em flagrante de quantos 

forem encontrados no Engenho Jaboatão !!!” HC Nº. 0064126-3 - Moreno 

Rel. Des. Napoleão Tavares - Câmara de Férias - TJPE. 12/07/2000  

 

O erro foi reparado pela Superior Instância, tempestivamente, devolvendo-se o 

status libertatis àqueles que estavam encarcerados, numa demonstração clara  de que 

requerida a prestação jurisdicional, em segundo grau, o princípio constitucional de que se 

ocupa o art. 5º., XXXV  foi respeitado, favorecendo,  o movimento.  

A fim de que se entenda melhor a conjuntura que culminou com a decisão 

supra-mencionada, anexamos  cópias do mandado de Reintegração de Posse, de Prisão em 

Flagrante, da decisão reformada, Relatório e Voto no HC 0064126-3. (ANEXO 02) 

E, para que não se diga que se trata tão somente de uma decisão judicial, entre 

inúmeras, no que pertine a questão indígena  tem igualmente o E. Tribunal de Justiça de 

Pernambuco se mostrado favorável aos direitos desses coletivos, ex vi do seguinte aresto: 

 

   “EMENTA – PROCESSO PENAL – Habeas Corpus 

Liberatório – Não ultrapassado o somatório de 81 (oitenta e um) dias para a 

ultimação da instrução criminal não há coação ilegal na manutenção da 

prisão preventiva. Agente denunciado em 09 (nove) processos, sendo cinco 

delitos qualificados e visando o patrimônio, faz-se presente condição para 

decretação da prisão preventiva, visando a manutenção da ordem pública, 

não aproveitando ao Paciente sua primariedade técnica, residência fixa e 
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profissão definida, bem como o ressarcimento dos bens subtraídos. 

Criminalização dos movimentos sociais, matéria desassociada dos processos 

a que responde o Paciente. Competência da Justiça Federal por envolver 

tema de posse de terras indígenas. Ordem denegada. Decisão uníssona.” 

 PROCESSO Nº.: 0076890-9 

 COMARCA: CABROBÓ(PE) 

 IMPETRANTE: MARIA JOSÉ DO AMARAL 

 PACIENTE: ADENILSON DOS SANTOS VIEIRA 

 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 RELATOR: DES. RIVADÁVIA BRAYNER. 

 

Conquanto denegada a ordem, é de salutar importância destacar o voto  do Des. 

Dário Rocha, para uma melhor compreensão da lide e sua solução pelo Estado/Juiz, 

ressaltando-se que o paciente fora preso em decorrência de conflito de terra indígena. Não 

tendo como reverter a demarcação da área os posseiros passaram a imputar condutas 

criminosas às lideranças, buscando reverter a luta daquela etnia, com o enfraquecimento do 

grupo, e por essa via , impossibilitar a desintrusão  daquela  terra indígena. 

VEJAMOS: 

“Vejo a questão, em parte, como o Eminente Relator, e, 

em parte, diferentemente. Quanto, por exemplo, ao execsso de prazo, não 

existe dúvida de que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas hoje no 

sentido de considerar os prazos no seu conjunto, e não partidamente, embora 

a lei estabeleça prazos pontuais. Com respeito ao decreto, é impossível 

analisar, posto que não consta dos autos. 
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Há argumento que me sensibiliza, extraordinariamente, 

que é o da criminalização dos movimentos sociais,8 e corresponde 

exatamente ao que tenho pregado neste Tribunal há muito tempo, que é a 

questão do Direito Penal mínimo. Isto é, não se resolvem problemas sociais 

de toda natureza ou de pobreza ou disso ou daquilo com Direito Penal. O 

Direito Penal não é feito para isso. Então a criminalização dos movimentos 

sociais corresponde exatamente ao que a doutrina já vem colocando hoje, 

com muita insistência, no chamado Direito Penal Mínimo. 

Ocorre que essa questão diz respeito, evidentemente, ao 

Mérito, na medida em que V.Exas., por exemplo disseram que ele é autor de 

uma série de delitos. Considerar isso delito ou não, inclusive no caso 

específico em tela, é uma questão de análise criminal no contexto em que 

foram praticados os atos. Isto representa um heroísmo histórico de 

reconquista ou representa um crime? Esta questão é Mérito em relação à 

nação indígena, isso é reconquista, é um direito – modernamente chamado 

de “direito de revolta” – ou isto é um crime? Depende do contexto. 

No âmbito estreito do Habeas Corpus é impossível 

analisar isto. No plano de uma apelação eventual, isto poderá ser analisado 

muito bem; mas não nas estreitas vias do Habeas Corpus, onde demanda 

uma série de informações processuais fáticas e uma série de comprovações 

sócio-culturais que não cabem no Habeas Corpus. 

                                                 
8 Tratando da criminalização dos movimentos sociais argumenta GENRO (2002:224) que: “Criminalizar o 
movimento social,  jogar os seus líderes na clandestinidade, fechar os olhos às milícias privadas é escolher o 
caminho da Colômbia. Lá, uma guerra armada de classes, que dura mais de 30 anos, tornou o país um paraíso 
das drogas e jogou não algumas, mas todas as propriedades na insegurança absoluta.” 
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Então, relevo este argumento, acatando a sua validade 

em tese, mas negando a sua contextualização no âmbito do Habeas Corpus. 

E, retirado este argumento fortíssimo e muito bonito, por sinal, inviável a sua 

análise, com respeito ao decreto de prisão preventiva e ao excesso de prazo, 

é impossível conceder o Habeas Corpus nesse momento. 

Acompanho o voto do Relator.” 

 

De destacar que, imediatamente após o julgamento do sobredito writ, a própria 

Juíza da Comarca de Cabrobó revogou os decretos de custódia provisória, passando o 

acusado a responder  as pré-faladas ações penais que lhe eram movidas pelo Estado, em 

liberdade. 

 

 

2.2  A Busca do Equilíbrio entre  o  Estado e as Minorias 

 

 

De acordo com  SOUTO (1981:163) “o equilíbrio de todo e qualquer grupo 

social é sempre móvel e relativo e, em se tratando de sociedade moderna, esse equilíbrio é 

apenas instável e em muito dependerá, para sua estabilidade  e abertura natural à mudança, 

da adequação, do conteúdo, de formas coercíveis  legais à realidade social – realidade 

social essa especialmente a ser apreendida pelo conhecimento científico-empírico. Pois na 

medida em que haja inadequação das leis à realidade social, haverá resistência a elas”. 
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Portanto, resta claro que estão mais do que superadas as políticas estatais de 

resolver as questões sociais mediante o uso da força9 e os movimentos sociais organizados - 

nesse caso - terão até mesmo o dever de resistir e o direito de questionar a justeza destas 

leis. 

Isto porque, segundo ROCHA (1999:95) “o bom juiz  é aquele que sabe 

representar a média ética da sociedade e chama para cima essa média. Não julga como se 

fosse um raciocínio ambulante (da velha tese da concepção silogística da sentença) mas 

julga com a lógica do razoável, perfazendo o périplo de que fala Cossio, entre o fato e a 

norma sem olvidar os valores cambiantes. Inserindo, portanto a Norma em seu tempo e 

espaço.”  Igualmente compreendemos que entregar a prestação jurisdicional de modo 

imparcial, e nos moldes que ROCHA pré-falou, implica em isenção para absolver. E nesse 

diapasão anexamos sentença da 3 ª.Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí (ANEXO 03), 

donde o MST viu ser reconhecido pelo Estado Juiz o seu direito de resistir e lutar para 

solucionar um grave problema: o da reforma agrária no país. 

 

 

 

 

                                                 
9 Nesse aspecto,  é de grande importância observar como o MTST,  convive e resiste à ação da  polícia, 
quando vitimado por despejos forçados. No dizer de RODRIGUES (2002:116-117) “O inimigo mais visível  
o batalhão de choque, é citado apenas por uma das entrevistadas. Mas muito comentado entre os moradores. 
A concepção traduzida por um grito de guerra: “Queremos teto e pão,  polícia é pra ladrão”. Se a luta é 
concebida como justa como se  explicar a represália da polícia?  Então “dá revolta”. Essa relação com a 
polícia pode ser analisada como oposição, mas também no sentido de um conflito que gera mais coesão.  “que 
revolta, revolta... me dá mais vontade de ocupar e ganhar dá mais vontade ainda (...) se confia mais no 
movimento, o povo vê que na hora do cassete a coordenação todinha bota a cara né, pra que um companheiro 
venha levar tapa a gente apanha primeiro, a gente não deixa ninguém tocar no povo, só toca no povo mesmo  
depois que prende a gente. Uns reconhece aí se junta com a gente pra lutar, e outros muito corre vão 
embora, mas os que corre é aqueles que tem casa própria, que tão aventurando né...só fica mesmo quem 
precisa e o que precisa tem mais força pra lutar”. 
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CAPÍTULO III 

 

SEM TERRA E SEM TETO: UMA RELAÇÃO COM O DIREITO 

POSTO 

  

3.1  A Justiça Aristotélica 

 

Para ARISTÓTELES (1944:134) “a lei, prescrevendo o honesto, não fica 

exposta ao ódio de ninguém” Assim resta certo que injusto é aquele que viola a lei. O 

filósofo diz, ainda que: “Sejam ou não escritas as leis, pouco importa. Como nas cidades 

teem fôrça as leis públicas, assim nas famílias as palavras  e os costumes paternos: que os 

filhos são de natureza predispostos a amar o pai e a ser-lhe obedientes”.   

Para a solução de conflitos tem-se então o juiz, para restaurar “a legalidade” 

quebrada pela infração. Neste ponto não abordaremos as diversas espécies do gênero justiça 

de que se ocupou o pensador grego, de já cuidamos no item 1.1. Isto porque nosso objetivo 

não é fazer paráfrase dos seus escritos, menos ainda ficar repetindo-os. Utilizaremos os 

seus conceitos de justiça como comparativo da justiça distributiva almejada pelos grupos 

vulneráveis pesquisados e a justiça efetivamente aplicada pelo Estado em suas relações com 

àqueles. 

Noutro aspecto, fala Eros Roberto Grau de justiça material e justiça formal, em 

sede de  prefácio a livro de Fernando Herren Aguillar. No nosso entendimento por justiça 

formal deve-se entender as teorias relativas à justiça; justiça material a efetivamente 
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aplicada pelo Estado/Juiz.  Nesse aspecto – o da aplicação da justiça propriamente dita – o 

critério definidor do mérito de cada um decorreria da definição aristotélica de “boas e más 

formas de governo”  (1999:110-111) 

Sendo assim, “as boas formas de governo são sempre aquelas desempenhadas 

por um,  vários ou a maioria dos cidadãos, no interesse de todos, visando ao bem comum. 

Já as formas degeneradas de governo são sempre exercidas por um, vários, ou a maioria dos 

cidadãos, porém sempre no interesse daqueles que ocupam o poder”. 

Ora governar no interesse de todos não é exatamente a práxis dos Estados pós – 

modernos, haja vista o exemplo dos Estados totalitários. Nesses governa-se no interesse de 

alguns: dos donos do poder. Não importando de que forma esse poder foi conquistado. 

Deste modo como, onde e quem aplicaria a justiça material e igualitária, sendo o juiz o 

‘intermediário’ a solucionar – com imparcialidade os conflitos intersubjetivos? 

 

 

 

3.2 Os Novos Sujeitos da História 

 

À época do feudalismo existiam senhores e servos. Uns com todos os direitos e 

outros sem nenhum. Após a Grande Revolução passou  a existir a figura do cidadão, e todos  

passaram a “ser iguais perante a lei”. Entretanto, tem-se apenas a igualdade formal, estamos 

está muito distantes  de atingir  a igualdade material, mesmo nos países democráticos. 

Mas quem são estes pobres de hoje? Os miseráveis da Revolução Francesa? 

Bem “sob o prisma político, econômico, sociológico e jurídico, considera-se elite a classe 
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social abastada, que controla os meios e instrumentos de produção (terras, ferramentas, 

maquinaria, estabelecimentos bancários, rede de transportes, supermercados, produção e 

distribuição de alimentos e medicamentos, e assim por diante), em suma, a alta burguesia, 

economicamente forte e politicamente dominante”, ou seja, os donos do poder controlam o 

Estado. SOARES (1999:XII) 

Em contraposição a esse satus quo se encontram os chamados excluídos que 

compõem a imensa maioria da população mundial, ou seja, “as camadas sociais mais 

miseráveis, famintas, sem terra, desempregadas, iletradas, doentias, vivendo uma existência 

sórdida, amargurada, degenerada, verdadeiro refugo humano, ou rebotalho, inútil, 

parasitário.” SOARES (1999:XII). Genericamente  esta parcela da população consistiria no 

que Marx denominou lupen- proletariado.10 

Contudo, já constituindo maioria também da população mundial, boa parte não 

permanece inerte, sofrendo as suas agruras isoladamente. Passam a buscar soluções 

coletivas para os seus problemas comuns. É um agrupamento semelhante ao que originou o 

                                                 
10 Falando sobre o lupen-proletariado e sobre pobreza,  (KOWARICK 1979:92) afirma que:  A condição de 
favelado representa uma vulnerabilidade que o atinge não apenas enquanto morador: atinge-o também no 
cerne dos direitos civis, pois mais fácil e freqüentemente pode ser confundido com “malandros” e ou 
“maloqueiros” que constituem objeto especial da ação policial. E muitos são confundidos, o que faz com que, 
mesmo aqueles que não tenham passado pela experiência, interiorizem a iminência do perigo. Foco de batidas 
policiais, a favela é também estigmatizada pelos habitantes “bem comportados” como antro de desordem que 
destoa da paisagem dos bairros melhor providos, precisando ser removida para que a tranqüilidade volte a 
reinar no quotidiano das famílias que se sentem contaminadas pelo perigo da proximidade dos barracos”. Diz 
ainda o autor que “Por todos esses fatores, a favela é percebida como um atestado de má conduta. Ao 
contrário do que muitos pensam, ela não concentra uma população com características do lupen. Lá existem 
mendigos e prostitutas ou delinqüentes, mas como em qualquer outro bairro pobre da cidade, impera o 
trabalho assalariado ou autônomo que leva adiante a engrenagem produtiva.”  No que diz respeito ao perfil 
dos sem teto  constatou o  Diário de Pernambuco em entrevista a RODRIGUES (2002) que: “ 54,75% morava 
em casa de parentes, 29,3% de aluguel e 6,0% em casa própria (saída por perda do imóvel ou separação). No 
que diz respeito a ter ou não trabalho 48,95% procuram emprego, 22,3% não trabalham porque têm que 
cuidar da casa, 21,8% não trabalham por problemas de saúde ou são aposentados. A renda familiar de 75,25% 
dos ocupantes é de até um salário mínimo, 21,3% ganham de um até dois salários mínimos e 3,2% de dois a 
cinco salários mínimos. A escolaridade de 61,5% é  o primeiro grau incompleto e 15% são analfabetos. A 
importância da ocupação para 27,3% representa a conquista de um direito político,  20,6% vê a ocupação 
como possibilidade de ter uma moradia e  19,2%  entende que ocupar significa economia por não pagar mais 
aluguel”. Pelo que se conclui que o perfil dos sem-teto está mais próximo do perfil dos favelados do que do 
lupen. 
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vocabulário nação. “É alguém diferente que vai dizer ‘eu” e “nós”, quando narrar a 

história”. FOUCAULT (1999:160) e enquanto coletivo organizado terá também seus 

próprios usos e costumes. 

 

 

 

 3.3 O Papel da Filosofia 

 

“A filosofia constitui um questionamento do que acontece, no intuito de 

fornecer uma boa resposta. Não confia nem nos preconceitos religiosos, que oferecem 

explicações mágicas para aquilo que ultrapassa o entendimento comum, nem nos modelos 

científicos, que pretendem superá-las. Coloca-se inteiramente na pergunta e nunca na 

resposta. As respostas são abundantes. O problema está em saber que valor têm.” SAUTET 

(1999:116) 

Para KARL JASPERS (1971:138) há três categorias de filósofos: os 

tradicionais, dentre estes Aristóteles, os que simpatizam com alternativas (dentre estes 

Platão e Marx); e os cínicos  contrários às instituições, a exemplo de Sócrates. Frente à 

questão da terra que ora se apresenta com poucas soluções, entendemos que procurar uma 

resposta valendo-se do conceito tradicional de justiça proposto por Aristóteles poderia ser 

de imenso valor para os coletivos que lutam pela concretização desta ‘virtude’.  Isso porque 

de logo se abandonaria  o discurso da crítica pela crítica, sm se vislumbrar quaisquer saídas. 

Além do que  apesar de tais grupos enfrentarem todos os dias a violência no 

campo e na cidade,  não se pode esquecer que vivem esses e vivemos nós onde os teóricos 
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denominam  de periferia do capitalismo.  Por outro lado,  se agrava o problema da exclusão 

social quando as lideranças  desses coletivos também são incursas como autoras de diversos 

crimes contra o patrimônio, previstos no Código Penal Brasileiro, tais como desobediência 

e desacato,  e condenadas por sentenças,  que no mais das vezes  em sede de recurso são 

reformadas. Afirmar que são sempre reparadas seria incorrer no erro de imaginar que 

estamos vivendo na República de Platão, ou  na esfera do dever ser. 

Mas se a filosofia dispõe de alternativas para encontrar uma ‘boa resposta’  

filiamo-nos a corrente que a adota, posto compreendermos que é possível construir uma 

sociedade mais justa e por conseqüência mais igualitária.  

Se por outra via fosse absolutamente  certo que “é impossível para o direito 

ocidental capitalista contemporâneo  adotar uma justiça material que ameace a justiça 

formal”, conforme afirma Eros Roberto Grau  prefaciando AGUILAR (1996:12) esta forma 

de direito aliada a concepção tradicional de justiça  não poderia responder às perspectivas 

dos novos sujeitos da história.  

Como tal tese não resta comprovada, entendemos que é possível se utilizar  o 

conceito tradicional de justiça proposto por Aristóteles, somando-se a esse a contribuição 

dada por SAUTET (1999:116) quando diz que à filosofia não cabe confiar “nem nos 

preconceitos religiosos, que oferecem explicações mágicas para aquilo que ultrapassa o 

entendimento comum, nem nos modelos científicos, que pretendem superá-las”. 

 Induvidoso, então que “a virtude é um meio entre dois extremos”. 

ARISTÓTELES (1944:53)  Alcançado-se esse propósito, estariam os grupos vulneráveis 

mais próximos de verem suas pretensões concretizadas, dado que hodiernamente já são 

amplamente reconhecidos nos Estados Democráticos de Direito,  e muitas de suas lutas 
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entendidas com um maior grau de compreensão pelos que detém os meios de produção, 

referidos no sub-título 3.2.  

Por outro lado há que se indagar: existindo desiguais, dado a igualdade ser um 

ficção, e que os meios de produção têm que pertencer a alguns, controladores ou não do 

Estado,  não haverá sempre que existir  empregadores e empregados? 

É possível  - a partir de um estudo científico isento - afirmar que ocorrendo 

mudança de classe social o “oprimido” não se tornará “opressor”, ao invés de realizar o seu 

desejo de se libertar do que entende por situação opressora? 

Como não estamos pesquisando exatamente se “o homem é o lobo do próprio 

homem” conforme afirmou Hobbes, preferimos deixar essa pergunta para um estudo ou 

reflexão posterior. Como estamos tratando de direitos humanos que guardam estreita 

conexão com o direito natural, passaremos a trabalhar o problema da exclusão social, à luz 

do jusnaturalismo. 
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CAPTÚLO IV 

 

 

O JUSNATURALISMO: UMA SAÍDA PARA AS LUTAS SOCIAIS? 

  

4.1 Antígona  

 

Indagou Creonte a Antígona: “Mesmo assim ousaste transgredir as minhas 

leis?” Respondeu-lhe a heroína de SÓFOCLES: “Não foi, com certeza, Zeus que as 

proclamou, nem a Justiça com trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os 

homens. Nem eu supunha que as tuas ordens tivessem  o poder de superar as leis não-

escritas, perenes, dos deuses, [visto que és mortal. Pois elas não são de ontem nem de hoje, 

mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. Por isso, não pretendo, por temor às 

decisões de algum homem, expor-me à sentença divina. Sei que vou morrer. [Como poderia 

ignorá-lo? E não foi por advertência tua. Se antes da hora morremos, considero-o ganho. 

Quem vive num mar de aflições  iguais  às minhas, como não há de considerar [a morte 

lucro? Defrontar-me com a morte não me é tormento. Tormento seria, [se deixasse 

insepulto o morto que procede do ventre de minha mãe. Tuas ameaças não me atormentam. 

Se agora te pareço louca, pode ser que seja louca aos olhos de um louco.” (1999:35-36) 

Essa passagem da literatura grega consiste em um dos primeiros  registros na 

crença de que há um Direito que está acima do direito positivado. Entretanto, de acordo 

NADER (1999:156-7) “tanto quanto o Direito Positivo, o Natural pode ser considerado  

subjetiva e objetivamente. Sob o primeiro aspecto, identifica-se com o poder de viver e 
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desfrutar de liberdade, sob a garantia de igual oportunidade. Na acepção objetiva, é o 

conjunto orgânico de princípios que deve orientar o  Estado em sua tarefa de organizar a 

sociedade, tomando-se por referência a natureza humana.”  

Por outro lado NÓBREGA (1988:17) sustenta que: “o Direito positivo é 

estabelecido pelas convenções entre os homens, enquanto o Direito Natural, nutriz da 

substância da verdade e da Justiça na consciência humana, pode ser provado 

cientificamente através dos  princípios filosóficos de Aristóteles”. É de se indagar se é 

possível existir um Estado – ainda que democrático de direito – que se oriente pelos 

princípios filosóficos de Aristóteles, fazendo distinções entre essência e acidente por 

exemplo? 

Noutro aspecto, não há como se negar que nos Estados Democráticos de Direito  

os grupos denominados vulneráveis têm maiores oportunidades de ver os seus direitos 

positivados garantidos, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos de primeira 

geração: vida, liberdade, etc.,11  já que o espaço para a discussão é amplo. Em contrariu 

sensu, nos Estados Totalitários o diálogo é suprimido, e a fraternidade (aqui compreendida 

como amizade) não encontra  espaço.  

Enfrentando o problema compreende ARENDT  (1991:35-36) que: 

 

  “Estamos habituados a ver a amizade apenas como um 

fenômeno da esfera da intimidade, em que os amigos abrem o coração uns 

                                                 
11 No que pertine à divisão dos direitos humanos em gerações (primeira, segunda, terceira e para alguns até 
quarta e quinta gerações), somos concordantes com o que sustenta LIMA JR. (2000:27-28) quando pugna pela 
indivisibilidade dos direitos humanos, uma vez que é impossível exigir-se  que “todos tenham casa, trabalho, 
saúde, educação, entre outros direitos econômicos e sociais, numa condição ideal, para que tenham os direitos 
civis e políticos respeitados, mas é preciso que aqueles direitos tenham uma existência real em termos 
razoáveis, para que os direitos civis e políticos sejam exercidos em condições adequadas.” Assim, 
compreendemos que dividir os direitos humanos em gerações se presta a fins didáticos, apenas. 
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aos outro, alheados do mundo e de suas exigências. É Rosseau e não Lessing 

o melhor defensor desse ponto de vista, tão conforme à atitude básica do 

indivíduo moderno, que na sua alienação em relação  só consegue se revelar 

verdadeiramente na privacidade intimidade dos encontros frete a frente. 

Sendo assim é-nos difícil entender a relevância política da amizade. Quando, 

por exemplo, lemos em Aristóteles  que a philia, a amizade entre os 

cidadãos, é um dos requisitos  fundamentais para o bem-estar  da Cidade, 

tendemos a pensar  que ele se referia apenas à ausência de facções e guerras 

civis. Mas para  os gregos a essência da amizade consistia no diálogo. 

Afirmavam que só o intercâmbio constante da  conversação podia unir os 

cidadãos numa polis. No diálogo manifestavam-se claramente a importância 

política da amizade e a humanidade que lhe é própria. Esta conversação (por 

oposição à conversa íntima em que os indivíduos falam sobre si próprios), 

por muito impregnada que possa estar o prazer na presença do amigo, diz 

respeito ao mundo comum, que se torna “inumano”, num sentido muito 

literal, a menos que seja objecto constante do diálogo dos seres humanos. 

Pois o mundo não é humano só por ser feito por seres humanos, e não se 

torna humano só por nele se fazer ouvir a voz humana, mas sim, e só, 

quando se torna objecto de diálogo. Por muito que as coisas do mundo nos 

afectem, por muito profundamente que nos abalem e nos estimulem, só se 

tornam humanas para nos quando podemos discuti-las com nossos 

semelhantes.” 
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Restando certo que o diálogo não é um mecanismo utilizado nos Estados 

totalitários,  fica evidente que com a ausência do diálogo e por conseqüência da aplicação 

da amizade/fraternidade, nos termos utilizados por Hannah Arendt finda por prejudicar os 

direitos naturais desses coletivos sociais  que se encontram à margem da sociedade, 

contrariando  - essa modalidade de Estado -  todo o formulado por NADER (1999:156-7) 

que iniciou esse sub-título. 

  

 

 

4.2 A  Contribuição do Direito Natural  nos Processos Sociais 

 

 

Admitindo-se a acepção objetiva do direito natural estabelecida por NADER  e 

d’antes referida (1999:156/7) como sendo “o conjunto orgânico de princípios que deve 

orientar o  Estado em sua tarefa de organizar a sociedade, tomando-se por referência a 

natureza humana” nos deparamos com dois problemas: o primeiro o Estado brasileiro 

obedece estes princípios quando se refere às minorias sociais, muito embora vários deles 

estejam presentes na Carta da República? 

O  segundo problema: dado o não cumprimento do dever ser pelo ente estatal 

como devem se comportar os excluídos sociais? 

No aspecto do direito penal diz ADEODATO (2002:210) que “no Brasil parece 

ser o subsistema jurídico penal-carcerário um exemplo real de alopoiese”  dado que  

“noventa por cento dos encarcerados ajustam-se” ao que ele denomina de 
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“economicamente carente”. E se no mais das vezes os pobres sequer dispõem de recursos 

para sobreviver, como defender do ponto de vista legal/processual os seus interesses, 

contando apenas com a defesa que é facultada pelo Estado? 

Possivelmente não restasse a estes coletivos outra saída senão adotar o 

comportamento de Antígona e  buscar obedecer ‘as leis justas’ àquelas promulgadas pelo 

tirano. Isto porque “quem diz direito, diz essencialmente, aspiração do justo, e o justo e a 

justiça, exigem sempre a generalidade da lei a igualdade de todos perante ela.” 

(RADBRUCH, 1979:70) 

Contudo, se fosse certo que as leis processuais penais - igualmente dotadas do 

caráter de generalidade - propiciam - sempre -  que os crimes cometidos contra os 

camponeses permaneçam impunes, como é noticiado fartamente pela imprensa, não se teria 

decisões dos Tribunais que favorecessem  esses grupos a exemplo de aresto do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco já destacado, provando que há juízes que se abstêm  de meramente 

aplicar a lei, e  não julgam “como se fossem autômatos raciocinantes”. (ROCHA, 

2002:72)12 

Constitui verdade consabida que o direito natural já se transformou e se 

transforma em direito positivo, ex vi dos princípios constitucionais presentes nas Cartas dos 

Estados Modernos. Nesse ponto, entendemos que, necessariamente, deve ser o seu 

cumprimento pelo Estado, sem maiores celeumas. O problema é que os grupos vulneráveis, 

                                                 
12 Teorizando sobre a relação do MTST com o Judiciário observou, ainda, RODRIGUES (2002:124) que: 
“Outro fator importante nessa resistência é a interação com o Poder Judiciário. Desde o primeiro momento em 
que o juiz deu ganho de causa aos sem-teto no prédio do INSS criou-se um clima de possibilidades nessa 
relação com o Judiciário. Assim a atividade dos advogados, sobretudo da advogada Maria José, potencializou 
a resistência – sobretudo na elaboração de táticas com o Poder Judiciário. Algumas lideranças defendem que 
nem todo o poder judiciário “está a serviço da elite.” E  se essa é a compreensão de líderes do movimento 
como se afirmar que os novos movimentos sociais sempre saem perdendo direitos em sua relação com o 
Judiciário que  sempre lhes nega  direitos,  marginalizando-os? 
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quase que dificilmente, buscam a prestação jurisdicional a que têm direito,13 preferindo 

descambar para discussões políticas, baseadas simplesmente na adoção de um discurso  

meramente crítico. Se o grupo chega ao poder logo verifica ser impraticável adotar todas as 

medidas que cobrara dos seus antecessores, até mesmo sem transigir em suas 

reivindicações. 

 

 

 

4.3 A  Filosofia Moderna e suas Nuances 

 

4.3.1 A Título de Explicação 

 

De acordo com Saldanha (1990:132-133), há diversas “vertentes jusnaturalistas 

que desde umas tantas décadas revelam que já não há um “jusnaturalismo” único e também 

que o clássico Direito Natural se acha bastante modificado nas mais expressivas daquelas 

vertentes. Do perfil estático do Direito Natural ontológico contido na filosofia clássica, e na 

escolástica inclusive, passou-se com o tempo ao jusnaturalismo apoiado na teoria dos 

valores, ou fundado em valores histórico-críticas”. 

                                                 
13 No caso do MTST, o movimento desde o começo buscou garantir o direito do coletivo também pela via 
judicial. Assim diferiu da mera retórica e investiu na construção de uma relação com o Poder Judiciário, 
garantindo direitos. Confirmando essa compreensão diz RODRIGUES (2002:82) que:  “Nesse início também 
aparece a relação necessária  com os advogados, sobretudo Maria José que se torna advogada do MTST, 
aderindo à causa do movimento sem cobrar honorários. Outro aspecto é a estratégia das passeatas para forçar 
negociações que vão se tornar práticas recorrentes. As vitórias obtidas junto ao Poder Judiciário e Governo do 
Estado vão refletir positivamente no estímulo a  outras ocupações. A abertura de negociação com o governo 
do Estado, junto com a reintegração do INSS negada pelo juiz eram impulsos iniciais reforçando o 
vislumbramento de possibilidades que se criavam com as ocupações”.   
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Ainda, segundo o mesmo autor (1990:133) “pode-se ver com base na visão 

destas alterações históricas, que aquilo que por vezes se denomina “Crise do direito 

Natural” constitui sobretudo na crise do Direito Natural “racionalista” que sucedeu à teoria 

da Lex Naturalis da escolástica e que representou o grande modelo do pensar jurídico-

filosófico, desde Grotius e Hobbes até pelo menos Stammler e Del Vecchio,  passando 

pelos revolucionários franceses e por Kant. Com aquela crise podemos relacionar a do 

iluminismo, a do liberalismo e de outros componentes ou produções do racionalismo 

moderno, afetado pela onda de instabilidades e mudanças ocorridas no Ocidente a partir da 

Revolução Industrial, das revoluções liberais e dos grandes debates ideológicos instituídos 

a partir delas”. 

No que concerne ao papel a ser determinado pela Filosofia que – in casu – 

compreendemos como da Filosofia Moderna, afirma NADER (1990:292-293): “no que diz 

respeito ao Nordeste Brasileiro e o Pensamento Jurídico Filosófico Contemporâneo ser 

entendimento de Nélson Saldanha”  de que é “preciso flexibilizar e relativizar as fronteiras 

da Filosofia do Direito”, e “observa que esta deve ser permeável a outras áreas do saber, 

especialmente à Historiografia e à Sociologia”. 

E é exatamente neste aspecto que compreendemos que os grupos de excluídos 

sociais – ou grupos vulneráveis – tão estudados pela Sociologia – devem ser abordados, 

igualmente – pela Filosofia do Direito, ou seja: interagindo-se com a Sociologia e a 

História, encontrando-se saídas viáveis para as sua demandas. 
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4.3.2 O Ser Cidadão e a Compreensão da Filosofia Moderna 

 

De conformidade com ARISTÓTELES (2001:82), “pode-se afirmar do cidadão   

o que se afirma de quaisquer indivíduos que estão a bordo de um navio: que ele faz parte de 

uma sociedade”. Viver em uma sociedade significa dizer que se viverá partilhando bens. 

Mais para uns,  menos para outros; mas todos os indivíduos a bordo do mesmo navio, quer 

queiram ou não. 

Modernamente, no campo da Filosofia e abordando a temática da propriedade 

privada sustentou RUSSEL (1991:353) que “toda a propriedade tinha a sua origem na 

violência e no roubo; nas minas de diamante de Kimberley e nas minas de ouro de Rand, a 

transição de assalto para propriedade estava acontecendo debaixo do nariz do mundo.”14 

STAMMLER, filósofo d’antes referido por SALDANHA (IV, 4.3.1), no tocante 

ao indivíduo e a sociedade defendia que “sociedade, que se ordena de maneira tal que o 

querer entrelaçante da lei coincida com o querer dos indivíduos e dos grupos é uma 

sociedade justa”. REALE (1965:298) 

Examinando-se as duas assertivas, resta claro o realismo de RUSSEL -  em 

contraponto – com o idealismo de STAMMLER, pelo menos no que diz respeito a 

formulação de uma idéia do que seja viver em uma sociedade, entendendo-se por tal o 

conceito de ARISTÓTELES, referido no início desse sub-título. Indaga-se: no universo da 

realidade o que sucede quanto a partilha dos bens e o querer dos indivíduos que estão no 

                                                 
14 No mesmo sentido, de destacar o pensamento de FOUCAULT (1999:128-129) quando afirma que:  “Não é 
a proteção régia que se estende sobre o povo; é a extorsão nobiliária, de que o rei se beneficia e que o rei 
garante. Guilherme e seus sucessores, dizia Lilburne, fizeram de seus companheiros de banditismo, de 
pilhagem e de roubo, duques, barões e lordes. Em conseqüência, o regime da propriedade ainda é atualmente 
o regime guerreiro da ocupação, do confisco e da pilhagem. Todas as relações de propriedade – bem como 
todo o conjunto do sistema legal – devem ser reconsideradas, retomadas na base. As relações de propriedade 
são inteiramente invalidadas pelo fato da conquista”. 
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mesmo navio? No entanto, há que se levar em conta a diferenciação feita por ADEODATO 

(2002:289) de que: “todo o ideal é irreal, no sentido de que não parte da realidade, mas nem 

todo irreal é ideal”. 

E se é certo que ocorrem conflitos, mortes, execuções e assassinatos daqueles 

que FACHIN (1999:1-14) denominou de “homens e mulheres do chão levantados”, 

“aqueles que, se ainda sobreviventes fazem emergir luz e contradição, e se já mortos, estão 

ressuscitados pelos ideais radiantes. Homens e mulheres que não deitaram em berço 

esplêndido, épicos filhos de outro êxodo”, e nesta seara estamos no campo do real de que 

tratou RUSSEL conforme antes afirmamos, igualmente é certo que o Estado/Juiz tem 

procurado alcançar o ideal de punir, e igualmente buscado proteger grupos vulneráveis de 

despejos forçados,15  considerando-se o Brasil como periferia do capitalismo. 

Por outro lado, se  a filosofia do direito conseguir o que SALDANHA defende 

de que é preciso “flexibilizar e relativizar as fronteiras do Filosofia do Direito” (II. 2.1), 

muitos dos  problemas existentes, e que são pertinentes à exclusão social na periferia do 

capitalismo   podem ser solucionados, sem maiores celeumas. 

Um dos óbices, conforme já dissemos,  é que utilizando o discurso dos Direitos 

Humanos existem  diversos personagens - muitos diferentes de Antígona - que pretendem 

ser os seus donos.  Entendendo que os direitos humanos são mais apropriados a sua 

ideologia ou crença partidária do que uma linguagem que possa ser falada por todos os 

indivíduos, interessados em que os coletivos sociais marginalizados saiam do campo da 

exclusão e se tornem sujeitos de sua própria história. 
                                                 
15 De deixar claro que utilizamos os verbos procurar e buscar. Não afirmamos que o Estado/Juiz realiza a 
justiça que os excluídos procuram. Tanto assim é que em sua pesquisa de campo constatou RODRIGUES 
(2002:117) que: “O Judiciário também é visto como inimigo na medida em que “não está sob o controle da 
classe trabalhadora”, mesmo considerando as mudanças”. Diz um morador de uma das ocupações do MTST 
o seguinte: “Porque antigamente vinha a reintegração de posse e a gente não sabia, o pepino estourava. 
Hoje em dia o juiz nos convida pra conversar e e pra poder mandar a reintegração de posse.” 
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CAPÍTULO V 

 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS GARANTIAS 

 

 

5.1  Os Tratados  Internacionais 

 

Não constituindo os direitos humanos, direitos inerentes a um ou outro 

Estado/nação, evidente que no plano internacional  estão protegidos pela via de  Tratados 

os quais cuidam desde o problema da moradia até  questões relativas à proteção de crianças, 

adolescentes e mulheres.  Não raro decorre de que a assinatura de Convenções 

Internacionais,  como a  Inter-Americana para prevenir e reprimir a tortura, tenha 

desdobramentos no âmbito do direito interno com a promulgação de lei específica, in casu 

a  Lei nº. 9.455/97, que não constitui objeto de nosso estudo.16 

Apenas utilizamos o exemplo, como poderíamos ter utilizado o exemplo da 

Agenda Habitat, que tem o Brasil por signatário e  pela via da Lei nº 10.257/01 (O Estatuto 

das Cidades) estabeleceu diretrizes gerais de política urbana, em muito favorecendo aos 

grupos de sem-tetos, vez que em seu art, 2º, XIV cuida da ”regularização fundiária e 

                                                 
16 Discorrendo a respeito diz MELLO (1999:25) que: “A Constituição de 1988 no  § 2º. do art. 5º, 
constitucionalizou as normas de direitos humanos consagradas nos tratados, Significando isto que as referidas 
normas são normas constitucionais, como diz Flávia Piovesan citada acima. Considero esta posição já como 
um grande avanço. Contudo sou ainda mais radical no sentido de que a norma internacional prevalece sobre a 
norma constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma constitucional posterior tente revogar uma 
norma internacional  constitucionalizada. A nossa posição é a que está consagrada na jurisprudência e tratado 
internacional europeu de que se deve aplicar a norma mais benéfica ao ser humano, seja ela interna ou 
internacional. A tese de Flávia Piovesan tem a grande vantagem de evitar que o Supremo Tribunal Federal 
venha a julgar a constitucionalidade dos tratados internacionais”. 
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urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda”, categoria que ocupam os 

sem-tetos. 

O que pretendemos é demonstrar que do ponto de vista até mesmo do Direito 

Internacional priorizam - se a defesa dos mais fracos,  não para buscar uma igualdade entre 

mais fracos e mais fortes, mas para mitigar os desequilíbrios, nestas relações, pelo uso de 

políticas compensatórias. Entretanto é de se indagar fortes e fracos  existem exclusivamente 

na periferia do capitalismo? 

 

 

 

5.2  Uma Situação Análoga - No Centro do Capitalismo - 

 

Apenas para não deixar a imagem de que o objeto específico do nosso estudo: 

Os direitos humanos e o problema da exclusão social sejam um fenômeno típico dos países 

pobres começamos esse sub-título valendo-nos da ficção. Ressaltando que essa não se 

encontra divorciada da realidade, contudo. 

Estamos nos Estados Unidos e o caso diz respeito a sem tetos. Envolve 

despejos, desabrigo, morte por frio, advogados voluntários e a crença nos Direitos 

Humanos. Pelo que ousamos reproduzir parte do texto: 

 

“Com tanto apoio, como podia haver o problema dos 

sem-teto?  
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Os seis oradores seguintes responderam à minha 

pergunta. Falta de subsídios adequados, para começar, cortes no orçamento, 

desconsideração do governo federal, a vista grossa da prefeitura, falta de 

compaixão dos que tinham meios para ajudar. Um sistema judiciário 

conservador demais, a lista não acabava. E assim por diante. 

Os mesmos temas foram repetidos por cada orador, 

exceto por Mordecai, que foi o quinto a falar e silenciou a multidão com a 

história das últimas  vinte e quatro horas da família Burton. Quando ele 

contou que tinha trocado a fralda do bebê, provavelmente a última que foi 

trocada, não se ouvia nenhum som. Nem uma tosse, nem um murmúrio. 

Olhei para os caixões como se o bebê estivesse realmente em um deles. 

 Então a família saiu do albergue, ele explicou, com voz 

lenta e profunda, voltou para as ruas, para a tempestade de neve onde Lontae 

e seus filhos sobreviveram apenas mais algumas horas. A partir desse ponto, 

Mordecai improvisou, usando a imaginação, porque ninguém sabia o que 

tinha realmente acontecido. Eu sabia mas não me importei. O povo todo 

estava chocado com a história. 

Quando ele  descreveu os últimos momentos, a família 

muito unida, procurando se aquecer, ouvi o choro das mulheres. 

Tive então um pensamento egoísta. Se esse homem, 

meu amigo e colega de profissão, podia cativar milhares de pessoas de um 

palanque a trinta metros de distância, o que poderia fazer com doze pessoas 

num júri, praticamente ao alcance da mão? 
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Naquele momento compreendi que o caso Burton jamais chegaria 

aos tribunais. Nenhuma equipe de defesa sensata permitiria que Mordecai 

Green fizesse uma pregação a um júri de negros naquela cidade. Se nossas 

suposições estavam certas, e se pudéssemos provar isso, jamais haveria um 

julgamento. 

Depois de uma hora e meia de discursos, a multidão 

estava impaciente e pronta para a passeata. O coro recomeçou a cantar e os 

caixões foram postos nos ombros dos sem-teto, que lideraram a procissão. 

Atrás dos caixões estavam os líderes, incluindo Mordecai. O resto de nós 

seguiu atrás. Alguém me deu um cartaz Lontae e eu o levantei o mais alto 

possível. 

Pessoas privilegiadas não fazem marcha de protesto, 

seu mundo é seguro e limpo e governado por leis cujo objetivo é fazê-las 

felizes. Eu nunca tinha estado numa marcha de protesto antes. Por que me 

dar ao trabalho?  E no começo me senti estranho, andando no meio do povo, 

segurando na ponta de uma vareta o cartaz com o rosto de uma mãe negra de 

vinte e dois anos que tinha quatro filhos ilegítimos. 

Mas eu não era mais a mesma pessoa de algumas 

semanas atrás. Também não podia virar negro, nem que quisesse. Meu 

passado tinha sido voltado para o dinheiro, posse, status, questões que ora 

me afligiam. 

Então relaxei e comecei a sentir grande prazer na 

caminhada. Cantei com os sem-teto, girei e balancei meu cartaz em perfeita 
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cadência com os outros e até tentei cantar hinos que não conhecia. Estava 

saboreando meu primeiro exercício de protesto civil. Não seria o último. 

As barricadas nos protegiam enquanto seguíamos 

lentamente para o Capitólio. A passeata foi bem organizada e por seu 

tamanho atraía a atenção em todo o caminho. Os caixões foram depositados 

nos degraus do Capitólio. Nós nos reunimos em volta deles, depois ouvimos 

outra série de discursos acalorados de ativistas civis e de dois membros do 

Congresso. 

Os discursos eram coisas do passado. Meus irmãos 

sem-teto pouco podiam fazer. Desde a segunda-feira, quando comecei minha 

nova carreira, eu tinha entrado com trinta e uma ações na justiça. Trinta e 

uma pessoas reais esperavam que eu arranjasse vales-refeição, moradia, 

tratasse de divórcios, defendesse acusações de crimes, resolvesse disputas 

salariais, impedisse despejos, ajudasse a curar seus vícios e de certo modo 

esperavam que a um estalo dos meus dedos teriam justiça, como advogado 

antitruste, eu raramente entrevistava cliente. As coisas eram diferentes nas 

ruas. 

Comprei um charuto barato de um vendedor ambulante 

e fui dar um passeio no Mall.” GRISHAM (1998:225-227) 

 

Transcrevemos parte de um capítulo de ficção com o propósito de comparar a 

situação dos sem-tetos na metrópole com os sem-tetos na periferia do capitalismo. E para 

melhor destacar as diferenças, de salutar importância o que constatou RODRIGUES 

(2002:125) quando afirma que “ A relação com o judiciário aponta ganhos, mas não sem a 
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mediação de estratégias de mobilização e negociação, como forma de pressão. Na prática 

alguns pedidos de reintegração chegam com antecedência e outros não. Quando é marcada 

alguma audiência os moradores de uma  ocupação eles vão em passeata para tentar  

pressionar e sensibilizar o juiz. “Senhor juiz, tamos chegando, libere a terra e tenha um 

bom final de ano”. Essas audiências algumas vezes envolvem também prefeitura e governo 

do estado na tentativa de uma negociação para a construção das casas”. 

Certo então que o problema da exclusão social, e a existência de grupos 

vulneráveis não se restringem apenas à periferia, mas estão presentes na metrópole. As 

situações é que são diferentes. Enquanto que nos países ditos de primeiro mundo há uma 

presença maior do Estado, na periferia daqueles o Estado – por lidar com menos recursos 

financeiros em seu orçamento –  tem maiores dificuldades de responder às demandas das 

minorias marginalizadas.  

Os objetivos que os novos movimentos sociais  buscam atingir também são 

diversos. “de modo distinto dos movimentos sociais tradicionais, os novos movimentos 

sociais dos países subdesenvolvidos, periféricos, não têm os mesmos valores dos 

movimentos sociais dos países desenvolvidos, centrais. Buscam a melhoria da condição de 

vida das classes mais pobres, reinserir os excluídos na vida social, o acesso ao mercado de 

consumo e até a possibilidade de sobrevivência em países com graves crises sociais. Nos 

países centrais se caracterizam pela composição de pessoas oriundas de diferentes classes 

sociais, pluriclassistas, e buscam a solução de problemas não necessariamente econômicos, 

mas de meio ambiente, melhoria da divisão do espaço urbano, etc.” VARELLA (2002:161) 
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5.3 As Diferenças em uma Sociedade Global 

  

Assim, de salutar importância de se entender o que significa viver em uma 

sociedade global. Por esse tipo de sociedade compreende NEVES (2000:15-16) “aquela 

que se desenvolve, paulatinamente, a partir do século XVI”, sendo que o termo 

“globalização”  deve ser compreendido como “uma intensificação”  da sociedade global, 

haja vista  que desde a adoção  das primeiras práticas mercantilistas o mundo mudou e  

evoluiu, não se podendo falar em uma estagnação dos  mercados. 

De notar que no curso da história grupos foram sendo excluídos como no caso 

dos indígenas que  foram colonizados pelos descobridores e por missionários católicos 

como bem afirma PIRES (2002:46) que: “ Esses missionários, agentes da colonização, 

procederam com relação aos indígenas com muitos pontos em comum, apesar de cada 

ordem ter sua especificidade de ação. Invariavelmente lutavam contra a escravização dos 

indígenas e os abusos cometidos contra eles o que levou a se indisporem com vários 

elementos daquela sociedade. Mesmo assim, podemos enquadrá-los, também, como 

ocupadores do território indígena, uma vez que possuíram terras, criaram gado e, 

conseqüentemente, foram donos de escravos”. 

Pelo que, entendemos ser descabido atribuir todos os males causados aos 

excluídos sociais de hoje apenas aos detentores de rendas e bens,  também  chamados 

incluídos sociais. Muitos foram os motivos que resultaram  na exclusão social, nos países 

de terceiro mundo, o fato dos países da América Latina terem sido colônias de exploração 

foi um desses. Portanto,  leviano e despido de qualquer análise científica atribuir o 

problema  unicamente à concentração de renda. 
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Por outro lado, afirmar  que os grupos vulneráveis não dispõem de nenhum meio 

para se defender em juízo é um engano. 

 Com o objetivo de provar que existe uma Defensoria Pública, nos moldes do 

que prevê a Constituição da República e Assessorias Jurídicas Populares, como a Comissão 

Pastoral da Terra,  amparando judicialmente os menos favorecidos, e lhes garantindo 

excelentes defesas passamos ao próximo capítulo, que tem por objetivo ressaltar o papel  

dessas assessorias, enquanto defensoras dos direitos dos sem terra,  tanto no que diz 

respeito à matéria criminal, quanto no que concerne à matéria cível, em específico 

relacionada com a luta pela conquista da terra. 
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CAPÍTULO VI 

 

DEFESA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS 

 

 

O Estado ao chamar para si o direito de punir além de impedir o indivíduo de 

‘fazer justiça pelas  próprias  mãos’  também se outorgou o direito de restringir a liberdade 

em benefício do “interesse público”. Ora a liberdade é tida como o maior bem jurídico do 

indivíduo.  

Como, por exemplo, retirar-se esta liberdade sem se conceder garantias mínimas 

de um justo processo? Adauto Suannes citando José Frederico Marques afirma que: “Três 

são os princípios fundamentais que dimanam da Constituição Federal, no tocante à Justiça 

Penal: a) o princípio da tutela jurisdicional; b) o princípio do devido processo legal; c) o 

princípio do juiz natural”.17  Os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório decorrem, pois, do princípio do devido processo legal.  

Corroborando com este entendimento afirma Alexandre de Moraes que: “O 

processo legal tem como corolários a ampla defesa  e o contraditório, que devem ser 

assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, 

conforme o texto constitucional expresso” .18   Mas de que forma deve se dar esta ampla 

defesa garantindo-se ao acusado um justo julgamento?  Quando ocorre o cerceamento da 

defesa?  

                                                 
17 Nesse sentido cf. Suannes, 1999:185 
18 A esse respeito cf. Moraes, 1999:112-113 
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Neste aspecto,  é interessante ressaltar que com a defesa cerceada cabível é o 

manejo de recurso extraordinário, conforme prevê o art. 102 – III – a) da Constituição 

Federal de 1988. Melhor esclarecendo o que se entende por ampla defesa diz Alexandre de 

Moraes citando Nelson Nery Jr. que: “o princípio do contraditório, além de 

fundamentalmente constituir-se em manifestação do princípio do Estado de Direito, tem 

íntima ligação com o da igualdade das partes e o do direito de ação, pois o texto 

constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar 

que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do 

contraditório”.19 

Deste último princípio, por sua vez, decorre a igualdade processual. Diz 

Mirabete que a igualdade processual equivale a “igualdade de direitos entre as partes 

acusadora e acusada, que se encontram num mesmo plano” 20 . Entende, igualmente, 

Mirabete que do princípio do contraditório também decorre a ‘liberdade processual’ que 

vem a ser a faculdade conferida ao acusado de constituir o advogar que bem entender, 

apresentar as provas que melhor lhe sirvam, etc. 21  É este aspecto da defesa que 

passaremos a abordar: a sua necessidade, pelos excluídos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 MORAES Alexandre. 1999:113 
20 Cf. Mirabete: 1998:43 
21  MIRABETE 1998:43 
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6.1 Necessidade da Defesa. Princípio da Igualdade no Processo  

 

Dissemos no item 2.1 que na relação dos excluídos sociais com o direito 

positivo o direito penal se sobressai.  Desde a sua formação tem sido comum ao MST e 

mais recentemente ao MTST ver as suas lideranças presas e se lhes atribuírem crimes, de 

diversos tipos. Mais recentemente, os adversários desses movimentos têm procurado 

criminalizar22 as suas lideranças fazendo com que respondam a processos criminais, 

imputando-lhes a condição de simples infratores da lei. 

Assim é que o Judiciário se viu as voltas com processos que envolvem o suposto 

cometimento de crimes contra o patrimônio, a exemplo das sentenças que anexamos 

(ANEXOS 04 e 05),  restando ao Superior Tribunal de Justiça  dizer o direito dos sem terra, 

afirmando que : 

 

 “EMENTA – HC – CONSTITUCIONAL – 

HABEAS CORPUS – LIMINAR – FIANÇA – REFORMA AGRÁRIA – 

MOVIMENTO SEM TERRA -  Habeas corpus é ação constitucionalizada  

para preservar o direito de locomoção contra atual, ou iminente ilegalidade, 

ou abuso de poder (Const., art. 5º, LXVIII). Admissível a concessão de 

liminar. A provisional visa a atacar , com a possível presteza conduta ilícita, 

a fim de resguardar o direito de liberdade. Fiança concedida pelo Superior 

                                                 
22 Abordando essa prática afirma GENRO (2002:233) o seguinte:  ‘Os confrontos do campo já começam a 
desestabilizar a paz social fundada na miséria passiva. A nova etapa já começou, por meio do acionamento 
natural de soluções policiais e judiciais para criminalizar o MST. Os mecanismos da justiça comum, baseados 
nas legislações cível e penal em vigor, são porém imprestáveis para resolver essas pendências. Eles não são 
simples conflitos de posse, mas verdadeiros conflitos sociais de envergadura histórica. Aplicada essa 
legislação de forma mecânica contra o MST, como se o movimento fosse uma simples ação de um grupo de 
indivíduos contra a propriedade, a crise no campo vai se agravar.” 
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Tribunal de Justiça não pode ser cassada por Juiz de Direito, ao fundamento 

de o Paciente haver praticado conduta incompatível com a situação jurídica a 

que estava submetido. Como executor  do acórdão deverá comunicar  o fato 

ao Tribunal para os efeitos legais. Não o fazendo, preferindo expedir 

mandado de prisão, comete ilegalidade. Despacho do Relator, no Tribunal de 

Justiça, não fazendo cessar essa coação, por omissão, a ratifica. Caso e 

concessão de medida liminar. Movimento popular visando a implantar a 

reforma agrária não caracteriza crime contra o Patrimônio. Configura direito 

coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar programa constante da 

Constituição da República. A pressão popular é própria do Estado de Direito 

Democrático.” 

 

Ainda no tocante à matéria penal, o Supremo Tribunal Federal em sua Súmula 

523 promulgou que: 

  “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade 

absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para 

o réu.” 

 

No caso específico do MST  e MTST e à luz do que promulga   esta  Súmula 

passamos a tecer algumas considerações, dando-lhes seqüência no próximo capítulo. Ora, é 

certo que sem defesa não há processo, haja vista a nulidade absoluta do feito.  Por outro 

lado, determina o Código de Processo Penal  em seu art. 261 que: 
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 “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 

processado ou julgado sem defensor.” 

 

Acaso falte ao acusado o jus postulandi necessária se faz a outorga de mandato 

ao advogado que o acusado escolher para representá-lo em juízo. Mister se faz tal 

representação em virtude de que o direito de defesa é indisponível no processo penal, 

conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete 23. Tal direito deve ser exercido ainda que contra a 

vontade do acusado ou em sua ausência, daí a previsão legal de nomeação de defensor 

dativo, ex vi do art. 263 do CPP. 

Ao lado da necessidade da defesa está a igualdade das partes no processo. Esta 

igualdade é princípio constitucional  A defesa e a acusação devem ser tratadas de forma 

isonômica. De sorte que  os prazos, em  regra,  são idênticos tanto para uma parte como 

para outra, sendo de três dias para as alegações finais conforme determina o art. 500 do 

CPP, só para exemplificar. 

Neste aspecto – prazos – interessante notar julgado do Superior Tribunal de 

Justiça que assim entendeu: 

 

    “Os prazos fixados no processo penal são contínuos e 

peremptórios (art. 798, CPP), devendo, em obediência ao princípio da 

igualdade, ser respeitados pelas partes. Logo não pode o juiz alterá-los, 

quebrando o equilíbrio que deve persistir no decorrer do feito” (STJ – 6ª.T. – 

REsp. 141.628 – Rel Anselmo Santiago – j. 2.6.98 – DJU 29.6.98, p. 344) 

 
                                                 
23 Cf. Mirabete 1998:336-337 
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Assim é que ninguém pode se ver processado sem defesa.  Igualmente deve ser 

a igualdade das partes no processo, não se podendo quebrar esse equilíbrio em respeito a 

um princípio processual.  Contudo, de destacar  que ao mesmo tempo em que se criminaliza 

lideranças, processos em que trabalhadores rurais figuram como vítimas podem se arrastar 

ao longo dos anos.  De sorte que no processo 35-9/86  -  oriundo da Comarca de Alhandra - 

PB, donde a Justiça Pública contendia com José Francisco Alves Filho (Zequinha) e 

figurava como vítima  José Francisco Avelino (Zé de Lela), por onze anos a comunidade de 

Gurugi II/PB, esperou pela condenação do réu, que veio a acontecer em 07 de junho de 

1999, após inúmeras manobras  da defesa. 

Contudo, os trabalhadores rurais não fizeram justiça pelas próprias mãos, nem 

se violou princípios processuais. A demora, in casu, serviu como instrumento de 

aglutinação e resistência,  fazendo com que “os trabalhadores se organizassem cada vez 

mais na esperança de ver o matador de ZÉ DE LELA, no banco dos réus”. MUNIZ 

(2000:67) De forma semelhante a atuação do batalhão de choque contra os sem teto serve 

para juntar os ocupantes vítimas de despejos forçados, como dito na nota de número 9, sub-

título 2.2. 

 

 

 

6.2 A Defesa Técnica: O Advogado 

 

No sub-título 4.2 abordou-se a relação, tida como necessária, dos sem teto com 

os advogados. Como estamos discorrendo especificamente sobre a defesa dos excluídos em 
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juízo,  teceremos algumas considerações sobre o papel do advogado, nos movimentos 

sociais estudados, bem como sobre as defesas ofertadas nos processos donde o movimento 

litiga com proprietários de terras, ou é criminalizado.  

 

Declara a CF/88 em seu art. 133 que: 

 

   “O advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 

limites da lei.” 

 

Dissemos antes que o advogado estava obrigado por força do mandato que lhe 

foi outorgado. Referimos a Súmula 523 do STF, bem como ao art. 261 do CPP. Passamos 

agora a falar do defensor do acusado. Quem é o advogado de defesa de grupos vulneráveis? 

Diz o direito positivo que compete ao advogado fazer a defesa técnica do seu constituinte. 

Seja advogado particular ou defensor público, haverá que se desincumbir da tarefa de 

representar com eficiência aquele que o constituiu para representá-lo. Do contrário ter-se-á 

realizada a hipótese  contida na Súmula 523 do STF que in fine diz: 

 

   “...mas a sua deficiência só o anulará se houver prova 

de prejuízo para o réu.” 

 

Evidente que há diferença entre  defesa técnica e  defesa formal. Julgando essa 

questão Celso Mello, no exercício da sua função, assim as estabeleceu: 
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  “Sabemos todos que o postulado do devido processo 

legal – de que a amplitude de defesa constitui uma de suas  específicas 

projeções concretizadoras – não se satisfaz, no plano da defesa técnica, com 

a simples observância de meros ritos formais. Antes impõe e exige que o 

defensor – ainda que dativo – exerça e desenvolva efetiva atividade 

defensiva. 

  A presença formal de um defensor dativo, sem que a ela 

corresponda a existência efetiva de defesa substancial, nada significa no 

plano do processo penal e no domínio tutelar das liberdades públicas. 

 A defesa prestada dativamente na causa penal em 

questão teve um inqualificável efeito perverso, sem substância alguma, 

voltou-se contra os interesses jurídicos - processuais do paciente, que, 

independentemente de sua condição econômico-financeira- e qualquer que 

tenha sido o ilícito penal por ele cometido – tinha direito a uma defesa 

eficiente. 

 Por isso mesmo – adverte Nilo Batista (Decisões 

criminais comentadas, p. 107, 1976, Líber Júris) – o ordenamento 

constitucional brasileiro não se satisfaz ‘com só a aparência e forma de 

defesa’. Afinal, conclui: ‘A defesa que não aborda os aspectos essenciais 

mínimos do processo é defesa deficiente’ (op. cit., p.111). 

  Os Tribunais, inclusive esta Suprema Corte, não têm 

permanecido infensos a esse aspecto particular em que se projeta, no plano 

processual -penal, a exigência de tutela do status libertatis do indivíduo 
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(Fernando de Almeida Pedroso, Processo Penal – O Direito de Defesa: 

Repercussão, Amplitude e Limites, p. 226, 1986, Forense). 

  ‘O processo penal, pela relevância do interesse que nele 

está em jogo, a liberdade do acusado, pelas gravíssimas conseqüências que 

acarreta uma decisão condenatória, não pode se satisfazer com uma simples 

aparência de defesa. Esta deverá ser real, concreta, efetiva, atuante  e 

combativa, pouco importando a condição sócio-econômica do acusado ou 

mesmo, a natureza do delito’ (RT 519/383) (STF – HC – Voto vencido: 

Celso de Mello – RT 695/408).” 

   

Entendemos que o exercício da advocacia, na defesa do MST  e do MTST é uma 

advocacia de militância. Primeiro porque ambos se opõem aos interesses do latifúndio 

improdutivo e da especulação imobiliária, respectivamente.  Segundo: O advogado precisa 

acreditar nos mesmos valores que os seus constituintes, visualizando, inclusive, a política 

como forma de pressão a ser exercida sobre os poderes instituídos, com o objetivo de 

encontrar resultados favoráveis para os coletivos sociais. No mais na defesa dessas 

minorias é salutar observar, com muita acuidade, as regras processuais, uma vez que face o 

poder econômico da parte ex adversa, litigará quase sempre contra grandes escritórios e 

renomados advogados. Assim  de destacar a defesa no feito 72/96 – oriundo da Comarca de 

Andradina-SP. (ANEXO 05) 
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6.3 Espécies de Defesa no Processo: Direta e Indireta 

 

Estabelecida a diferença entre defesa técnica e defesa formal, cabe 

distinguirmos a defesa direta da indireta; de mérito ou processual, tudo visando à efetiva 

assistência jurídica prestada aos grupos em situação de risco,  conforme dissemos na 

Introdução. Diz-se defesa direta ou de mérito quando se ataca a existência do ato imputado 

ao acusado. 

De outra forma, quando se busca invalidar o processo apenas, seja em virtude de 

nulidades (absolutas ou relativas) sem se contrapor especificamente contra o ato imputado 

ao acusado, tem-se uma defesa indireta ou processual. 

Ensina Mirabete que: “a defesa é direta quando o acusado ataca o mérito da 

acusação, negando a autoria ou participação, afirmando a inexistência de dolo ou culpa, 

alegando a ocorrência de causas excludentes da ilicitude, da culpabilidade, da punibilidade 

etc. Por defesa indireta (ou processual) se entende a argüição de vícios ou nulidades do 

processo, através das exceções.” 24 

Feitas essas considerações, passamos a análise do processo 72/96 – 2ª. Vara da 

Comarca de Andradina/SP onde a defesa, arrolou testemunhas obedecendo aos prazos 

legais, argüiu as testemunhas de acusação, juntou documentos na fase do art. 499 do CPP; 

apresentou alegações finais na qual levantou teses, suscitou, inclusive inépcia da denúncia, 

obtendo a absolvição dos acusados por falta de provas (art. 386, VI do CPP), como pedido 

nas alegações finais,  restando ainda vitoriosa por provar que a associação para fins de 

reforma agrária não constitui crime de formação de quadrilha ou bando armado (art. 288, 

                                                 
24 Cf. Mirabete,  1998:344 
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parágrafo único do Código Penal), conforme fica claro da leitura da sentença que constitui 

o ANEXO 05. 

De salientar no caso analisado o fato da defesa ter feito defesa de mérito quando 

suscitou falta de provas para condenação e processual quando argüiu a inépcia da petição 

inicial, restando exitosa quanto ao mérito. Igualmente demonstrada a possibilidade que os 

acusados tiveram de se defender, vendo os princípios processuais, inclusive da ampla 

defesa e do contraditório serem respeitados, em seu benefício. Com mais esse caso,  elide-

se o discurso de que os movimentos sociais quando em juízo sempre perdem, e sempre 

saem prejudicados. Do contrário, mais uma vez se demonstra que os movimentos sociais 

com sua luta e resistência são concretizadores de direitos humanos. 

No caso examinado, o MST foi reconhecido como “movimento popular” e como 

em diversas outras ocasiões garantiu direito, fazendo valer os direitos de cidadania dos 

ocupantes, que nessa condição desejavam que o governo desapropriasse a terra para 

reforma agrária, o que é lícito aos indivíduos exigirem: melhores condições de vida e terra 

para plantar e produzir.   

Nesse mesmo sentido, importante ressaltar a Carta de Ribeirão Preto (ANEXO 

06) onde o Ministério Público Estadual e Federal, no seminário “Meio Ambiente e Reforma 

Agrária”, ocorrido em 13 de dezembro de 1999, em Ribeirão Preto - SP discute a função 

social da propriedade, assume compromissos com a reforma agrária, e com os direitos 

humanos dos grupos vulneráveis empenhados na efetivação dessas mudanças, 

considerando-os grupos de “trabalhadores excluídos do direito constitucional de 

propriedade”;  e defende que  “A luta pelo direito à terra  e ao trabalho na terra, enquanto 

direito básico do homem, deve ser travada tanto no espaço instituinte, quanto na esfera do 

instituído, uma vez que a produção do direito, no plano concreto e efetivo, é realizada 
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no âmbito do processo histórico animado pelas lutas sociais em torno da:  a) legalização;  b) 

efetivação; c) aprofundamento; d) manutenção dos direitos fundamentais da pessoa 

humana”.  

Outro modo de concretização dos direitos humanos, a partir da atuação dos 

novos movimentos sociais é a produção de normas internas,25 como as constantes do 

ANEXO 01. Neste documento – as  NORMAS GERAIS DO MST  - é possível se 

observar a política do movimento tanto no âmbito interno, como no externo: quando se 

relaciona com a sociedade e quando se relaciona com seus associados, pelo que não poderia 

deixar de ser referida e anexada. No tocante ao MTST até pelo fato de ser mais recente não 

existem, ainda, normas gerais escritas definindo a sua atuação. Isso não quer dizer que o 

movimento atue de forma desorganizada. A “estratégia das passeatas” referida no sub-título 

4.3 é uma forma de organização, bem como o fato político de que por ocasião da realização 

de audiência os ocupantes vão – igualmente em passeatas – ao Fórum lutar pela 

concretização de seus direitos, com cânticos e palavras de ordem como referido no sub-

título 5.2.  

Feitas essas considerações, e continuando a abordar a questão da defesa dos 

grupos vulneráveis aqui estudados o MST  nesse capítulo e o MTST nos capítulos 3 e 4, 

não poderíamos deixar de falar da Defensoria Pública e do papel das assessorias jurídicas 

populares, em específico da CPT que tem um trabalho pontual com o MST, congregando 

                                                 
25 Ao discorrer sobre leis - espécies do gênero norma – diz FOUCAULT (1999:128-9) que: “As leis são 
armadilhas; não são de modo algum limites de poder, mas instrumentos de poder; não são meios de fazer 
reinar a justiça, mas meios de fazer servir aos interesses. Em conseqüência, o objeto principal da revolução 
deve ser a supressão de todas as leis pós-normandas,  na medida  em que, de maneira direta ou indireta, elas 
asseguram o Norman yoke, o jugo normando. As leis, dizia Lilburne, são feitas pelos conquistadores. 
Supressão, por conseguinte do aparelho legal inteiro”. Como no capítulo II, 8. o MST se propõe a lutar  “para 
construir uma nova sociedade e um novo sistema econômico”, de se indagar  se nesse aspecto o movimento já 
não se propõe a ser um novo conquistador, substituindo os que venceram a luta de classes e, se tal sucedendo 
as leis ainda seriam consideradas  “meios de fazer servir aos interesses”. 
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esforços e apoiando o movimento a partir da atuação dos seus advogados, inclusive.  Por 

isso o próximo sub-título. 

 

 

 

6.4 A Defensoria Pública e as Assessorias Jurídicas Populares  

 

Determina o art. 5º.- LXXIV da Constituição da República  que: 

 

  “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos;” 

 

Desta forma, ao Estado restou o dever de garantir aos menos favorecidos a 

defesa de seus direitos, amparando-os quando se encontrarem face um litígio. Significa 

ainda dizer que o Estado dará todos os meios necessários a esta defesa sem nada receber em 

troca, posto gratuita. Por força do mandamento constitucional d’antes referido  combinado 

com o art. 134 da CF/88 que cuida da Defensoria Pública esta sucedeu a figura da antiga 

Assistência Judiciária. Se tomarmos como exemplo o disposto em lei – ainda mais se 

tratando de normas constitucionais – resta certo que os integrantes dos grupos sociais 

vulneráveis estariam, efetivamente,  protegidos pelo ente estatal em suas demandas. 

Como não estamos ainda vivendo em um Estado ideal, tal não ocorre a contento. 

Sanando essas falhas existem Assessorias Jurídicas aos Movimentos Populares, a exemplo 

da assessoria prestada pela Comissão Pastoral da Terra ao MST. 
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Assim, como a inclusão do terceiro setor mitiga-se a situação de exclusão dos 

grupos vulneráveis que são carecedores da assistência do Estado, e também da sociedade. 

Vale ressaltar  que não é papel destas assessorias jurídicas substituir o Estado, mas procurar 

não deixar vazios, quando difícil o atendimento de muitos (excluídos) por poucos 

(defensores públicos). 

Como exemplo dessa atuação,  destacamos o papel da Comissão Pastoral da 

Terra – CPT, que como já dissemos tem um trabalho pontual com o MST, prestando-lhe 

assessoria jurídica. Conforme relatório da assessoria jurídica da CPT no Estado da Paraíba, 

no “período que vai do primeiro semestre de 1998 ao primeiro semestre de 1999, foram 

concluídos cerca de 24 processos, sem prejuízos para os trabalhadores, sendo que entraram 

11 processos novos ”. MUNIZ (2000:59) 

Como resultado a assessoria obteve: “em apenas um processo criminal o 

cumprimento de pena dos trabalhadores na Comarca  de Cruz do Espírito Santo; uma 

suspensão em um processo criminal, através de acordo, também na Comarca de Cruz do 

Espírito Santo e na Comarca do Pilar”. Houve “a extinção de punibilidade em três 

processos, pela prescrição processual e por absolvição em cinco processos, relativos a 

processos criminais” . O restante dos processos que somam os vinte e quatro, “dizem 

respeito a processos na área cível, muitos deles em conseqüência da desapropriação das 

áreas”.  MUNIZ (2000:59)  

Já no Rio Grande do Sul, Igualmente foi resolvido litígio da área cível onde 

direitos fundamentais de seiscentas famílias  ligadas ao MST, que estavam acampadas na 

Comarca de São Luiz Gonzaga, foram declarados pelo Tribunal de Justiça daquele Estado 

em sede do Agravo de Instrumento constante do ANEXO 07. No acórdão expressamente se 
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reconheceu a “prevalência dos direitos das famílias acampadas em detrimento do direito 

puramente patrimonial de uma empresa”. 

Certo, então, que se os excluídos  sociais contassem apenas com a Defensoria 

Pública  se encontrariam em severas condições de desigualdade, face àqueles que podem 

patrocinar a sua própria defesa, exclusivamente por seus próprios meios como o fazem os 

“sobreintegrados”, assim denominados por NEVES (1993:03). Contudo, com o apoio de 

advogados comprometidos com os direitos humanos dessas minorias, decisões de juízes 

que não julgam usando  “um raciocínio ambulante” no dizer de ROCHA (1999:95)  e 

especialmente, com a própria insistência/resistência, têm o MST e o MTST revertido 

situações,  concretizado direitos,  resgatado e consolidado a cidadania de muitos sem-terras 

e sem-tetos, na periferia do capitalismo dando a esses e àqueles a certeza de que se 

permanecessem desorganizados não lograriam quaisquer conquistas uma vez que conforme 

MELLO (1999:7) “a grande questão em termos de Brasil é que os economistas pensam no 

“equilíbrio” monetário, enquanto os juristas falam em direitos humanos. A Economia 

perdeu todo o seu aspecto humanista, que ela tinha quando ainda era denominada de 

Economia Política. Por outro lado, o Direito é feito e destinado ao homem. O formalismo 

foi abandonado e é ele orientado por valores, sendo a dignidade humana o mais 

fundamental”,  restando evidente  que os direitos humanos  não consistem em numerus 

clausus, ou hipóteses tuteladas, que possam aumentadas ou suprimidas, de acordo com a 

vontade dos que detém o poder .  

 

 

 

 



 75

CONCLUSÃO 

  

Dissemos ao longo deste trabalho que novos movimentos sociais surgiram pós-

64. A partir de então  procuramos demonstrar como estes grupos cresceram, amadureceram 

e passaram a resgatar a consciência de cidadania de milhares de indivíduos que não 

participaram do processo de distribuição da  riqueza e do lucro. Ficou-nos claro que a partir 

das mudanças trazidas pela nova Constituição em 1988 os grupos que já pugnavam pela 

efetivação de justiça social  passaram a contar com o suporte da Lei Maior do Estado para 

fazer valer os seus direitos. Houve, assim, uma interação entre mudança e direito. E essas 

minorias passaram a concretizar direitos humanos positivados. 

Referimos ao fato de que esses direitos humanos, por vezes,  têm sido 

ideologizados, passando-se a impressão que os maiores interessados na sua defesa sejam 

pessoas vinculadas ao que chamamos de centro-esquerda,  pertencendo - unicamente a 

esses a sua titularidade -  na medida em que esses supostos defensores se arvoram como 

tutores dos coletivos sociais em situação de vulnerabilidade. Assim afirmamos,  pelo dito 

por OLIVEIRA (1996:55) que: “até 1979, naturalmente, a defesa dos direitos humanos no 

Brasil significava a defesa  dos prisioneiros políticos”,  mas  “na primeira metade  dos anos 

80”, grupos vulneráveis também  passaram a falar a linguagem dos direitos humanos. 

Ou seja há até um marco inicial para o início do discurso. O tempo passou e 

com o seu passar surgiram, também, muitas organizações não governamentais, compondo 

um terceiro setor na sociedade, cujos integrantes têm suas legítimas opções políticas  mas, 

pari  passu, se compreendem como únicos donos do  discurso dos direitos humanos, como 
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se ter uma ideologia fosse pressuposto necessário  para se defender direitos que já nascem 

com o próprio homem. 

E, não bastasse tentam passar  na mídia a imagem de que aqueles que não têm  

uma opção política de centro esquerda, por conseqüência não reconhecem os direitos dos 

excluídos sociais, ou grupos vulneráveis, como igualmente se pode denominá-los. Tal 

discurso é equivocado, até porque o Estado mudou e avançou no  que concerne à proteção 

dos Diretos Humanos. 

Das mudanças na Carta Constitucional destacamos: o art. 231 da CF/88  com 

todo um Capítulo dedicado aos índios. Apesar da  mesma sorte não terem tido as 

populações sem-terra,  sem-teto ou mesmo os quilombolas. A propriedade e sua função 

social foram erigidas a categoria de norma constitucional  e ainda hoje se discute a eficácia 

destas normas constitucionais,  o que em diversas situações tem beneficiado agrupamentos 

de sem–terra e sem-teto, que exercendo o seu direito de resistência findam por garantir 

direitos humanos, visto que estabelecido um diálogo com os poderes instituídos, 

particularmente com o Judiciário, passaram a ter as suas teses reconhecidas  pelo 

Estado/Juiz que já declarou não ser crime de formação de quadrilha a associação de pessoas 

visando à reforma agrária. Novas leis também surgiram, a exemplo da Lei  Nº. 10.257/2001 

(O Estatuto das Cidades), dando uma nova feição ao solo urbano e criando impostos como 

o IPTU progressivo, visando coibir a especulação imobiliária, nas cidades. 

Examinando o papel da Filosofia do Direito, no que concerne aos Direitos 

Humanos, compreendemos que essa  dispõe de alternativas para encontrar uma ‘boa 

resposta’ para o problema da exclusão social na periferia do capitalismo. Isso porqque 

persistem as indagações dos coletivos aqui estudados – o MST e o MTST – que no curso de 

suas lutas têm consciência de que ela é justa e necessária,  sendo-lhes incompreensível a 
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resposta do Estado no momento em que esse se utiliza da força e da polícia para reprimi-

los, como se essa fosse a única via para se resolver problemas sociais.   

Entendemos que é possível se utilizar  o conceito tradicional de justiça proposto 

por Aristóteles, associando-o a contribuição dada por SAUTET (1999:116) quando diz que 

à filosofia “não cabe confiar nem nos preconceitos religiosos, que oferecem explicações 

mágicas para aquilo que ultrapassa o entendimento comum, nem nos modelos científicos, 

que pretendem superá-las”. E utilizando esse conceito de se  interpretar as normas postas 

em benefício dessas minorias, entregando-lhes a prestação jurisdicional a que têm direito. 

Ainda vale a pena ressaltar que o  direito à propriedade previsto na Carta da 

República de 1988 e no novo Código Civil  foi revisto. Além disso, tanto as normas 

pertinentes a CF/88, quanto ao CC, podem ser interpretadas de forma sistêmica, tratando os 

desiguais, como sujeitos diferenciados e assim  correspondendo aos anseios destes cidadãos  

que insistem em ocupar o seu lugar na história. 

Quanto à interpretação, propriamente dita, a despeito de existirem normas 

jurídicas que têm o condão de beneficiar os grupos vulneráveis, entendemos se fazer 

necessário a adoção de um método específico para se chegar a um resultado que não 

privilegie apenas o lucro. Isto porque se é certo que há um entrelaçamento entre a doutrina 

com suas escolas de interpretação e os métodos utilizados para se “dizer o direito”, tal 

atitude poderá depender da postura do julgador e/ou da articulação  política dos coletivos de 

excluídos. E nesse aspecto é fundamental a contribuição de ROCHA (2002: 96) quando 

afirma  que: “a lógica do razoável, como diz Paulo Mendonça, na trilha do grande Siches, 

não é apenas mais um método de interpretação jurídica mas o método de interpretação 

jurídica, capaz de incorporar à decisão os aspectos histórico-sócio-axiológicos do Direito 

vivo”. E dizer direitos das minorias significa dizer direitos humanos. 
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Pelo que, ressaltamos e pugnamos pela existência de uma Filosofia do Direito 

libertadora, sem preconceitos – no sentido lógico do termo – que se preste a contribuir com 

a qualidade de vida dos indivíduos/ cidadãos, relativizando as suas próprias fronteiras e 

sendo permeável a outras áreas do saber, especialmente relacionando-se com a Sociologia, 

tendo como ultima ratio o homem e as suas circunstâncias.  

Pugnamos, também, pela existência de um direito natural nos moldes do que 

defendeu a heroína de SÓFOCLES. Ainda que estejamos no âmbito de uma tragédia  grega, 

guardadas as limitações que demonstramos. Contudo, de logo queremos deixar claro que 

admitir que exista esse direito natural, não significa dizer que defendemos sua 

aplicabilidade, como explicaremos mais adiante. 

Considerando-se que após Antigüidade Grega tenham vindo os Iluministas,  a 

Idade da Razão, e a liberdade de mercado entendemos que nos países pobres, o capitalismo 

em sua essência não chegou. E assim afirmamos  por ser  induvidoso que nesses países  os 

Direitos Humanos de segunda geração, também ditos direitos sociais, não são plenamente 

garantidos aos seus destinatários, que precisam concretizá-los na luta. Não bastasse, quando 

comparados aos direitos sociais de um cidadão americano, que  quando se desemprega tem 

uma série de benefícios sociais o cidadão brasileiro sai perdendo, em muito. Neste 

particular aspecto, chamamos a atenção para a situação dos sem-teto, que descrevemos a 

nível de ficção no item 5.2. 

Sendo certo que “na medida em que haja inadequação das leis à realidade social, 

haverá resistência a elas” como afirma SOUTO é igualmente certo que esta resistência, no 

que diz respeito ao excluídos sociais parte de dois aspectos: de fato, quando, providos de 

razão, enfrentam os gendarmes do Estado, tão comentados pelos sem-tetos,  para garantir os 

seus direitos debaixo de gás pimenta, paus  e pedras,  e de direito porque “quem diz direito, 
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diz essencialmente, aspiração do justo, e o justo e a justiça, exigem sempre a generalidade 

da lei a igualdade de todos perante ela.” (RADBRUCH, 1979:70) 

Entretanto, demonstramos que o Estado/Juiz quando corretamente provocado 

para dirimir os conflitos, tem respondido positivamente, reformando decisões injustas, 

decisões que se acaso fossem mantidas confeririam aos grupos vulneráveis o exercício de 

um direito natural, assim como muito bem fez Antígona a sua época, o que não ocorre na 

atualidade. Sucede que os tempos e o direito mudaram, havendo o direito transformado em 

norma posta, direitos ditos naturais ao ser humano, em essência. E provocar o Estado não 

quer dizer se utilizar apenas dos mecanismos formais, implica, igualmente, na “utilização 

de estratégias de mobilização, como forma de pressão”, como bem aponta RODRIGUES 

(2002:125); ou seja nesse processo de concretização de direitos humanos aos agrupamentos 

se faz necessário dialogar com o Estado e não meramente criticar as instituições. 

Concluímos  ser desnecessária a provocação das Cortes Internacionais de Justiça  

com a  finalidade de se garantir o direito dos grupos vulneráveis, sob a desculpa de que o 

direito interno não oferece respostas solucionadoras. Isso ou é um engano ou puro exercício 

retórico e amor ao debate, cujos ‘tribunais’ são os meios de comunicação.  Até mesmo 

porque é certo que em decorrência de ser signatário de diversos tratados internacionais o 

Estado brasileiro tem reprimido a tortura, promulgado o Estatuto das Cidades que 

regulamenta o uso do solo urbano, beneficiando pobres e sem-teto, a despeito de suas 

limitações econômicas. 

Sucede que em uma sociedade global, que se iniciou no século XVI até mesmo 

alguns  dos explorados e grupos vulneráveis de ontem também são resultado da atuação dos 

missionários, como é o caso dos indígenas, cuja história de escravização/exploração tão 

bem retratou  Maria Idalina da Cruz Pires no item 5.3; e não estão em situação de 



 80

vulnerabilidade somente pela atuação e vontade dos detentores dos meios de produção, 

como parecem crer alguns, e esquecer outros. 

Enfrentada a questão da utilização das Cortes Internacionais de Justiça, numa 

clara supressão de instâncias, abordamos o aspecto da defesa dessas minorias  no âmbito do 

direito e suas garantias constitucionais. 

Sendo o indivíduo titular de direitos que se violados põem em jogo a existência 

de um Estado Democrático de Direito, dentre esses direitos salta aos olhos o direito a 

liberdade. E a tentativa de retira-la das lideranças dos movimentos sociais, criminalizando-

as. Entretanto,  para que se restrinja a liberdade individual mister se faz  sejam 

concretizadas as garantias previstas pelo legislador na Carta de Organização do Estado de 

1988. Dentre estas garantias está a do “devido processo legal” que tem por desdobramento  

princípios como o do contraditório e da ampla defesa, restando, pois, indispensável a 

defesa do acusado, a fim de que se tenha um justo processo 

Por isso o advogado, igualmente,  se faz indispensável. Neste aspecto  de bom 

alvitre é aludir ao filósofo Marc Sautet que ao considerar a hipótese da dúvida em um 

julgamento esclarece que: “Nem todo réu é culpado: as aparências podem ter-lhe pregado 

uma peça; nesse caso um advogado comum já terá tratado de deslindar a história.”  

(1999:47) O problema que se põe diz respeito a forma como será feita a defesa de acusado. 

Se de modo técnico ou meramente formal, assinando-se atas, como se fossem  simples 

livros de ponto. Amparando esta crítica transcrevemos julgado da lavra do Ministro Celso 

de Mello. 

No exercício da defesa disporá o acusado – além de advogado – do benefício 

constitucional da auto - defesa. Poderá permanecer em silêncio, por exemplo, sendo disto 

esclarecido, obrigatoriamente. O defensor, no exercício do jus postulandi e  para se 
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desincumbir do dever que lhe foi imposto ao ser constituído advogado, poderá fazer uma 

defesa de mérito ou estritamente processual. Ou ambas. A causa dirá.   

Então, novamente referimos ao problema da exclusão social. Da análise ficou 

claro que além da assistência jurídica constitucional há assessorias jurídicas populares, a 

exemplo a da Comissão Pastoral da Terra – CPT, postas – sem quaisquer ônus – à 

disposição dos grupos em situação de vulnerabilidade. Ressaltamos que o papel 

desempenhado por essas assessorias  não consiste em substituir o Estado, mas somar na 

defesa dos grupos ditos vulneráveis, posto detentores e concretizadores de Direitos 

Humanos,  que constituíram objeto desta dissertação. 

Como concretizadores  de direitos humanos, resistindo e enfrentando a exclusão 

social se negam a permanecer à margem da sociedade. Buscam o respeito e buscam por 

justiça, e nessa procura souberam estabelecer o diálogo, saindo da esfera da conversa 

íntima, no dizer de ARENDT (1991:35-36) e a partir de caminhadas e tentativas de 

sensibilizar os juízes para com  os problemas enfrentados pela falta de moradia, geradora 

também da falta de pão passaram a dizer: “senhor juiz, tamos chegando, libere a terra e 

tenha um bom final de ano” significando que primeiro são partícipes no processo de 

decisão e segundo a terra precisa ser liberada das mãos dos especuladores que dela fazem 

meio de vida e de lucro, numa relação que precisa ser superada, nos Estados Democráticos 

de Direito, ainda que situados na periferia do capitalismo. 
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