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O Concierge Platinum organiza todos os serviços, sendo de responsabilidade do Associado todos 
os custos de aquisição de produtos e/ou serviços, eventuais taxas de entrega e conveniência, bem 
como impostos incidentes. A realização dos serviços ocorrerá mediante autorização do Associado e 
está sujeita a circunstâncias externas e involuntárias, não existindo garantia da execução do pedido. 

SAC - American Express Membership Cards: Cancelamentos, Reclamações e Informações -  
0800 721-1188. SAC - Alô Bradesco - 0800 704-8383. Deficiência Auditiva ou de Fala -  
0800 722-0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, Cancelamentos e Informações 
Gerais. Ouvidoria - 0800 727-9933. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados. 
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria. American Express Membership 
Cards são emitidos pelo Banco Bankpar S.A. (CNPJ 60.419.645/0001-95 - Núcleo Cidade de Deus, s/n - 
Prédio Prata - 4o andar - Vila Yara - CEP 06029-901 - Osasco - SP) e administrados pela Tempo Serviços 
Ltda. (CNPJ 58.503.129/0010-93 - Av. Floriano Peixoto, 6.500 - CEP 38405-184 - Uberlândia – MG).

O Concierge Platinum torna o seu dia a dia ainda mais especial com um 
atendimento sob medida.

Seja qual for a sua necessidade, fará sempre o melhor para satisfazê-lo desde uma 
experiência gastronômica em renomados restaurantes a dicas culturais exclusivas 
em qualquer parte do mundo.

O Concierge do seu The Platinum Card® faz acontecer.

Ligue 0800 017-0077 ou 55 11 4133-9310, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

ASSESSORIA 
EXCLUSIVA, 

EXPERIÊNCIAS 
INIGUALÁVEIS.
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EDITORIAL

Nos últimos meses, em referência às manifestações 
populares que tomaram as ruas de diversas cidades do País, 
uma das frases mais repetidas foi sobre o “despertar do 
gigante”, ou a Nação brasileira, que teria despertado de seu 
“berço esplêndido”. 

Não aprecio a mencionada expressão, assim como 
muitos de meus colegas, entrevistados para compor 
esta edição da Revista Fórum, que tem foco no tema dos 
movimentos sociais. Ao contrário, acredito que a sociedade 
brasileira sempre esteve atenta e pronta para reivindicar 
seus direitos fundamentais. O que ocorreu, talvez, foi que, 
cansada de esperar por soluções efetivas por parte dos 
poderes constituídos, a população tenha recorrido ao mais 
tradicional e histórico mecanismo das democracias em 
todo o mundo: o grito das ruas.

Esta edição de nossa revista reúne artigos e reportagens 
sobre um movimento que, em seu auge, foi capaz de levar mais 
de 1,5 milhão de pessoas às ruas, em apenas uma única noite 
de junho. A fim de obtermos diversidade de pontos de vista 
sobre um fato que consideramos surpreendente, convidamos 
juristas, acadêmicos e parlamentares para darem suas 
opiniões, que podem ser conferidas nas páginas seguintes.

Neste ano de 2013, os movimentos populares se fizeram 
sentir com força tal como não se via há muitos anos. Nós, 
da Amaerj, entendemos como legítima esta reivindicação 
em massa, não questionamos posicionamentos e nem 
fazemos exercícios de futurologia. Nos interessa apenas 
registrar o que depreendemos deste momento. Com o 
tema abordado nesta edição, intentamos produzir um 
compêndio jornalístico que possa fornecer informações 
consistentes sobre um momento histórico para a Nação.

É natural que o ponto de observação parta do Poder 
Judiciário, cuja ação neste momento destacamos. Os 
operadores do Direto têm atuado ágil e providencialmente no 
sentido de cumprir o papel que lhes cabe, o de salvaguardar 
o estado democrático de direito. E, em síntese, é isso que as 
manifestações populares vêm buscando. O que se aguarda é 
que a representação popular, através dos seus Três Poderes, 
encontre caminhos para atender as prioridades definidas há 
um quarto de século, por nossa Carta Magna, mas que ainda 
vê adormecidos alguns dos direitos que nela constam.

Esperamos, enfim, que a sociedade fique para sempre 
desperta.

Boa leitura! 

Sociedade 
desperta

Am
aerj

Cláudio dell´Orto - Presidente da Amaerj
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O mês de junho de  2013 ficou marcado como o 
momento do “despertar” da população brasilei-
ra, que saiu às ruas de centenas de cidades em 
todo o País para protestar contra as mazelas 

sociais e clamar por seus direitos. Nas redes sociais on-

O direito que se 
conquista no grito
Desde que as manifestações populares começaram a ganhar força em todo o País, a 

partir de junho, o Poder Judiciário se posicionou rapidamente para desempenhar seu 

papel, no sentido de defender o estado democrático de direito. No entanto, os protestos 

que levaram mais de 1,5 milhão de pessoas às ruas, mostram que a voz do povo, a 

vontade da sociedade expressa em reivindicações, precede os poderes constituídos.

Ada Caperuto

line, como o Facebook e o Twitter, e mesmo nos cartazes 
exibidos pelos manifestantes, uma das frases mais repe-
tidas era “O gigante acordou”, uma referência a um trecho 
do Hino Nacional, que utiliza a metáfora para a Nação, que 
estaria “deitada eternamente em berço esplêndido”. 

Manifestação realizada no centro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais
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A verdade é que o Brasil jamais esteve adormecido, o 
que está evidenciado por fatos de nossa história recente, 
como a campanha Diretas Já, que, em seu auge, em abril 
de 1984, levou 1,5 milhão de pessoas às ruas. Foi quase 
o mesmo número de manifestantes que se opuseram 
publicamente à continuidade do mandato de Fernando 
Collor de Mello como presidente da República, no chamado 
“Fora Collor”, em meados de 1992. 

Não apenas isso, junho último foi o ápice de um 
movimento que começou quase um ano antes, em Natal 
(RN), motivado pelo aumento das tarifas de transportes 
público (veja quadro “Linha do Tempo”). Só que, desde 
então, não paramos mais. 

Para o coordenador geral do Instituto de Direito da 
PUC-Rio, Adriano Pilatti, as manifestações têm uma 
origem “multifatorial”, um somatório de insatisfações 
latentes contra o “sistema” e a “ordem” estabelecidos, 
que pulsavam surdamente e, sem que ninguém houvesse 
previsto, começaram a se expressar de maneira vigorosa. 
“É certo que houve alguns estopins: o mais evidente foi a 
questão dos transportes, em que se traduz uma espécie de 
síntese de tudo que nega a vida, a liberdade e a igualdade 
nas cidades: a grande dificuldade de locomoção, o alto 
custo de um serviço explorado monopolisticamente por 
grupos poderosos que lucram demais, o tratamento 
desumano reservado aos pobres. Além disso, a farra 

dos megaeventos, todo um conjunto de gastos públicos 
que está a enriquecer os de sempre, à custa de muitos 
transtornos e sem ganhos claros para o povo trabalhador. 
O slogan ‘Por uma vida sem catracas’ que tanto admiro, 
expressa em profundidade o mal estar difuso com a 
predação dos grandes sobre os pequenos, tudo aquilo 
que cerceia e nega o direito à vida plena para os cidadãos 
comuns, sobretudo os jovens”, afirma o acadêmico. 

É a mesma opinião do desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Paulo de 
Oliveira Lanzellotti Baldez, que concedeu habeas corpus 
a um dos estudantes presos, em um dos episódios 
mais marcantes desse período de manifestações (veja 
quadro “Mudança de paradigmas”). Ele opina que 
há uma insatisfação generalizada com uma série de 
acontecimentos pontuais que acabaram deflagrando 
uma conscientização na população. “E aí tem a questão 
do aumento constante de passagens, a construção dos 
estádios para a Copa do Mundo, o quadro político geral, a 
falta de credibilidade em algumas instituições, o excesso 
de impostos sem que se tenha também uma transparência 
da destinação específica”, enumera.

Pauta de reivindicações
Passada a agitação inicial, muitos comentaristas 

– colunistas da mídia oficial ou pessoas públicas que 

Arquivo pessoal

Desembargador Paulo de Oliveira Lanzelotti Baldez
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foram entrevistadas – defenderam que faltava aos 
manifestantes uma motivação legítima, apontando a 
necessidade de organizar uma pauta de intenções. Para 
Pilatti isso é uma grande bobagem. “Talvez houvesse 
até motivos demais, alguns deles presentes em todas 
as manifestações, como os transportes e a farra dos 
megaeventos, mas eles se definiram de forma diversificada 
conforme o contexto de cada cidade. E, pecado supremo 
para alguns, as motivações se expressaram desde baixo, 
horizontalmente, sem o comando e a direção dos mesmos 
de sempre. Quanto à necessidade, os fenômenos falam 
por si mesmos: se não fossem necessários, não teriam 
acontecido com tanto vigor. Mas tomemos o exemplo do 
Rio e contabilizemos tudo o que os poderes constituídos 
se recusavam a ouvir e aceitar e somente se ouviram 
obrigados a fazê-lo a partir da ação direta dos cidadãos 
comuns”, comenta.

Ele faz referência não apenas aos aumentos de 
passagens, que foram suspensos ou revogados em 
dezenas de cidades. Segundo Pilatti, os governos carioca 
e fluminense foram obrigados a adotar padrões menos 
autoritários de gestão do interesse público, citando como 
exemplo a desistência da demolição do Parque Aquático 
Julio Delamare e do Estádio de Atletismo Célio de Barros, 
além da devolução da Aldeia Maracanã aos índios. 
“Também se viram forçados a finalmente abrir a discussão 
sobre as covardes remoções de populações pobres. 
Foram obrigados a admitir que havia um Caso Amarildo, 
pois durante duas semanas o oligopólio midiático 
silenciou sobre esse assassinato, só os manifestantes 
falavam disso, e obrigaram a imprensa comercial a 
fazê-lo também. São coisas muito concretas, definidas 
localmente conforme a variação das necessidades. E 
assim se deu por todo o País.”

Também para Paulo Baldez não faltou essa “pauta 
específica”, por assim dizer. “Foi um movimento espontâneo 
por essa série de fatores que citei. Talvez a população 
esteja cansada de uma democracia representativa que 
não apresenta as respostas imediatas, principalmente às 
questões de maior anseio. As reivindicações feitas sempre 
recebem uma explicação técnica, burocrática, não se 
tem o retorno adequado, imediato, por parte dos poderes 
constituídos. Ao meu ver, havia essa motivação legítima 
e a pauta de intenções ficou num segundo plano dado o 
elevado e relevante número de questões que refletiam a 
insatisfação popular”, comenta o magistrado

Mesmo assim, se o rol de intenções dos manifestantes 
fosse elencado por Adriano Pilatti, os itens prioritários 

seriam praticamente os mesmos que estão escritos 
nos cartazes que se vê nas ruas. “Seria basicamente a 
mesma pauta, que aliás tenho endossado como cidadão 
ao participar de corpo e alma das manifestações. Pela 
verdade sobre o Caso Amarildo. Pela democratização das 
decisões públicas, pela preservação do patrimônio público 
e sua reversão à fruição da gente comum. Pela revisão 
da farra dos megaeventos. Pelo fim das remoções das 
populações pobres. Por melhores serviços públicos de 
transporte, saúde, educação e informação etc. Por uma 
vida sem catracas, enfim”, resume

“Se levarmos em conta que temos uma Constituição 
que garante diversos direitos individuais e sociais; se 
considerarmos que esse documento está fazendo 25 anos, 
mas alguns direitos que lá estão parecem adormecidos, 
eu diria que essa pauta teria que estar fundamentada 
basicamente em educação e saúde públicas de qualidade, 
na maior observância dos diretos da criança e do 
adolescente, na questão da moradia. Eu iria por aí”, aponta 
o desembargador Paulo Baldez. 

Depois de julho
Adriano Pilatti entende como natural a configuração 

que os protestos assumiram depois de julho, quando 
ficaram mais concentrados em grupos menores - em 
geral, que representam este ou aquele movimento. Ele 
destaca que os manifestantes são pessoas comuns, 
que estudam, trabalham, têm contas a pagar, deveres a 
cumprir dispendendo tempo. “Ninguém pode estar todo o 
tempo nas ruas, a não ser em situações excepcionais. E 
os poderes constituídos contam com isso. Houve também 
uma certa dificuldade de comunicação das lutas, de 
cooperação: em geral, onde está a força está a fraqueza. A 
força desses fenômenos é exatamente sua horizontalidade, 
a composição e recomposição permanentes da multidão 
constituinte na ação, na participação. A fraqueza é a 
dificuldade de articulação, mas ela sempre se supera 
quando os poderes constituídos agridem bens e símbolos 
considerados preciosos por toda a gente. Quando 
estes desprezam, humilham e até agridem fisicamente 
professores e professoras, por exemplo. Foi exatamente 
isto que fez as grandes manifestações renascerem no Rio 
nesses dias”, comenta, referindo-se à greve e passeatas 
da categoria no início de outubro. 

A capacidade de organização dos sindicatos é um dos 
aspectos que, na opinião do desembargador Paulo Baldez, 
contribuiu para que as manifestações ficassem mais 
concentradas em determinados núcleos representativos. 
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“São grupos que historicamente já têm esse tipo de 
atuação e eles continuaram com alguma forma de 
manifestação para reivindicar o cumprimento de suas 
pautas”, diz. Mas ele também opina que, talvez, tenha 
ocorrido algum temor, motivado pela atitude inicial de 
alguns agentes da segurança pública, que se mostraram 
despreparados para esse tipo de manifestação. “Aqui no 
Rio houve relatos de pessoas conhecidas sobre fatos 
impensáveis em uma situação de estado democrático 
de direito. Então acho que isso também retirou algumas 
pessoas da rua”, avalia.

Questionado sobre os episódios de vandalismo e vio-
lência, Adriano Pilatti considera que houve uma estraté-

gia de superexposição e dimensionamento por parte do 
que define como oligopólio midiático, que estaria, de al-
gum modo, interessado ou mesmo associado a algumas 
das questões públicas questionadas nas ruas. “Houve 
também tentativa comprovada de setores policiais em 
incriminar manifestantes através de atos violentos prati-
cados por policiais disfarçados, flagrantes forjados. Hoje 
existem mídias livres que aqui e ali obrigam os gigan-
tes midiáticos a se reconciliar com a verdade, esse é um 
fenômeno fantástico que as manifestações revelaram: 
cada manifestante que tenha um celular torna-se uma 
emissora, um produtor e transmissor de informação li-
vre. Mas é um crime contra o bom senso pretender re-

Linha do tempo

Setembro de 2012 – os vereadores da Câmara Municipal de Natal (RN) aprovaram por unanimidade o Decreto 
Legislativo nº 037/2012, que revogou o aumento das tarifas de transporte, restaurando-as ao valor de R$2,20. 
O valor havia subido para R$ 2,40, o que gerou manifestações por parte do movimento #RevoltaDoBusão, que 
aconteceu através das redes sociais.

Fevereiro de 2013 - as manifestações tiveram início em Porto Alegre (RS), onde a passagem do ônibus seria elevada 
de R$ 2,85 para R$ 3,05, e a das “lotações”, de R$ 4,25 para R$ 4,50. O caso foi parar na Justiça. Em março, o juiz 
Hilbert Maximiliano Obara, da 5ª Vara da Fazenda Pública,  afirmou que havia sérios indicativos de aumento abusivo 
no valor e determinou que a prefeitura reduzisse o preço das passagens.

Maio de 2013 – a manifestações alcançaram Goiânia (GO), onde as tarifas chegaram a subir de R$ 2,70 para R$ 3,00. 

Junho de 2013 – pelo mesmo motivo, aumento das tarifas, os protestos alcançam todo o País, graças a impulso 
dado pelas mídias sociais, como o Facebook e o Twitter, tendo à frente o Movimento Passe Livre (MPL), na capital 
de São Paulo. Nos dias 6, 7 e 11, as manifestações começaram a ganhar corpo, sendo noticiados pela primeira vez 
os episódios de violência policial.

13 de junho de 2013 – os protestos espalharam-se por mais cidades, chegando a Teresina (PI), Maceió (AL), Rio de 
Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), entre outras localidades.

17 de junho de 2013 – a chamada “segunda fase” dos protestos foi marcada por manifestações com massiva 
participação popular e, principalmente, pelas novas exigências colocadas em pauta. Cerca de 300 mil brasileiros 
saíram às ruas para protestar em 12 cidades. 

20 de junho de 2013 – houve um pico de mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas em mais de 120 municípios, mesmo 
depois das reduções dos valores das passagens anunciadas em várias cidades. A “pauta” de protestos começou, com 
mais força, a mudar seu caráter, com a inclusão de temas como as PECs 37 e 33, “cura” gay, ato médico, gastos com a 
Copa das Confederações FIFA de 2013 e com a Copa do Mundo FIFA de 2014, fim da corrupção, entre outros tópicos. 
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duzir a grandeza das manifestações a um ou outro fenô-
meno questionável”, declara.

Baldez também aponta que houve alguns episódios de 
prisões ilegais, e ao menos uma delas foi, comprovada-
mente, resultado de uma artimanha. Além disso, muitas 
pessoas que sequer estavam participando dos atos, aca-
baram sitiadas em universidades e até bares e lanchone-
tes, quando não assistiram as bombas de gás lacrimo-
gênio caírem dentro de suas próprias casas. “Eu acredito 
que isso arrefeceu um pouco, ao menos essa manifesta-
ção mais generalizada. Por outro lado, as pessoas que já 
estão acostumadas, de grupos, sindicatos, associações, 
que já tem toda uma história até de outros períodos, per-
maneceram nas ruas”.  

Também o fotógrafo Rafael Vilella, um dos criadores 
da Mídia Ninja (veja quadro 2) discorda sobre a questão de 
o “gigante ter voltado a dormir”. “Os movimentos sociais 
estão ativos há anos. Há pelo menos 500 anos existe o 
processo de resistência cultural, política e social no Brasil, 
que desafia a lógica estabelecida. O que eu acho que 
aconteceu em junho foi a virada de chave da classe média 
entender que se ela não fosse para a rua, ela ia perder o 
protagonismo político que sempre teve. Existia também 
um certo receio desse grupo social de não se colocar a 
frente do que estava sendo debatido. Lógico que a entrada 
desse grupo puxou tudo para a direita num certo sentido, 
assim como entraram no jogo grupos mais conservadores. 
Não acho que seja um problema, a rua estava lá em disputa 
para trazer essas questões e argumentar e debater a 
sociedade. Isso é ótimo”, comenta. 

Sociedade desperta
Pilatti também não gosta nada da expressão “o 

gigante voltou a dormir depois de julho”. “Essas imagens 
com gigantes, lembram-me as patéticas linguagens 
grandiloquentes dos fascismos. Quem foi às ruas foram os 
pequeninos, as formiguinhas, os humilhados, os ofendidos, 
os sem voz e sem rosto, os vulneráveis, os de baixo. E não 
creio que estivessem a dormir, talvez estivessem apenas à 
espera do momento propício.” 

Para o coordenador da PUC-Rio, não é possível 
dizer o que virá pela frente. “Não me vejo prescrevendo 
comportamentos a quem quer que seja. Se puder sugerir 
algo, creio que algo de fundamental a partir de junho 
é tentar olhar generosamente para o ingresso dessa 
multidão jovem, corajosa, abnegada e altruísta na ação 
política direta. Penso que é imprescindível ter escuta e 
compreensão em relação a esses meninos e meninas, 

eles têm motivações belíssimas, eles têm críticas 
lúcidas e certeiras aos poderes constituídos, ele são uma 
promessa consistente de um país melhor, eles são hoje o 
‘sal da terra’”, sintetiza.

O desembargador Baldez também descarta totalmente 
essa expressão. “Nunca houve um adormecimento da 
população. Porém, acredito que havia uma expectativa 
muito grande, talvez de mudança em nível de educação, 
de saúde, de evolução social. Essa expectativa, de certa 
forma, ficou frustrada. Mas penso que a tendência é, pelo 
menos aqui no Rio, que os protestos irão continuar”,

Nesse cenário, o Poder Judiciário está cumprindo 
exatamente o papel que lhe cabe, mas Pilatti avalia que, 
talvez, seja necessária uma dose a mais de sensibilidade 
e abertura de pensamento para a compreensão do novo: 
garantir os direitos e as liberdades que a Constituição 
Cidadã, as leis e o Direito consagram e tutelam; reatualizar 
permanentemente o conteúdo da ideia de Justiça, numa 
sociedade que está em permanente mutação. “E, diante 
de um eventual conflito entre os que ocupam os poderes 
constituídos e os que encarnam e expressam o poder 
constituinte, render homenagem a este último. Porque ele 
é sempre primeiro”, conclui.

Baldez lembra que o papel de Judiciário em todo 
estado democrático de direito é o de preservar a efe-
tividade da Constituição. “Nesse sentido, o Judiciário 
tem sempre de garantir a observância dos direitos co-
letivos e individuais e também as garantias dos acusa-
dos no âmbito do processo penal justo e democrático. 
Essa questão dos professores resultou na ocupação da 
Câmara dos Vereados e passaram a chegar demandas 
de diversas naturezas. Na área penal também tem sido 
feitas várias prisões, algumas ilegais, que não estão se 
sustentando. Então, temos que estar atentos para agir 
com independência e parcialidade”, diz, citando a pre-
sença constante da Ordem dos Advogados do Brasil no 
Rio de Janeiro nesse momento. “Há um grupo de advo-
gados acompanhando o tempo todo”, destaca.

O magistrado lembra, ainda, da importância do papel 
do Ministério Público no sentido de investigar todas 
as denúncias e, principalmente, os supostos atos de 
violência cometidos . “Tem que investigar e trazer para 
ser decidido. Mas há uma certa perplexidade, porque 
nos parece que não há a devida transparência em alguns 
atos por parte das forças de segurança. E pergunto: que 
está sendo feito? Isto está sendo investigado também? 
Nós vimos várias situações em vídeos, mas boa parte 
não chegou ao Judiciário. E é bom lembrar que a 
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questão da PEC 37 foi uma das bandeiras levantadas 
pelos manifestantes”, conclui.   

O movimento está latente, em andamento, e não 
sabemos qual será o rumo desta história. Isso, porém, 
não impede a onda de livros “instantâneos” que vem 
sendo lançados – em tempos da facilidade, e do custo 
zero, da publicação de textos digitais. Sobressai, porém, 
a obra “Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações 
que tomaram as ruas do Brasil” (Boitempo Editorial e 
Carta Maior), o primeiro compêndio impresso sobre 
as manifestações. Escrito e editado no calor da hora, 
em junho e julho, é um livro de intervenção, que traz 
perspectivas variadas sobre as manifestações, a questão 
urbana, a democracia e a mídia, entre outros temas. Para 
tornar o livro acessível ao maior número de pessoas – 
estimulando-as, quem sabe, a ir às ruas por mudanças 
–, autores cederam gratuitamente seus textos, 
tradutores não cobraram pela versão dos originais para 
o português, quadrinistas e fotógrafos abriram mão de 
pagamento por suas imagens, o que possibilitou deixar 
o volume a preço de custo. 

Mudança de paradigmas

Em 5 de agosto, a Amaerj realizou o debate “Discutindo o levante popular democrático”, transmitido ao vivo através 
da Mídia Ninja, e superando a marca das 1.500 visualizações diretas pelo site da Associação. Presencialmente o 
público foi de 42 pessoas, entre magistrados, advogados, estudantes, professores e pensionistas.

Participaram da mesa Felipe Peçanha, representando a Mídia Ninja, Adriano Pilatti, coordenador geral do Instituto 
de Direito da PUC-Rio, e Ricardo Brajterman, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, da Comissão de 
Direito Homoafetivo da OAB/RJ e presidente da Comissão de Direitos Autorais, Imateriais e Entretenimento da OAB/
RJ. O presidente da Amaerj, Cláudio dell’Orto, mediou o debate.

Também contribuíram com opiniões o professor Mauro Sá Rego Costa (doutor em Educação e mestre em Comunicação 
pela UFRJ), da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, e o blogueiro Alexandre Cesar Costa Teixeira.

O debate foi acompanhado por magistrados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauí e Bahia.  Além de 
representante da Justiça Estadual e Militar do Rio. Estiveram presentes, representando a Amaerj, os juízes Paulo Mello 
Feijó (2º vice-presidente), Ricardo Alberto Pereira (secretário geral) e Andrea Pachá (diretora de Comunicação). 

Com participação de destaque no evento, a Mídia Ninja – sigla para Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação 
– sobressai também nesse momento de manifestações, por adotar um modelo de cobertura jornalística alternativo, 
em tempo real, sem cortes, sem censura e, principalmente, independente. Essas reportagens, feitas com câmeras 
simples, são publicadas em sua página na rede social Facebook, que registrava 225 mil seguidores em outubro último.

Destemidos – e apoiados pela imensa maioria dos manifestantes – os Ninjas correm riscos, como ocorreu com 
o próprio Felipe Peçanha, que foi detido pela Polícia Militar em uma manifestação realizada em 22 de julho, enquanto 
cobria o protesto nos arredores do Palácio Guanabara. 
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De acordo com o fotógrafo paulista Rafael Vilella, 24 anos, ex-estudante de design gráfico e um dos criadores da 
Mídia Ninja, o projeto foi lançado há cerca de um ano, como parte do Coletivo Fora do Eixo (FdE), rede criada em 2006 
para organizar circuitos de música e impulsionar artistas independentes longe do eixo Rio-São Paulo. Em outubro 
deste ano, a Mídia Ninja contava aproximadamente 50 pessoas nas redações, trabalhando 24 horas por dia com isso, 
em todas as regiões do País.

Rafael acredita no potencial das redes sociais, para abalar a estrutura e mudar paradigmas da produção e 
distribuição da informação. “Os acontecimentos de junho e, principalmente, a vinda do Papa [Papa Francisco chegou 
ao Brasil em 22 de julho para uma visita de seis dias], nos trouxeram episódios muito relevantes em relação à 
capacidade de influência das mídias independentes nos grandes veículos. Eu não acho que, em momento algum, a 
gente esteja aqui pregando o ‘novo jornalismo’, mas uma nova forma de fazer jornalismo, que, com certeza, vai pautar 
as formas tradicionais.” 

Em relação à cobertura das manifestações, ele destaca o que podemos comparar ao que a mídia tradicional 
costuma chamar de “furo de reportagem”. Trata-se do episódio da prisão do manifestante Bruno Teles, que já estava 
sendo incriminado pela grande mídia como responsável por jogar um coquetel molotov na polícia. Sem qualquer 
evidência, os veículos oficiais compraram a versão do relatório da polícia, divulgando-a. No entanto, um vídeo da 
Mídia Ninja trouxe a verdade sobre o caso a público.”

Ao contrário do que alegou a Polícia Militar, Bruno Teles, não carregava coquetéis molotov no momento de 
sua prisão. O estudante foi solto no dia seguinte, por habeas corpus expedido pelo desembargador Paulo Baldez, 
do TJ-RJ, que, em sua decisão, deixa claro que “nenhum artefato explosivo foi apreendido” com ele. Em imagens 
divulgadas pela Mídia Ninja, o estudante dizia ser inocente e pedia para aqueles que tivessem filmado sua prisão que 
encaminhassem os vídeos para que ele comprovasse que dizia a verdade.

Durante o debate, magistrados, advogados, estudantes, professores e pensionistas apresentaram as percepções sobre as manifestações
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ARTIGO

Os levantes de junho fizeram o País tremer e algu-
mas mentes fraquejarem. Afirmaram-se como 
um movimento potente, autônomo e sem pre-
cedentes na escala que alcançou. Para nós, 

o que de mais inovador e liberador neles se expressou 
foi a contestação (difusa e confusa, mas vigorosa) de 
duas dimensões da “pólis”: de um lado, a “política” autis-
ta e alienada de seus fundamentos constituintes; de ou-
tro, o sequestro das cidades pelo projeto autoritário de 
sociedade-empresa, que comprime as alternativas de 
sociabilidade na via única e estreita do consumo pago, 
e submete os pobres ao calvário dos transportes. Uma 
reivindicação por serviço público gratuito de qualidade 
desencadeou o movimento; uma contraditória mistura 
da tentativa de captura midiático-reacionária das mani-
festações com a indignação civil ante a repressão bru-
tal e a surdez do poder o agigantou. Agora ele vive um 
momento de recomposição e relativo refluxo, mas está 
longe de se ter esgotado.

Giuseppe Cocco
Professor titular da  UFRJ

Adriano Pilatti
Coordenador-geral do Instituto de Direito Departamento de Direito da PUC-Rio

Marcado pela estreia de toda uma “geração” na ação 
política direta, o movimento fez das ruas a arena política 
determinante durante duas eletrizantes semanas. Sem 
pedir licença ao poder constituído, os “decretos da plebe” 
(plebiscitos, na origem) determinaram a revisão de aumen-
tos de passagens em muitos municípios. Tudo isso sus-
citou um amplo e difuso processo de discussão através 
dos circuitos institucionais e virtuais de informação. Esse 
debate escapou ao controle do oligopólio midiático, e as-
sim integrou-se no próprio movimento como momento de 
contra-poder, em que a denúncia e o desmascaramento da 
manipulação tornaram-se possíveis. A nova composição 
do trabalho experimentou seu constituir-se em multidão 
num processo veloz de composição-repulsão de forças. A 
resistência ao comando e à exploração a levou à tomada 
da palavra: o verbo se fez carne na potente e criativa coo-
peração contestatória do trabalho vivo. A fria desrazão das 
planilhas foi confrontada pela crítica da razão encarnada 
nos corpos mobilizados democraticamente.

“As jornadas de junho demonstraram que a multidão existe – e excede.  

Desperta esperanças, estimula desejos, produz comunidade, devém insurgente.”

Quem tem medo do poder 
constituinte?
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As jornadas de junho demonstraram que a multi-
dão existe – e excede. Desperta esperanças, estimula 
desejos, produz comunidade, devém insurgente. Mul-
tiplicidade de singularidades em permanente recom-
posição, a plebe experimentou nas manifestações seu 
“devir-multidão”, afirmou-se como “parcela dos sem 
parte” que recusa não ter parte na riqueza socialmente 
produzida por ela. E, ao mesmo tempo, mostrou ser a 
única força capaz de produzir uma outra “pólis” possí-
vel, com outros valores, apontando para a instituição 
de uma nova ordem comum.

Ao repelir das ruas os olhos e ouvidos do gigante 
midiático e confrontar a repressão, a multidão reacen-
deu antigos temores e ressentimentos no “patriciado”: 
demofobia, agorafobia, macarthismo caboclo. Na rea-
ção decorrente, não faltaram relatórios de polícia polí-
tica travestidos em textos de opinião. Que, na falta de 
argumentos, ainda hoje se recorra ao estigma “retrô” do 
“comunismo internacional”, é simplesmente patético. Os 
movimentos em curso (nos quais tomamos parte como 
cidadãos, militantes nômades, e intelectuais) lutam pelo 
direito à mobilidade urbana, à moradia, à educação e 
à saúde de qualidade, ao próprio corpo. Exigem auto-
nomia para a produção cultural, liberdade de trabalho, 
tempo livre, fruição comum dos espaços públicos. Pro-
testam contra as remoções de populações pobres e ou-
tros desmandos macabros da farra dos megaeventos. 
Desejam uma polícia que respeite e proteja pobres e ma-
nifestantes em vez de massacrá-los, um modelo aber-
to e plural de comunicação de massa, instituições que 
sirvam à liberação e não ao seu contrário, novas formas 
de democracia direta. Lutam, enfim, “por uma vida sem 
catracas”. Nenhuma estratégia de polícia do pensamen-
to vai alterar a natureza dessas lutas.

A maré montante nas ruas criou uma nítida situação 
de “desentendimento” entre o movimento constituinte e 
os poderes constituídos, a representação. Era visível a 
dificuldade de compreensão dos que olhavam o País a 
partir da  Praça dos Três Poderes. À flagrante paralisia 
seguiu-se o pronunciamento presidencial. Mesmo que 
parcial e timidamente, ele marcou uma dupla abertura. 
A primeira  foi reconhecer e valorizar as manifestações 
como índice de vitalidade da democracia brasileira, uma 
vitalidade que vem “de baixo”. A segunda foi propor um 
debate participativo sobre o sistema político por meio 
de uma “constituinte exclusiva”. Construiu-se assim a 
possibilidade de reconduzir a questão da corrupção ao 
campo da institucionalidade política, ao modelo de re-

presentação, e “levar a sério” a proposição segundo a 
qual a luta contra a corrupção tem como único terreno 
possível o da radicalização democrática.

A proposta de constituinte exclusiva foi logo re-
chaçada, e por várias razões. Por sua inconsistência 
intrínseca, ao tentar canalizar a expressão da po-
tência emergente nas ruas para uma forma “consti-
tuinte-constituída” contraditória em si mesma, com 
poderes estabelecidos casuisticamente pelo atual 
Congresso e sob o controle do STF, o que suscitaria 
controvérsias e delongas. Pela resistência dos parti-
dos aliados ao Governo, que nada querem mudar nas 
regras que lhes garantem postos governamentais e 
burocráticos, apostam que o desgaste resultante do 
movimento incidirá apenas sobre o  PT, e esperam 
que “a coisa passe” Last but not least, pela oposição 
da direita demofóbica, que viu na proposta presiden-
cial uma tentativa de “venezualização” do processo, 
e deu ampla vazão à sua paranoia através da grande 
mídia. Direita e mídia não querem reduzir a corrup-
ção da política, mas apenas usá-la, como de hábito, 

M
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Manifestação na cidade de São Paulo, em junho
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para reproduzir seu poder antidemocrático. Saudo-
sas das formas institucionais do liberalismo oligár-
quico, elas buscam amplificar o duplo mecanismo de 
corrupção da democracia: a concentração perversa 
de poder econômico e a inversão da relação entre 
poder constituído (os representantes) e poder cons-
tituinte (o “demos”).

As reações negativas levaram a presidente a recuar 
da proposta constituinte para a plebiscitária. A proposta 
do plebiscito também é problemática, abre temeraria-
mente a porta ao retrocesso contra o pluralismo que é o 
“voto distrital”, e enfrenta a mesma oposição conserva-
dora, com eco no TSE. A oposição à direita contrapõe o 
referendo como alternativa. Com ele, quer derrotar o Go-
verno e inverter tudo, convocando o “povo” apenas para 
aprovar propostas oriundas das negociatas internas à 
representação, que as ruas acabam de criticar violenta-
mente. Do ponto de vista da radicalização democrática, 
o povo deveria tomar a palavra nos dois momentos: fa-
zendo as grandes opções em plebiscito, e aceitando ou 
não sua normatização em referendo.

As tentativas de neutralizar o impulso de transfor-
mação que vem das ruas são tão ilusórias quanto o 
“consenso” que “vigorava” até junho. Elas encontram 
seus arautos em “formadores de opinião” que veem no 
plebiscito uma ameaça “chavista”, cuja base seria a te-
oria negriana do poder constituinte. Ora, é um equívo-
co constrangedor confundir a perspectiva constituinte 
(da multidão em luta por direitos) com a justificação de 
eventuais estratégias plebiscitárias governamentais de 
cunho formal. A insustentável surdez do poder hoje se 
traduz justamente no lamentável frescobol governo x 
oposição-mídia: ambos os lados se esfalfam pra man-
ter a bolinha das discussões abstratas no ar, enquanto 
a ventania das exigências substantivas aumenta. Não, 
essa dança da chuva, esse jogo de cabra-cega à beira 
do abismo não é o que nos interessa.

O vil intento de incriminar livros por fenômenos que 
têm origem na tensão comando-resistência evoca a Era 
das Trevas e bem revela os usos autoritários de uma “li-
berdade de expressão” que é privilégio de poucas famílias 
e seus amanuenses. “Poder Constituinte – um ensaio so-
bre as alternativas da modernidade”, de Antonio Negri, é 
um sólido e erudito tratado de filosofia política que inter-
pela cinco séculos de pensamento e práticas constituin-
tes e seus avessos, com uma profundidade analítica con-
sensualmente reconhecida pelos melhores no assunto. 
Até mesmo os detratores do autor reconhecem ser esse 

seu melhor trabalho teórico, e uma referência necessária 
aos debates que enfrenta. Se alguém só conseguiu ler ali 
um mirabolante “manual prático de chavismo plebiscitá-
rio”, isso fala apenas do singular leitor, não da obra.

No entanto, para refletir sobre os acontecimentos 
de junho e a situação política resultante é pertinen-
te retomar, sim, mas nos seus devidos termos, nossa 
perspectiva crítica sobre os experimentos de constitui-
ção de governos dos/pelos/para os “de baixo” na Vene-
zuela e na Argentina. Ela permite compreender porque 
consideramos a experiência dos governos  Lula  mais 
fecunda. O que ali nos interessava era identificar a tra-
jetória mais aberta ao poder constituinte ou, ao menos, 
qual governo desenvolvia políticas mais permeáveis 
aos processos de mobilização social por direitos. Nos-
sa simpatia pelos governos Chavez e Kirchner nada ti-
nha a ver com as “personas” políticas de seus líderes 
ou com seus improváveis modelos, mas com as lutas 
de classe, as insurgências, os movimentos de liberação 
que os levaram ao poder, e com os quais os novos go-
vernos se relacionavam.

O que nos interessava nos experimentos sul-ameri-
canos era o momento constituinte e o quanto ele conti-
nuava aberto, renovado e presente nos novos governos. 
Não as superstições plebiscitárias voltadas a legitimar 
reformas constitucionais decididas de cima para baixo, 
mas as questões substantivas de apropriação da rique-
za comum e ampliação/efetivação de direitos: desde a 
reversão da renda do petróleo venezuelano para os mais 
pobres, até a política de direitos humanos desencade-
ada pelo movimento das madres y abuelas de la pla-
za de mayo. Não eram os sucessos eleitorais de  Cha-
vez e Kirchner que nos mobilizavam, mas os momentos 
constituintes dos quais nasceram e dependiam: desde 
o levante  Que se Vayan Todos  em 2001 e a força dos 
movimentos na garantia da efetiva punição dos crimes 
da ditadura argentina, até o Caracazo e o levante multi-
tudinário contra o golpe em 2002 na Venezuela. Algu-
mas dessas dimensões também reencontramos nos 
momentos constituintes bolivianos e equatorianos.

Para nós a experiência brasileira foi mais interes-
sante, não por ser mais (ou menos) “socialista”, nem por 
ter um “modelo” claro a ser implementado. O que nos 
interpelava na “anomalia” brasileira era a justamente a 
ausência de modelo e de qualquer dimensão socialista. 
Uma trajetória totalmente interna ao processo de inte-
gração do capitalismo global e, ao mesmo tempo, aber-
ta aos processos constituintes. Em certa medida, isso 
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também explica a boa fortuna da multifacetária Consti-
tuição de 1988, inicialmente enjeitada pelas elites e pela 
esquerda “purista”, hoje objeto geral de disputa em torno 
de seus sentidos determinantes.

Paradoxalmente, a ausência de modelo (que “frus-
trou” e “desiludiu” os setores mais esquerdistas do 
próprio  PT) tornava o  governo Lula  mais democrático 
e permeável às lutas e à cidadania, mais aberto ao po-
der constituinte. No horizonte cerrado das transforma-
ções sociais impostas pelo novo capitalismo, o governo 
Lula abria brechas ou deixava que as brechas se abris-
sem; re-significava os processos de inclusão dos exclu-
ídos enquanto tais, ao mobilizar e remunerar o trabalho 
vivo fora da tradicional relação salarial fordista. Isso lhe 
rendia críticas, oriundas tanto da esquerda “pragmáti-
ca” (eventualmente oportunista), com seus “projetos de 
nação” e suas “políticas de Estado”, quanto da esquerda 
“radical”, que exigia e ainda exige uma mirífica descone-
xão do circuito global através de um socialismo estatista 
e autárquico – aliás, essa é a ilusão “maior” da presiden-
te Dilma, o neodesenvolvimentismo.

Provavelmente nem Lula nem o PT dimensionavam 
as consequências que a multidão dos jovens, índios, ne-
gros, gays, mulheres e trabalhadores extrairia daí, não 
apenas em sua mobilização produtiva, mas nas trans-
formações que é capaz de ensaiar a partir do desen-
cadeamento dos processos de inclusão. A garantia de 
direitos mínimos não aplaca o poder constituinte, antes 
desencadeia uma lógica expansiva de lutas que vão 
além da oferta de ascensão a uma pobreza menos pe-
nosa garantida pelo Estado. Os governos  Lula-Dilma  e 
o PT acabaram acreditando, de modo narcísico, no que 
lhes diziam os marqueteiros a partir da “análise” eleito-
ral das estatísticas macroeconômicas e dos indicadores 
sociais. Não compreenderam assim a inevitabilidade de 
um novo ciclo de lutas por direitos.

A situação é complexa, cheia de incógnitas e não isenta 
de riscos. Os poderes constituídos (partidos e magistra-
turas, Governo e oposição, e as respectivas instituições) 
não parecem até aqui nem aptos nem abertos, seja à com-
preensão do sentido profundo do levante democrático da 
multidão, seja a receber seu influxo e deixar-se atravessar 
por ele, renovando-se a partir dos fundamentos, “retor-
nando aos princípios”. Muito ou quase tudo vai depender 
da posição do Governo diante do movimento, das relações 
que venham ou não a (re)estabelecer entre eles.

O paradoxo desse (re)encontro possível entre a po-
tência constituinte (a “virtù”) e o Governo é que dele 

depende a “fortuna” das forças que hoje o controlam, 
particularmente do PT. Se Governo e PT apostarem no 
refluxo definitivo do movimento e (como até aqui) numa 
solução formal de mera “adequação” da representação 
constituída, as consequências serão muito negativas 
para ambos. Se, ao contrário, se abrirem corajosamen-
te aos momentos constituintes que se multiplicam, re-
tomando e ampliando a política dos pontos de cultura, 
contrapondo-se às políticas de remoções dos pobres, 
repensando os megaeventos, discutindo a democrati-
zação da comunicação, propondo a desmilitarização da 
segurança pública, a tradução política da potência do 
levante será uma inovação radicalmente democrática.

Mas o levante e seu poder constituinte já estão da-
dos, e basta a força de atração do ano de 2014 para in-
dicar sua irresistível retomada e continuidade. A urgên-
cia é do poder constituído, da representação: se não 
souber interpretá-lo adequadamente, será atropelada 
por ele, e esse choque tende a produzir efeitos con-
traditórios, positivos e negativos. É preciso multiplicar 
os esforços de reflexão e mobilização para evitar que 
o desafio constituinte degenere em impasse político, 
abrindo caminho a mais um “termidor”. Mais do que 
o gás lacrimogêneo, o “sal da terra” – essa multidão 
jovem, potente, criativa, desobediente e irreverente – 
contaminou as ruas, impondo novas exigências. O fu-
turo da democracia brasileira depende agora de sua 
abertura a essa potência irredutível.

“Mais do que o gás 
lacrimogêneo, o ‘sal da 

terra’ – essa multidão 
jovem, potente, criativa, 

desobediente e irreverente –
contaminou as ruas, impondo 

novas exigências.”
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ARTIGO

Nos últimos meses, uma série de manifestações 
fez com que concepções sólidas e estáveis so-
bre a participação popular na vida das cidades 
(e no controle do poder) se desmanchasse no 

ar. Expressões do Poder Constituinte (NEGRI, 2002)? Sinto-
ma da crise da democracia representativa?  Rompimento 
com a cordialidade que servia de rótulo para o povo brasi-
leiro? Resistência a partir da indignação (HESSEL, 2011)? 
Sem dúvida, algo novo em uma sociedade marcada por 
continuidades autoritárias. Ocorre que o novo, o desconhe-
cido, sempre gera medo e impõe reflexão.

Neste breve texto, buscar-se-á refletir/teorizar sobre 
os recentes movimentos populares que reivindicam uma 
nova forma de relação entre a população e as autoridades 
constituídas. Não há movimento transformador sem 
uma teoria também transformadora, que dê conta 
de explicar o novo sem aprisionar o fenômeno em 
abstrações generalizantes e categorias carcomidas. A 
função das teorias é a de racionalizar os fenômenos e, 
nas democracias, sempre que possível, conter o poder. 
Assim, é importante encontrar uma racionalidade 
democrática nesses movimentos de levante popular, uma 
racionalidade ligada à realização dos direitos humanos, 

Miradas sobre a multidão

Rubens R. R. Casara
Juiz de Direito do TJ-RJ
Doutor em Direito, mestre em Ciências Penais
Professor de Processo Penal do IBMEC/RJ
Membro da AJD, do ICC e do Corpo Freudiano.

“De igual sorte, a multidão não se identifica com o conceito de ‘massas’. As 

‘massas’ também não podem ser reduzidas a uma unidade, são compostas por 

todos os tipos e espécies, mas nelas todas as diferenças são submersas.”

Juiz Rubens Casara

Flávia Rodrigues/Am
aerj
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que parta daquilo que Antonio Negri e Michael Hardt 
chamaram de “desejo de democracia” (NEGRI; HARDT, 
2005, p.15), caso contrário ter-se-ia que reconhecer 
a ausência de legitimidade para esses manifestantes 
atuarem no Estado Democrático de Direito. 

No período pré-golpe militar de 1964, várias manifes-
tações populares ocorreram, com destaque para, de um 
lado, a chamada “Marcha dos Cem mil”, protagonizada 
por setores progressistas, e de outro, as “Marchas da 
Família, com Deus pela Liberdade”, que juntaram setores 
conservadores que pediam a queda do presidente João 
Goulart e protestavam contra a ameaça comunista. Nos 
últimos meses, foi possível ver uma mobilização popular 
diferente: nos mesmos protestos coexistiam uma “Mar-
cha dos Cem mil” e “Uma Marcha da Família com Deus 
pela Liberdade”, progressistas e reacionários, militantes 
de esquerda ao lado de saudosos da ditadura. Como en-
tender esse fenômeno?

Parece útil fazer uma leitura do que aconteceu através da 
categoria “multidão” trabalhada por Negri e Hardt (no Brasil, 
por Giuseppe Cocco e Adriano Pilatti). Nessa perspectiva, 
em primeiro lugar, cumpre distinguir o conceito de multidão 
(lembrando que todo conceito, por ser uma abstração, é 
limitador e não dá conta da integralidade do ser) de outros 
fenômenos que com ele guardam semelhança.

 A multidão não se confunde com o povo. Este “é uma 
concepção unitária” (NEGRI; HARDT, 2005, p. 12). O conceito 
de povo reduz a diversidade a uma unidade, transformando 
a população em algo único, uma abstração identificável. A 
multidão, em contrapartida, é múltipla, plural, “composta 
de inúmeras diferenças internas que nunca poderão ser 
reduzidas a uma unidade ou identidade única” (NEGRI; 
HARDT, 2005, p.12-13). Na multidão existem múltiplas 
culturas, múltiplas visões de mundo, múltiplos desejos 
(cada desejo é singular e somos seres desejantes, forjados 
por inúmeros desejos). Por isso, na multidão, uma pessoa 
de “direita” pode andar e atuar lado a lado com uma pessoa 
de “esquerda”.

De igual sorte, a multidão não se identifica com o 
conceito de “massas”. As “massas” também não podem 
ser reduzidas a uma unidade, são compostas por todos 
os tipos e espécies, mas nelas todas as diferenças são 
submersas. Wilhelm Reich em belíssima obra, a partir de 
Freud, alerta para os riscos de fascistização das massas 
(REICH, 2001). A essência das “massas” é a indiferença: 
“todas as cores da população reduzem-se ao cinza” (NEGRI; 
HARDT, 2005, p.13), o que permite reconhecer nesse 
fenômeno uma tendência à intolerância e ao autoritarismo. 

Na multidão, as diferenças são mantidas, são explícitas e 
funcionam como condições para a troca constitutiva da 
multidão, novamente com Hardt e Negri, pode-se afirmar 
que a multidão é multicolorida (NEGRI; HARDT, 2005, p.13).

Um agrupamento de pessoas, mesmo que seja de 
milhares de pessoas, que rejeita parte da população, 
que exclui militantes de partidos políticos, visto que são 
percebidos como diferentes, que impede bandeiras tanto 
desses partidos quanto de movimentos sociais, que nega 
seu caráter político ou se afirma indiferente à política, 
enquadra-se no conceito de “massas”, mas nunca pode ser 
tido como uma “multidão”. Daí uma primeira questão: um 
movimento pode surgir como uma “multidão”, esse conceito 
de viés democrático, e se transformar em um movimento 
de “massas”, tendencialmente fascista? Ao que parece, o 
risco existe e impedir essa transformação dependerá da 
capacidade dos manifestantes, ao longo do processo, entre 
erros e acertos, de produzir um conhecimento e uma prática 
comum, um saber-poder (uma “produção biopolítica”), 
voltados à concretização dos direitos fundamentais (nesse 
sentido: NEGRI; HARDT, 2005, pp.14-15).   

“Na multidão, as diferenças 
são mantidas, são explícitas 

e funcionam como 
condições para a troca 

constitutiva da multidão 
(...), pode-se afirmar que a 
multidão é multicolorida.”
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sempre “a corrupção do outro”), torna-se impossível que 
ele se organize politicamente. Novamente, o risco é a 
multidão se transformar em “massa” (de manobra). Sem 
organização política, a população perde a possibilidade de 
influir na tomada de decisões e permite que pretensões 
fascistas ganhem corpo.

E como o Poder Judiciário, poder constituído que 
deve(ria) funcionar como garantidor da democracia, 
deve se portar diante das multidões que afirmam exercer 
o Poder Constituinte? Por evidente, a partir do mesmo 
“desejo de democracia” que move a multidão: em lugar 
de priorizar a repressão, que serve ao controle social e 
à manutenção do status quo, buscar a universalização 
dos direitos. Para isso, é preciso compreender que o 
Poder Judiciário, como bem externou o juiz paulista 
Adriano Laroca, em recente decisão, “não pode mais, 
simplesmente, absorver conflitos gerados pela postura 
antidemocrática dos demais poderes, sob o manto 
protetor de qualquer instituto jurídico (...), sem o risco de 
ele próprio praticar o mesmo autoritarismo (repressão), 
os quais, na maioria das vezes, de modo irresponsável, 
são lhe transferidos pelos administradores de plantão” 
(Processo nº 1005270-72.2013.8.26.0053). 

 Por evidente, tudo é novo (e complexo). Com 
certeza, essas considerações que fiz merecem ser 
criticadas e revistas. Meu objetivo era apenas o de 
partilhar algumas reflexões e preocupações. Acho que 
é importante afirmar e, se for o caso, resgatar o caráter 
político (portanto, transformador) e democrático 
dessas manifestações. O momento agora é de “luta por 
posições” (Gramsci), para que seja possível, cada vez 
mais, ver as cores da multidão.  

O desafio, na linha indicada por Negri e Hardt, é fazer 
com que uma multiplicidade social seja capaz de se 
comunicar e agir conjuntamente, sem se afastar do desejo 
de democracia. É preciso descobrir ou inventar, ao longo do 
movimento, a própria política, a estratégia de luta adequada 
à concretização de direitos e à participação na vida pública. 

 Importante, também, pensar as possibilidades e 
limites democráticos da multidão. Notam-se, nessas 
manifestações, formas de organização cada vez mais 
democráticas, com a tendência do deslocamento da 
autoridade para relações colaborativas. 

Mas, e os objetivos dessas manifestações?
Parece, então, que a multidão deve, a partir das 

diferenças internas, da multiplicidade, descobrir (na 
realidade, construir) um comum, uma pauta comum. 
Esse processo se revela por meio de um jogo constante 
de deslocamentos e condensações. Para além do real, 
que escapa à representação, os registros simbólico 
e imaginário assumem relevo. Por isso é importante 
esse dado comum (uma injustiça, um escândalo, uma 
provocação etc.) que dê sentido e unifique, movimento 
ao mesmo tempo em que “quebra o curso ordinário dos 
trabalhos e dos dias, o encadeamento monótono (...) dos 
calendários eleitorais” (BENSAÏD, 2013, p. 72), que rompe 
com um ciclo de “paixões sem verdade, verdades sem 
paixão, heróis sem feitos heroicos, história sem eventos” 
(MARX, 2011, p. 56).

A construção desse comum depende, paradoxalmente, 
das diferenças. É o conhecimento do outro, é o 
reconhecimento do outro, que permite a construção de 
um novo conhecimento comum, de um objetivo comum. 
A redução das passagens ocupou metaforicamente o 
local desse “comum” no início da atuação dessa multidão. 
O repúdio à violência/repressão policial também foi um 
elemento “comum” a unificar os passos da multidão. Frise-
se, porém, que o comum não pode esmagar as diferenças, 
caso contrário, como já se viu, a multidão desaparece 
e em seu lugar é possível reconhecer uma “massa” 
tendencialmente fascista.

Uma outra exigência para que exista o fenômeno 
democrático “multidão” é que essa multiplicidade 
tenha uma organização política. Ou seja, que exista a 
possibilidade real de influir na tomada de decisões e 
na concretização dos direitos fundamentais. Aqui um 
problema revela-se evidente: se um agrupamento de 
milhares de pessoas deixa de ter uma pauta comum (ou 
passa a defender pautas abertas e indeterminadas, como, 
por exemplo, o “combate à corrupção” – e a corrupção é 
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ARTIGO

“Jornadas desde junho” e 
Poder Judiciário

João Batista Damasceno
Juiz de Direito do TJ-RJ
Membro da Associação Juízes para a Democracia (AJD)

As manifestações populares que encandeiam as 
ruas desde o aumento das tarifas do transpor-
te público em R$ 0,20 tomaram conta do País 
e receberam o sugestivo nome de “Jornadas de 

junho”. A “Primavera Árabe” ocorreu em região determina-
da e a “Primavera de Praga” na respectiva estação. Mas, as 
manifestações no Brasil não se limitaram àquele mês. São, 
portanto, “Jornadas desde junho”. Continuaram e continu-
am, agregadas por greves de professores e outras catego-
rias profissionais, todos sujeitos à negação dos direitos e 
truculência do Estado.

Ainda buscamos compreender e explicar tais 
manifestações. As explicações a partir do processo 
eleitoral do ano que vem demonstram a incapacidade dos 
governantes de entenderam as relações sociais por outro 
viés que não seja o eleitoreiro. O governo ainda não sabe 
a quem responsabilizar, mesmo tendo criado, por decreto, 
Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo, 
integrada pelo Ministério Público, que não tem atribuição 
constitucional para isto. Empresas de comunicação se 
posicionam de acordo com os seus interesses. A mídia 
social foi quem pautou a cobertura.

Ante os constantes abusos dos governos, a sociedade 

D
ivulgação

“Ainda se tenta intimidar a sociedade pela criminalização, sem se perceber que isto 

instiga a sociedade civil ao divórcio com o estamento burocrático do Estado.”

Juiz João Batista Damasceno



   

22  Revista Fórum

dava sinais de esgarçamento de sua relação com ele. A 
boataria que levou aos saques do Bolsa Família já denotava 
desconfiança e era indicativa da quebra de confiança. Mas 
as instituições não o perceberam. Ao contrário, o ministro 
da Justiça encarregou a Polícia Federal de apurar boato, o 
que nos dá dimensão do que há na cabeça dos que tomam 
decisões nas instâncias estatais. 

Ainda se tenta intimidar a sociedade pela criminalização, 
sem se perceber que isto instiga a sociedade civil ao 
divórcio com o estamento burocrático do Estado.

Há quem sugira a obra do fundador da psicanálise, 
Sigmund Freud, “O Mal-estar da Civilização” para 
compreensão das ocorrências. A cultura e a civilização 
que limitam os desejos também propiciam a vida comum. 
No estado de natureza, os mais fracos nada podem. 
Civilização é urbanidade. É limite e respeito ao outro 
na construção de espaço comum de vivência. A obra 
não ajuda a explicar o que presenciamos. Outras obras 
clássicas foram invocadas: “Psicologia das Massas”, 
também de Freud, e “Psicologia de Massas no Fascismo”, 
de Wilhelm Reich. Ainda não chegamos lá. Apesar 
de estarmos caminhando neste obscuro caminho de 
fascistização da sociedade e das instituições, não foram 
as massas, entorpecidas por um ideal ou líder carismático, 
conduzidas nas manifestações.

 
Algumas causas das manifestações

A desconsideração dos direitos dos trabalhadores, pela 
ordem neoliberal, em todo o mundo, após a queda do Muro 
de Berlim, propiciou manifestações em toda parte. Mas, no 
Brasil há especificidades. Além da supressão dos direitos 
de trabalhadores e aposentados por sucessivas reformas 
da legislação, muitos foram os fatores que indispuseram 
específicos setores com os governos.

Uma elite dirigente mal preparada abusou na ostentação 
dos símbolos de poder, afrontando a sociedade. O poder 
enfraquecido e decadente demanda ostentação de seus 
símbolos para se afirmar. Mas, o tiro pode sair pela culatra.

O deslocamento da cantora Madonna pela cidade, em 
visita para angariar fundos para sua ONG, com empresários 
financiados pelo BNDES, implicou graves problemas à 
mobilidade dos trabalhadores. Escoltas e batedores da 
policia militarizada e da empresa municipal de vigilantes 
(Guarda Municipal) obstruíam o trânsito quando dos 
passeios.

Uma manifestação em frente à embaixada dos EUA 
resultou na prisão dos manifestantes. Até uma folclórica 
avó, com camisa de time de futebol, foi presa e teve a 

cabeça raspada. A presidenta da República sugeriu que 
todos ficassem presos até a partida do presidente Obama, 
o que foi acolhido pelo Judiciário.

O destempero do governador diante da greve dos 
Bombeiros, que tinha ao seu lado, o chefe institucional 
do Ministério Público Estadual, expôs o equilíbrio para 
gerenciamento de crise.

O desrespeito aos direitos dos indígenas que ocupavam 
o antigo prédio do Museu do Índio, a pretexto de atender 
exigência que a FIFA não formulara, foi emblemático.

Apesar da insubsistência do instituto das remoções 
no Direito brasileiro, o direito constitucional à moradia 
foi vilipendiado. As remoções realizadas atingiram, nos 
atuais governos, montante superior aos dos governos de 
Pereira Passos e Carlos Lacerda. O instituto da realocação, 
disposto no Estatuto da Cidade, foi desconsiderado pela 
classe dirigente do Estado; é letra morta.

O decréscimo de consumo da classe C, após 
experimentação de prosperidade nas últimas duas 
décadas, o aparecimento de dinheiro para as obras da 
Copa quando se dizia inexistir e os abusos da política 
de segurança militarizada que submete a sociedade ao 
arbítrio uniram o que povo nas manifestações.

Enquanto a sociedade não dispõe de mobilidade 
adequada, com serviço público caro e precário, dirigentes 
de diversos órgãos e poderes se deslocam acintosamente 
com batedores ou em helicópteros. De Paris mandavam 
fotos do ‘baile de máscaras’ com guardanapos na cabeça 
e suas damas com sapatos de solas vermelhas na Avenue 
Champs Elysees.

As barcas Rio-Niterói funcionaram adequadamente de 
meia em meia hora do início de 1960 até a privatização no 
meado dos anos 1990. 

Os recursos públicos que poderiam ser empregados 
em obras de infraestrutura, saúde e educação foram 
canalizados para o lucro da cartolagem e das empreiteiras, 
com danos imediatos sobre os direitos de mobilidade, 
moradia, saúde e educação.

O mal-estar social expresso nas manifestações foi um 
basta às violações cotidianas aos direitos. Não há como 
propor a resignação, como fazem setores privilegiados 
que insistem em sugerir o “empoderamento” de cada 
um para, por si, buscar o nível desejado de satisfação 
ou, por meio de conciliações e mediações, a leniência, 
passividade, brandura ou suavidade que a classe 
dominante tenta imputar no povo brasileiro, apesar 
de uma história de lutas e resistências, a exemplo 
de Palmares, Revolta de Filipe dos Santos, Noite das 
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Garrafadas, Revolução de 7 de abril, Revolta dos Malês, 
Canudos, Cabanagem, Revolta da Vacina, Revolta da 
Chibata, Contestado, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia (MNLM) e muitas outras. 

Legitimidade questionada
Acresça-se às causas acima, a arrogância dos que se 

achavam, por obtenção de maioria eleitoral circunstancial, 
legitimados a defender os próprios interesses e dos grupos 
que lhes custeiam as campanhas, sem necessidade de 
permanente acatamento à vontade popular.

Por mais expressivo que seja o percentual de votos no 
momento da escolha do governante isso apenas reflete a 
vontade da sociedade no momento da eleição. Mas, titular 
do poder, a sociedade tem o direito de ingerir na formulação 
e execução das políticas públicas e intervir para correção 
dos rumos quando os governantes fazem opções que não 
venham ao encontro dos seus interesses.

O governante que se ache legitimado pelo voto para 
formular opções sem considerações permanentes à 
vontade popular comporta-se tal como um rei que se 
acredita rei acima das circunstâncias. E, um rei que assim 
age é mais louco que um louco que se diz rei.

Primórdios do mandonismo local e das oligarquias 
regionais

A Primeira República se caracteriza pela centralização 
do poder no âmbito federal e o declínio do poder 
dos senhores rurais. Somente por meio do pacto de 
compromisso, que caracteriza o “coronelismo”, celebrado 
entre o poder central e o coronel, o decadente senhor rural 
ganhou uma sobrevida até a modernização das estruturas 
institucionais com a Revolução de 1930. A única oferta 
que o coronel enfraquecido podia fazer ao poder central 
eram os votos do seu curral eleitoral, universalizado para 
os homens alfabetizados. Daí é que o coronelismo amplia 
o situacionismo dos coronéis. O coronel era, na essência, 
governista. Ainda que o governo mudasse ele não mudava. 
Continua governista.

Enfraquecido, dependente do poder central e ilegítimo, o 
coronel precisava ser zeloso extremadamente de sua autori-
dade em seus domínios. Subordinado ao poder central, oprimia 
aqueles que desafiassem seu poder pessoal de mando. Era 
inadmissível a contestação ou oposição. O coronel era profun-
damente cioso dos seus brios. E, quanto mais se enfraquecia 
tanto mais exigia acatamento às suas vontades. E, quanto 
mais sua autoridade se mostrava ineficiente, mais apelava para 
a violência. Qualquer diversidade de pensamento era conside-

rada desafio às suas vontades e risco à sua autoridade.
Ante o mando local decadente não se podia imaginar 

liberdade de manifestação de pensamento e tudo era objeto 
de censura: literatura, arte ou humor. O coronel podia não 
ser sério, mas era sisudo e fazia questão de ter reconhecido 
como “sistemático”. A sisudez e o distanciamento com as 
forças vivas da sociedade lhe subtraiam da possibilidade 
de viver a realidade do mundo e ser objeto de qualquer 
contestação.

O poder do coronel, ainda que aproveitável pelo 
poder político, se fundamentava na posse da terra e na 
ascendência familiar. Exercia, no sentido weberiano, o 
poder pela tradição. Seu único possível rival no âmbito 
local era o poder mítico da Igreja, fortalecido depois que as 
capelas foram desativadas nas propriedades rurais. Daí a 
necessidade de seduzir o padre para o alinhamento ou pelo 
menos para evitar sua malquerença.

O poder racional-legal somente existia nos pareceres e 
discursos de Ruy Barbosa, que raramente se fazia entender 
aos juízes compromissados com a ordem coronelista e 
com os donos do poder, de cujas famílias se originavam.

Se os dois primeiros presidentes da república nomina-
ram aquele período de “República da Espada”, os onze sub-
sequentes poderiam nominá-la de “República da garrucha 
e do punhal”. A violência estatal era imprescindível para o 
exercício do poder. O chefe de polícia era o auxiliar mais im-
portante do dirigente do Estado. Muitos deles nas primeiras 
décadas do século XX se tornaram ministros do STF.

Remanescem na estrutura burocrática do Estado, 
nos três poderes, formas arcaicas de dominação. 
Suas permanências na contemporaneidade têm como 
fundamento o poder tradicional, tal como o fazia um 
senhor de terras ao tempo do Brasil rural. Daí a tentativa 
de “enquadrar” a sociedade e suas manifestações com a 
truculência das instituições militarizadas, tal como faziam 
os coronéis usando seus ‘cabras’, institucionalizados em 
forma de “Guarda Nacional”. 

Ostentação e debilidade do poder
O poder legítimo se exerce por sinais. As pompas e 

sinais exteriores de autoridade são apenas demonstração 
da fraqueza de quem ordena. Foi o enfraquecimento da 
realeza, ante a ascensão da burguesia, que produziu 
palácios, ritos solenes e tronos banhados a ouro. O 
poder legítimo dispensa helicópteros, batedores e obras 
faraônicas para demonstrar sua existência, presença e 
efetividade.

Toda autoridade repousa em última instância na 
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força. Mas, o exercício da força é demonstração de que a 
autoridade falhou. Pela violência a autoridade se impõe, 
quando voluntariamente não é acatada. A autoridade 
legítima é voluntariamente acolhida.

Criminalização dos movimentos sociais
A criminalização dos movimentos sociais no presente 

momento é cabal demonstração de que as autoridades 
pretendem se reforçar pelo uso da força, por não disporem 
dos meios de convencimento dos cidadãos. 

Em sua última manifestação pública o reitor da 
Universidade de Salamanca, Miguel de Unamuno, dirigiu-
se ao “camisas pretas” do franquismo e lhes disse que 
poderiam vencer, em razão da força, mas que a ninguém 
convenceriam por lhes faltar razão. Para convencer é 
preciso ter razão e direito.

Na tradição judaico-cristã temos o exemplo de Moisés, 
que guiou o povo hebreu pelo deserto durante 40 anos 
em busca da “terra prometida”. Guiar o povo em tempo 
de abundância até os administradores do Judiciário, 
preparados para julgar e não para administrar, o faz. Mas, 
pelo deserto, e em tempos de escassez, é preciso inspirar 
crença na legitimidade. Ainda que Moisés fosse um profeta 
armado não foi pela força que conduziu o povo pelo deserto. 
Afinal, os fortes não podem com os fracos quando estes se 
associam. E o que gera as manifestações e as rebeliões 
não são as liberdades, mas a opressão.

Seria risível, não estivesse o direito de ir e vir sendo 
sacrificado, que bombinha do tipo “cabeça de nego”, 
com as quais crianças brincam nas festas juninas, 
miniatura de máscara veneziana de porcelana e livro de 
esquerda, encontrados em casas de manifestantes, sejam 
considerados “corpos de delito” a justificar a prisão de 
estudantes.

Na falta de outro tipo no qual se enquadrar, optou 
pelo indiciamento por “formação de quadrilha”. Mas, a 
manifestação coletiva não expressa associação. Menos 
ainda que seja associação para o cometimento de crimes. 
O direito de manifestação do pensamento é constitucional. 
O que a CEIV, integrada pelo MP, buscou apurar não foram 
os crimes. Não se tem notícia de apuração dos abusos 
policiais. O que se buscou foi intimidar a sociedade. Os 
dirigentes institucionais, assustados com a reação da 
sociedade, imputam-lhe crimes e a qualifica de vândala. É 
o próprio poder contestado que atua em ilegítima defesa. 
A defesa do Estado é ilegítima, porque não há ameaça de 
mal quando a sociedade assume o cuidado com o que é 
seu. Os crimes imputados aos manifestantes não são 

ocorrências concretas no mundo natural, mas a descrição 
dos tipos abstratos constantes da lei como hipótese.

Não se tem notícia de um único gerente de banco 
ou diretor de instituição financeira que tenha ido a uma 
delegacia para representar por crime de dano evidenciado 
pela quebra de suas vidraças. Mesmo que o crime de dano 
contra patrimônio privado demande representação do 
lesado, quem está protegendo as vidraças das instituições 
financeiras e das lanchonetes estrangeiras é o Estado 
temeroso da sociedade.

Bem comum e interesse de classe
Maquiavel, fundador da Ciência Política, rompeu com 

a ideia tradicional de que há um bem comum a realizar 
e desnuda as relações de poder ao constatar que nas 
sociedades há interesses em conflito entre os quais os 
governantes fazem as opções políticas.

Em “Comentários sobre a Primeira Década de Tito 
Lívio”, Maquiavel disse que “os que criticam as contínuas 
dissensões entre os aristocratas e o povo parecem 
desaprovar justamente as causas que asseguraram fosse 
conservada a liberdade de Roma, prestando mais atenção 
aos gritos e rumores provocados por tais dissensões do 
que aos seus efeitos salutares. Não querem perceber que 
há em todos os governos duas fontes de oposição: os 
interesses do povo e os da classe dominante. Todas as leis 
para proteger a liberdade nascem da sua desunião”. A obra 
é um elogio às manifestações populares, graças a quem se 
assegurou a instituição do Tribuno da Plebe e as liberdades 
em Roma. Para Maquiavel, os erros cometidos pelo povo 
são menos frequentes, menos graves e mais fáceis de 
corrigir que os da aristocracia. Basta trocar as vidraças 
quebradas e remover as cinzas das lixeiras queimadas. 
E arremata: “não se pode de forma alguma acusar de 
desordem uma república que deu tantos exemplos de 
virtude, pois os bons exemplos nascem da boa educação, 
a boa educação das boas leis, e estas das desordens que 
quase todos condenam irrefletidamente”.

Poder Judiciário: o que pensa, como age e o que dele 
espera a rua

Chefes institucionais de poderes e órgãos diversos, 
por conivência ou incompreensão dos seus papeis 
institucionais, aliaram-se em prol do que chamaram de 
interesse geral, desconsiderando o conflito de interesses 
no seio da sociedade e que foi evidenciado pelas 
manifestações populares. Desconsideraram também a 
ordem jurídica e o princípio da separação dos poderes.

O Poder Judiciário andou corroborando as políticas 
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conscientização crescente da função judicante como 
proteção efetiva dos direitos do Homem, individual e 
coletivamente considerado, e a consequente realização 
substancial, não apenas formal, dos valores, direitos e 
liberdades do Estado Democrático de Direito; a defesa 
da independência do Poder Judiciário não só perante 
os demais poderes como também perante grupos de 
qualquer natureza, internos ou externos à Magistratura; 
a democratização da Magistratura, assim no plano do 
ingresso e ascensão funcional, que deve ser por critério 
impessoal e meritocrático, como no das condições do 
exercício profissional, com o fortalecimento dos direitos 
dos juízes à liberdade de expressão, reunião e associação; 
a Justiça considerada como autêntico serviço público que, 
respondendo ao princípio da transparência, permita ao 
cidadão o controle de seu funcionamento; a promoção e a 
defesa dos princípios da democracia pluralista, bem como 
a difusão da cultura jurídica democrática.

As razões para julgar hão de ser jurídicas. A 
racionalidade que a sociedade espera do Judiciário há 
de impor que decida fundado no alegado e provado. 
Juízes quando aderem às razões de Estado ou atuam em 
colaboração para implementação de políticas públicas, 
acabam por endossar ilegalidades. O Judiciário não há de 
ser um colaborador do Executivo ou parceiro na execução 
de políticas públicas, mas um garantidor dos direitos de 
quem os detenha.

Órgão do Estado, o Judiciário é, ao mesmo tempo, um 
contra-poder do Estado na afirmação dos direitos dos 
cidadãos e da sociedade.

violadoras de direitos fundamentais e sociais. Um presidente de 
tribunal se reportou a um juiz, por escrito, transmitindo “pedido” 
de governador num exemplar caso de prática não-republicana, 
a fim de que liminares fossem deferidas em desapropriações, 
quando o Estado sequer havia feito o depósito prévio. 

O caso não é singular. Não há um período em nossa 
história que tenha sido diferente. Na Colônia os juízes 
ordinários eram os presidentes das Câmaras das Vilas 
eleitos pelos proprietários; no Império eram oriundos 
da classe escravista; na 1ª República vinculados aos 
coronéis; durante a ditadura Vargas admoestados pelo 
arbítrio; no regime militar - além de sujeitos a cassações, 
prisões e torturas - participaram do projeto de “segurança 
e desenvolvimento” em prejuízo das liberdades. O “Pacote 
de Abril” editado pelo Governo Geisel em 1977, enquanto 
se mantinha o Congresso Nacional em recesso, dá a 
formatação do judiciário na atualidade. Após a Constituição 
de 1988 há garantias e possibilidade de funcionamento em 
prol da dignidade da pessoa humana, mas as condições 
históricas de formação do Poder Judiciário no Brasil ainda 
condicionam a independência com a qual a magistratura 
poderia assegurar os direitos decorrentes da cidadania. 
Decorridos 25 anos da Constituição de 1988, vige a LOMAN, 
editada no último dia de governo do general-presidente 
Ernesto Geisel. O STF em todo este tempo não se dispôs 
a encaminhar novo projeto de LOMAN ao legislativo. A elite 
institucional está satisfeita. Muitas decisões reproduzem 
trechos de discursos oficiais ou editoriais televisivos.

Mas, há exemplos de resistência, atuação tomando a 
ordem jurídica por parâmetro, compromisso republicano 
com a sociedade e busca da efetivação dos direitos 
fundamentais. Na 1ª República e após a Revolução de 
1930 temos os votos do ministro do STF Hermenegildo 
de Barros. Durante a ditadura militar foram lapidares as 
atuações de Victor Nunes Leal, Hermes de Lima e Evandro 
Lins e Silva. Há muitos outros exemplos em todas as 
épocas, inclusive na atualidade. Os juízes que não estão 
vinculados aos interesses ideológicos da classe dominante 
- e das elites institucionais por vínculos de parentesco, 
clientelismo, filhotismo ou compadrio – compõem este rol 
de magistrados que vão ao encontro da ordem jurídica e dos 
interesses da sociedade. A democratização do judiciário 
pode ampliar os poderes e garantias da magistratura, 
visando a independência judicial, requisito indispensável 
para a adequada realização dos valores constitucionais.

A sociedade espera do Poder Judiciário o respeito 
absoluto e incondicional aos valores jurídicos próprios 
do Estado Democrático de Direito; a promoção da 

855 CARACTERES

“As razões para julgar 
hão de ser jurídicas. 

A racionalidade que a 
sociedade espera do 

Judiciário há de impor 
que decida fundado no 

alegado e provado.”
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ARTIGO

Surpreendentemente, em junho de 2013 as ruas 
brasileiras rapidamente ficaram povoadas de 
manifestantes com indignações variadas. Pa-
recia um grito contido, sufocado em promessas 

irrealizadas. O resumo recolhido revelou que os transpor-
tes públicos, além de ruins, estão caros. Não há mobilida-
de urbana, apesar da opção brasileira pelas aglomerações 
em cidades densamente povoadas. As rodovias, em mau 
estado, estão privatizadas. Pedágios, inclusive urbanos, ar-
recadam muito e investem pouco. Os médicos brasileiros 
são mal remunerados e não possuem condições de traba-
lho, enquanto que estrangeiros são estimulados a elevar 
o número de insatisfeitos. Casos numerosos de corrupção 
pública e privada foram cantados e contados em vários 
pontos do Brasil, como se fossem uma epidemia a ser ra-
dicalmente contida. Enfim, o que se viu e ouviu foram revol-
tadas vozes insatisfeitas com o desempenho das pessoas 
encarregadas do cumprimento de preceitos fundamentais 
da Constituição que completou seu jubileu de prata em ou-
tubro de 2013. O povo cansou de aguardar que se tornas-
sem efetivos os comandos populares dados há 25 anos 
e que os administradores públicos brasileiros teimam em 
não cumprir. O sistema de representação política está com 
suas entranhas expostas e os poderes da República pas-
sam por um verdadeiro “recall” popular.

Este panorama visto nas ruas, mesmo que não tenha a 
densidade que dele se quer extrair, permite discorrer sobre 

Junho de 2013: o levante 
popular democrático

Cláudio dell´Orto
Desembargador do (TJ-RJ)
Presidente da Amaerj

a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. 
A Constituição de 1988 optou pelo fortalecimento do 
Ministério Público atribuindo-lhe funções cada vez mais 
relevantes para o controle da probidade administrativa, 
além da tradicional atribuição de persecução criminal 
e de defesa de interesses difusos e/ou coletivos. A 
expansão de atribuições acarretou a consolidação da 
estrutura orgânica do Parquet e o reconhecimento em 
razão do apoio popular, de que o órgão encarregado da 
persecução criminal não pode ser tolhido da possibilidade 
de investigar diretamente os fatos e atos que pretende 
levar ao Judiciário para julgamento. As ruas impediram 
um retrocesso caso fosse estabelecido uma espécie 
de “monopólio” da investigação criminal. Aliás, as ruas 
repudiaram monopólios.

O Poder Judiciário a partir de 1988 está autorizado a 
decidir sobre políticas públicas porque é um Poder do 
povo brasileiro. O texto constitucional outorgou direitos 
subjetivos que podem ser diretamente cobrados mediante 
ações judiciais em que figuram no polo passivo os órgãos 
ou agentes públicos deles encarregados. O cidadão pode 
pleitear a imediata satisfação do direito outorgado pelo 
texto constitucional. Incumbe ao Estado e aos governantes 
aparelhar as estruturas públicas para cumprir os 
comandos constitucionais. O povo aguardou 25 anos para 
vir às ruas. Majoritariamente, os manifestantes pertencem 
a uma geração que nasceu aguardando o cumprimento 

“O povo cansou de aguardar que se tornassem efetivos os comandos populares dados 

há 25 anos e que os administradores públicos brasileiros teimam em não cumprir.”
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desenvolvimento da pequena propriedade rural. O capítulo 
dos direitos sociais (arts. 6º a 11) estrutura claramente 
comandos normativos inquestionáveis e que integram o 
arcabouço de conquistas trabalhistas do povo brasileiro. O 
art. 170 elenca objetivos sociais da atividade econômica, 
deixando evidente a preocupação nuclear da república 
brasileira com a dignidade humana. A mesma preocupação 
está explícita no texto do artigo 193: “A ordem social tem 
como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-
estar e a justiça sociais.” 

Portanto, parece evidente que o artigo 196 ao definir a 
saúde como direito de todos e garantir o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços de saúde, não condicionou 
estas garantias a qualquer outra norma. Incumbe aos 
governos incluir nos seus orçamentos as verbas para que 
esse mandamento constitucional seja cumprido. Se não 
for feito, o cidadão não atendido poderá propor ações para 
garantia do seu direito subjetivo. A mesma interpretação 
deve alcançar, por exemplo, os direitos previstos nos 
artigos 203, 205, 213, 217, 218 e 225.

Não se pode esquecer, para concluir, que a conjugação 
dos artigos 6º e 7º, IV garante a todos os brasileiros, o 
atendimento das principais reivindicações ouvidas no 
levante democrático de junho de 2013. O que se aguarda 
é que a representação popular, através dos seus Três 
Poderes, encontre caminhos para atender as prioridades 
definidas há um quarto de século.

da Constituição. Eles e a Constituição já estão maduros e 
podem produzir os frutos prometidos.

Não se trata de judicialização da política, politização 
do judiciário ou ativismo judiciário como pejorativamente 
se costuma dizer. Os juízes podem e devem cumprir o 
juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição e 
as  leis. Em caso de conflito entre a lei e a Constituição, 
incumbirá ao juiz decidir pelo cumprimento da Carta 
Magna, observando sempre os objetivos fundamentais da 
República, elencados no seu artigo terceiro.

Uma das questões cruciais é de natureza orçamentária. 
Os recursos públicos devem ser investidos de acordo com 
as leis orçamentárias. Incumbe ao Poder Legislativo, ao 
votar a Lei orçamentária anual respeitar as prioridades 
definidas pela Assembleia Nacional Constituinte. O 
orçamento que não fizer a destinação orçamentária de 
acordo com as determinações constitucionais pode e deve 
ser reordenado pelo Poder Judiciário. Objeta-se que não 
existe na Constituição essa definição de prioridades ou que 
ela seria genérica ou meramente indicativa, sem qualquer 
valor cogente.

Entretanto, logo no seu artigo 3º, o constituinte determina 
que a República pugnará pela garantia do desenvolvimento 
nacional, erradicação da pobreza e da marginalidade e 
redução das desigualdades sociais e regionais. No artigo 
5º, XXIII relembra-se a função social da propriedade e 
no inciso XXVI a necessidade de financiamento para o 

Luis H
enrique

O presidente da Amaerj, desembargador Cláudio dell´Orto
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ARTIGO

Siro Darlan
Desembargador do TJ-RJ
Membro da Associação Juízes para a Democracia (AJD).

A Carta da República assegura no artigo 5º, IV da 
CR que “é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato”. Do ponto de vista 
do Judiciário compete assegurar o exercício ple-

no de todos os direitos a todos os cidadãos. Temos uma 
tradição de povo cordato e ordeiro, sempre respeitoso com 
as instituições e os valores da República.

Ocorre que a partir de junho de 2013 a sociedade, cansada 
dos escândalos políticos e sociais, envolvendo pessoas com 
responsabilidade de comando praticando atos de desrespeito 
ao patrimônio público em detrimento de uma carência enorme 
de políticas publicas e sociais num cenário emoldurado com 
uma das piores distribuições de rendas e oportunidades do 
Planeta, tomou as ruas das principais cidades do País.

Devido a nossa tradição de povo pacífico, logo se disse 
que o Gigante havia acordado numa alusão ao nosso hino 
que canta o País como um “gigante pela própria natureza... 
deitado em berço esplêndido”. Ao tomar consciência de 
sua força política e social, o povo organizado, desprezando 
todas as demais corporações conhecidas tais como 
partidos políticos, sindicatos etc., partiu para exigir respeito 
aos seus direitos numa belíssima manifestação coletiva de 
exercício da cidadania.

As manifestações populares 
sob a perspectiva do Judiciário

D
ivulgação

“(...) a sociedade, cansada dos escândalos políticos e sociais, envolvendo 

pessoas com responsabilidade de comando praticando atos de desrespeito 

ao patrimônio público (...) tomou as ruas das principais cidades do País.”

Desembargador Siro Darlan
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O povo consciente de que a Constituição assegura a 
liberdade de expressão e de reunião, foi às ruas exigir do 
governo e dos políticos em geral que os compromissos 
de transformação social, outrora assumido pelos partidos 
políticos e reiterado periodicamente nas campanhas 
eleitorais, fossem efetivamente cumpridos. A sensação de 
que os destinatários dos serviços públicos do Estado não 
foram devidamente atendidos por um governo cuja legenda 
partidária prometia transformar o País, contribuiu para 
gerar um descaso, quando não um verdadeiro desprezo da 
juventude pelos partidos políticos existentes.

Houve abusos, sim, de parte a parte. Desacostumados 
a essas manifestações gerações mais modernas deram 
lição de estratégia e exigências, principalmente no 
campo político. Porém, igualmente desacostumados e 
despreparados o aparato policial agiu como se estivesse 
combatendo inimigos e criminosos comuns. O uso de 
armas letais e não letais causou muitas vítimas inocentes 
e cidadãos no legítimo exercício de um direito.

Acuadas, algumas autoridades destinatárias dos 
protestos reagiram como os ditadores colocando a polícia 
e seu instrumental legal contra os manifestantes. Nesse 
particular os poderes não foram independentes, mas 
harmônicos, pois o que interessava a um segmento foi 
imediatamente atendido pelo outro. O Executivo ordenou, 
o Legislativo legislou leis de exceção e o Ministério Público, 
servidor da sociedade, aceitou o papel de algoz com os 
mandados de prisão expedidos pelo Judiciário.

O que aconteceu em nosso país, em especial no 
Rio, foi muito grave: prisões arbitrárias sob o manto 
retórico da repressão a “vândalos”. O rótulo tem servido 
a generalizações que uniformizam as mais díspares 
situações. O arbítrio foi de tal ordem que livros foram 
apreendidos na casa de jovens estudantes inofensivos. 
Livros anarquistas, como na idade média inquisitória. Ema 
Goldman virou prova de formação de quadrilha! Hannah 
Arendt revirou-se no túmulo.

Esboçaram-se algumas resistências democráticas que 
se uniram, mobilizaram e responderam ainda sem muita 
energia, uma vez que a mídia dominante está a serviço 
dos poderes que critica em suas manchetes e optaram 
por criminalizar as manifestações. Começaram proibindo 
máscaras e já estão criminalizando ideias.

A criminalização dos fatos sociais que saem dos 
padrões ditados pelas elites e pelos opressores é uma 
prática muito comum no Brasil. Já foram criminalizadas 
práticas como a capoeira, o samba, a prostituição, os 
artistas, o desemprego através da vadiagem, a população 

de rua através da política do choque de ordem e a venda 
de drogas tidas como ilícitas, embora aprovadas outras 
substâncias com os mesmos efeitos colaterais.

Essa é a mesma lógica daqueles que perseguiram os 
cristãos em seus primeiros tempos, que escravizaram 
os negros, que provocaram o holocausto dos judeus. E a 
mesma filosofia com roupagens diferentes de intolerância e 
opressão. É a mesma lógica que mantém permanentemente 
na pauta da mídia a redução da maioridade penal, porque é 
por essa forma de judicialização que se impõe o controle e 
o extermínio das massas empobrecidas.

Toda e qualquer resistência ao que é imposto pelas 
classes de controle gera uma reação que importa na 
criminalização do comportamento social tido como 
desviante. Essa prática está presente no próprio processo 
educacional que a música “Another brick in the wall” do Pink 
Floyd retrata tão bem quando canta: “Nós não precisamos 
de nenhuma educação; nós não precisamos de nenhum 
controle de pensamento; nenhum humor-negro na sala 
de aula; professores deixem essas crianças em paz; ei, 
professores, deixem essas crianças em paz; em suma, é 
apenas um outro tijolo no muro; no fim, você é apenas um 
outro tijolo no muro”.

Quando se nota a presença predominante de jovens 
nas manifestações de junho é sinal que despertaram 
do marasmo entorpecente que marava a juventude, que 
parecia alienada e desinteressada com o destino de uma 
República à deriva. Mas o que reclamam os jovens senão os 
fundamentos de uma República desejável, com austeridade 
de poder, a separação do público do privado. Registre-se que 
a juventude que hoje ocupa as ruas é radicalmente diferente 
da juventude conhecida como “rebeldes sem causa” de 
outros movimentos sociais que nos antecederam.

Com o que sonham os jovens senão por uma 
verdadeira representatividade política quando dizem que 
os políticos não os representam. O que clamam, senão 
por uma necessidade de diálogo permanente entre os 
que administram, legislam e julgam com os cidadãos. A 
juventude tida como egoísta mostra seu lado gregário e 
solidário. Não toleram mais que uma minoria privilegiada 
e rica continue pensando que o Brasil é uma propriedade 
privada e patrimônio dessa elite.

Importante notar que entre os manifestantes que 
clamavam contra o aumento das passagens de ônibus 
muitos não eram usuários de ônibus, mas proprietários de 
veículos, os quais solidários com os que usam transportes 
públicos. Esse fato qualifica ainda mais os manifestantes 
porque a revolta não é contra uma opressão que sofrem, 
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mas uma revolta em favor dos que são oprimidos. Albert 
Camus diz em “O Homem revoltado”, que “a revolta não 
nasce obrigatoriamente entre os oprimidos”, pois aquele 
que se revolta pode não ser oprimido, mas ver alguém se 
sentindo oprimido provoca sua revolta.

E é esse clima de opressão contra o mais fraco que muitas 
vezes gera a violência perpetrada por alguns manifestantes, 
considerados vândalos pela mídia e por alguns destinatários 
dos protestos, e que nada mais foi que a reação violenta a 
uma opressão violenta e covarde contra os mais frágeis.

O que se ouviu nas ruas foram gritos que exigem 
que os partidos deixem de ser partidos de negócios para 
representar verdadeiramente os anseios da população e 
que o orçamento seja direcionado para as necessidades 
básicas da população mais necessitada e sofrida.

O que ocorreu de inusitado nas manifestações foi a 
importância do uso das redes sociais na organização, 
o que está a merecer uma observação especial, pois 
muitos pesquisadores ainda analisam o seu impacto nos 
processos revolucionários de transformação social no 
mundo inteiro. 

O que ocorreu no Brasil agora se assemelha em parte 
às manifestações da Praça Tahir, no Egito, a pouco mais 
de um ano atrás, e a outras manifestações no Oriente 
Médio, onde aplicativos como o Twitter foram sobejamente 
utilizados na divulgação de protestos e na formação de 
redes de mobilização, que em certas localidades instalaram 
um verdadeiro clima de guerra civil, na série de eventos 
históricos conhecidos como “Primavera Árabe”. 

No Brasil, assim como nesses lugares, a chegada 
da tecnologia, utilizada integralmente por um enorme 
contingente de jovens e estudantes das camadas médias 
e mesmo de camadas mais pauperizadas da população, 
fez com que muitos desses jovens ocupassem as 
ruas, numa perspectiva de contestação do modelo de 
governo e mesmo da cultura tradicional vigente, exigindo 
transformações.

 O espanto fica por conta do tempo que levou para o Brasil 
para que também acontecessem essas mobilizações, tendo 
em vista que, em países vizinhos da América do Sul, como na 
Argentina e no Chile, já faz parte do cotidiano de seus cidadãos 
a ocorrência periódica de grandes protestos de rua e intensas 
mobilizações de massa, principalmente em regiões que 
sofreram as ferozes consequências das ditaduras militares, 
tão autoritárias e sanguinárias como a brasileira.

Nesses países, a atuação dos movimentos sociais já 
faz parte da agenda política frequente de seus governos, 
e no Brasil tais movimentos pareciam adormecidos desde 

a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores à 
presidência da república.

O movimento de criminalização desses movimentos 
sociais saudáveis e necessário para o amadurecimento 
de nossas instituições é a reação previsível daqueles 
que querem salvar o que está estabelecido. A palavra 
“vandalismo” foi criada em momento histórico 
semelhante quando na Revolução Francesa um deputado 
da Constituinte francesa escreveu referindo-se aos 
revolucionários “o vandalismo e a violência revolucionária 
do populacho que destrói o patrimônio”.

 Naquela ocasião, também foi instituída uma 
“Comissão de Instrução Pública” para apurar e denunciar 
a “barbárie” e os “vândalos” que causaram prejuízos aos 
bens públicos. O governador do Rio, habitual visitante de 
Paris, deve ter ouvido falar desses fatos históricos entre 
uma dança dos guardanapos e um gole de champanhe, 
e instituiu a Comissão para apurar atos de vandalismo, 
presidida pelo Ministério Público. Parece que uma das 
reinvindicações encampadas nas manifestações, as 
críticas ao projeto que tramitava de emenda constitucional 
que limitava o poder do Ministério Público às investigações 
criminais, conhecida como PEC 37 foi um equívoco.

“Com o que sonham os jovens 
senão por uma verdadeira 

representatividade política 
quando dizem que os políticos 

não os representam. O que 
clamam, senão por uma 
necessidade de diálogo 

permanente entre os que 
administram, legislam e julgam 
com os cidadãos. A juventude 
tida como egoísta mostra seu 

lado gregário e solidário.”



Revista Fórum  31

governador do Rio sucumbiu e ele acabou emparedado em 
seu próprio lar e sua credibilidade restou comprometida 
pela sua opção ao confronto ao invés do diálogo e da 
conciliação.

Diante desses fatos ocorridos, cabe a pergunta quem 
são os vândalos? Os cidadãos no exercício de um direito 
constitucional ou o Estado que legisla após os fatos 
ocorridos para criminalizá-los como forma evidente de 
coagir os jovens e calar as vozes das ruas? Assim como 
há tempos faço a pergunta “quem é o infrator”? Os jovens 
que respondem à violência que os vitimiza por ausência 
de políticas sociais públicas inclusivas ou os adolescentes 
que respondem com violência a essa agressão do Estado?

A Constituição que fizemos, como uma Carta da 
Cidadania, completa 25 anos e, então o Estado brasileiro 
administrava um sistema penitenciário com 100 mil presos. 
Hoje, com a criminalização cada vez maior dos fatos sociais 
irrelevantes, estamos caminhando para 600 mil presos, a 
quarta maior população carcerária do Planeta e ainda há 
quem fale em impunidade. Cada vez que aumentamos 
as restrições às manifestações sociais e aumentamos os 
tipos penais e as penas estamos sufocando a democracia 
e prestigiando o autoritarismo.

Como o legislador pátrio não contempla o tipo penal 
chamado de vandalismo, essa Comissão inova em matéria 
penal, embora seja da competência exclusiva da União, e 
até autoriza a quebra do sigilo das pessoas. Está iniciada 
a temporada da caça aos manifestantes que incialmente 
prendeu oito jovens devidamente buscados e apreendidos 
nas madrugadas seguintes em suas casas, com graves 
constrangimentos a seus familiares. Material apreendido 
na posse desses “perigosos meliantes”: máscaras de 
Veneza de geladeira; canivete de escoteiro, e material de 
informática. Isso foi suficiente para enquadrar os jovens 
brasileiros no exercício do direito à livre manifestação do 
pensamento em quadrilheiros armados e pedófilos.

O governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, preferiu 
adotar o lema de ver todo manifestante como baderneiro 
e vândalo, subestimando o imenso apoio popular que os 
protestos passaram a ter na mídia e nas redes sociais, 
após a divulgação das primeiras ações truculentas dos 
policiais. O discurso da criminalização custou caro porque 
gerou mais violência como reação. Se for justificável o 
uso da força em situações extremas, no caso dos policiais 
do Rio, ao contrário do que aconteceu em outros estados, 
houve excesso dos dois lados, mas a popularidade do 

D
iane Sun

Manifestação no Centro do Rio de Janeiro
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OLHAR DE FORA

A defesa dos direitos humanos é uma marca re-
gistrada na carreira de Marcelo Freixo, deputado 
estadual do PSOL-RJ. Nascido em 1967 na ci-
dade de Niterói, região metropolitana do Rio de 

Janeiro, Freixo era professor de história antes de decidir 
mergulhar no universo político há mais de 20 anos. Desde 
então, sua principal bandeira tem sido a garantia dos di-
reitos dos cidadãos historicamente discriminados. Por ter 
uma postura firme na condução de seus projetos, Freixo 
atraiu todos os tipos de olhares: para o bem (neste caso, 
do cineasta José Padilha, de Tropa de Elite 2) e para o mal 
(ele foi ameaçado de morte na época em que coordenava 
a CPI das Milícias).

O início da sua carreira já dava alguns indícios de como 
seria sua vida parlamentar. Freixo foi pesquisador da ONG 
Justiça Global, diretor do Sindicato dos Professores de São 
Gonçalo e Niterói (Sinpro) e consultor do deputado federal 
Chico Alencar (PSOL-RJ) na área de direitos humanos. 
Entre os anos de 2001 e 2004, presidiu o Conselho da 
Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro, responsável 
por fiscalizar as penitenciárias.

Foi com essa bagagem que Marcelo Freixo assumiu, 

Uma luta
que é de todos

Juliana Tavares

Em um cenário de mobilização popular em prol dos direitos sociais, o deputado 

estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ), conhecido por sua longa atuação em defesa 

dos direitos humanos, comenta, nesta entrevista exclusiva, sobre os temas que 

movem esses cidadãos pelas ruas da capital fluminense e do Brasil.

em 2007, seu primeiro mandato como deputado 
estadual, pelo PSOL-RJ, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). No ano seguinte, ele 
presidiu a CPI das Milícias, que investigou a atuação de 
milícias no Estado e indiciou 225 envolvidos. O trabalho 
lhe rendeu diversas ameaças de morte e lhe forçou 
a deixar o País para que sua segurança pessoal fosse 
reestruturada. O material dessa CPI também despertou 
o interesse do cineasta José Padilha, que se baseou no 
documento para fazer o roteiro do filme Tropa de Elite 2 e 
se inspirou na história de Freixo para criar o personagem 
Diogo Fraga, igualmente deputado e defensor dos 
direitos humanos. Em 2011, já no seu segundo mandato, 
Freixo presidiu a CPI do tráfico de armas e munições no 
Rio, onde propôs 69 ações para aumentar a fiscalização 
dos arsenais públicos e privados.

Atualmente, Marcelo Freixo preside a Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. Nesta 
entrevista exclusiva, ele fala sobre os motivos que culmi-
naram nas diversas manifestações ocorridas no Rio de Ja-
neiro, bem como sobre o desaparecimento do ajudante de 
pedreiro Amarildo de Souza, entre outros assuntos. 
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Fórum - Depois da revogação do aumento da tarifa, que 
poderia servir de estímulo para mais manifestações, 
vimos que as passeatas perderam força no País. Em sua 
opinião, o que pode estimular a população a continuar 
reivindicando seus direitos?
Marcelo Freixo - Em primeiro lugar, é importante lembrar 
que essas manifestações nunca foram restritas à tarifa. 
É verdade que, como pano de fundo, existem modelos 
de cidade cada vez mais caros, com cidadanias menos 
participativas, com uma população que não consegue 
participar das decisões políticas que giram em torno de 
suas vidas e a própria questão da tarifa foram temas que 
estiveram no Brasil inteiro, em todas as grandes cidades. 
No Rio de Janeiro, como a repressão foi muito forte, elas 
acabaram reagindo sobre o governador [Sérgio Cabral, 
do PMDB], principalmente sobre o prefeito [Eduardo Paes, 
do mesmo partido]. Nesse sentido, a manutenção das 
atividades têm a ver com o perfil do governo do PMDB do 
Rio, o que não aconteceu nas outras cidades. Nelas, as 
manifestações continuaram sendo específicas, enquanto 
no Rio se consolidaram numa crítica política ao governador, 
mesmo sem intervenção de partidos políticos.

Fórum - Nessas manifestações a internet teve um papel 
crucial: foi através dela que os ideais se propagaram pelo 
País. De que maneira a internet, mais precisamente as 
redes sociais, podem contribuir na conscientização e no 
interesse dos jovens pela política?
Marcelo Freixo - Acredito que a internet cumpriu 
exatamente esse papel. Não acho que ela fez um 
processo de individualização, como alguns jornalistas 
dizem. A internet é coletiva, mas de uma forma diferente 
da qual estávamos acostumados. Ela é um instrumento 
que você toca sozinho, mas que pode lhe conectar a 
uma quantidade enorme de pessoas, com um grande 
acesso a diversas pastas e temas. Por isso que aquilo 
que vivemos em 1968, 1984, 1992, utilizando outros 
momentos de grandes mobilizações como exemplo, 
não servem para explicar o que vivemos hoje. Estamos 
em um contexto no qual existem complexidades de 
comunicação que dá um sentido muito próprio a esses 
movimentos. Eles são mais sentidos do que pensados, 
mais emocionais do que racionais. Não é para construir 
uma sociedade melhor no futuro. É para conseguir 
conquistas imediatas.

D
ivulgação

Deputado estadual Marcelo Freixo
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Fórum - Na capital fluminense as manifestações 
perduraram, mas com pautas que foram além da tarifa. 
Um dos assuntos em voga é a CPI dos Ônibus, cuja 
transparência é cobrada pelos manifestantes. Na sua 
opinião, o que fomentou esse “despertar”?
Marcelo Freixo - Esse é um processo crescente de 
participação da sociedade. O que ela está exigindo nas 
ruas é um processo de radicalização da democracia por 
participação direta, efetiva. Quando uma CPI é controlada 
por vereadores que não querem e que não permitem 
essa investigação, a reação da sociedade é diretamente 
proporcional ao tamanho do absurdo que isso representa. 
Só os cidadãos sabem o que significa andar de ônibus 
no Rio de Janeiro. Sem dúvida, trata-se de uma ação 
qualificada de uma sociedade que almeja um debate mais 
consistente, ampliando sua capacidade e intervindo na 
vida política.

Fórum - Outro impasse que ganhou força na esteira das 
manifestações no Rio de Janeiro foi a atuação da polícia, 
denunciada e divulgada amplamente na internet. A Polícia 
Militar negou as acusações dizendo que se tratava de 
uma “trama sórdida” para justificar os atos de violência 
e vandalismo. Nesse contexto, o que pode ser feito para 
resgatar a confiança na polícia?
Marcelo Freixo – Talvez essa é a tarefa mais difícil que 
nós temos. Particularmente, eu achei correta a troca no 
comando da polícia do Rio de Janeiro. Acredito que o 
Erir Ribeiro [ex-comandante] perdeu completamente a 
condição de dialogar com a sociedade. Nesse sentido, o 
novo comandante, [coronel] José Luís Castro Menezes, 
entende a necessidade de abrir esse diálogo e ver o 
rumo de entendimento que nós precisamos. A tentativa 
de caracterizar tudo como ação de vândalos não ajuda. 
Um grande problema do Rio é dizer que existe a PM de 
um lado e o vândalo de outro, mas isso não é verdade. É 
uma explosão de revolta e o Estado, não só a polícia, foi 
historicamente violento e precisa buscar novos métodos e 
formas de dialogar com isso.

Fórum – Como já mencionado, o mandato do governador 
Sérgio Cabral é, de fato,  uma das grandes insatisfações 
dos cariocas. Em entrevista à rádio CBN, ele afirmou que 
houve erros de diálogo na sua gestão. Na sua opinião, 
quais atitudes foram o estopim dessas manifestações?
Marcelo Freixo – O governador Sérgio Cabral nunca 
dialogou com a sociedade. Foi violento e arrogante no 
episódio que privatizou o Maracanã, sem realizar uma 

audiência pública, planejou a Linha 4 do metrô sem 
nenhum respeito à opinião dos moradores, governou 
o tempo inteiro com arrogância, com a plena certeza da 
impunidade e acreditando que chegaria no final de seu 
governo sem nenhum transtorno, mas isso não aconteceu. 
Ele não soube como agir quando se deparou com tantas 
críticas profundas, a ponto de afirmar, de forma patética, 
que depois que o Papa [Francisco, em visita ao Brasil no 
mês de julho] o tocou ele ganhou fortes dotes de humildade 
- o que virou motivo de chacota. E agora ele tenta ser o 
mais democrático dos governadores, depois de 7 anos 
de um governo autoritário, violento e soberbo. É difícil ele 
mudar essa opinião.

Fórum - Diante de uma sociedade insatisfeita com grande 
parte de seus representantes, qual é o papel dos políticos 
no sentido de reverter esse quadro?
Marcelo Freixo - Acho que uma das razões é a crise da 
governabilidade. O processo eleitoral se faz com uma 
grande necessidade financeira, você tem o financiamento 
tributário, siglas partidárias sendo vendidas para aumentar 
o tempo do candidato na televisão em troca de cargos 
públicos. Isso de alguma maneira deixou a população 
distante de qualquer tomada de decisão e, sem dúvida 
alguma, acarretou em uma falta de identificação de 
representatividade por parte da sociedade. Não sei se 
essas grandes revoltas vão se transformar numa grande 
quantidade de voto nulo ou numa grande quantidade de 
votos mais conscientes, mais criteriosos. Tomara que a 
segunda opção seja mais forte e mais presente na próxima 
eleição.

Fórum - O desaparecimento do ajudante de pedreiro 
Amarildo de Souza não só impulsionou ações mais 
persistentes dos cidadãos como também fez reacender 
a cobrança sobre o paradeiro de tantos outros casos 
semelhantes. O senhor acredita que essa movimentação 
da sociedade civil pode ajudar no esclarecimento, assim 
como as manifestações de julho surtiram efeitos? O 
que mais precisa ser feito para que esses casos sejam 
esclarecidos?
Marcelo Freixo – É importante lembrar que o caso 
do Amarildo ocorreu numa área de UPP e foi em um 
momento de grandes manifestações nas ruas. Então 
essas duas coisas ajudaram a dar visibilidade ao caso 
do Amarildo e também a inúmeros casos semelhantes. 
Em 2012, tivemos 5.900 casos de desaparecimentos. 
Evidentemente que eles podem ter aparecido, mas o fato 
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é que não sabemos. Não há nenhum registro ou dados 
minimamente coletados. Não sabemos, por exemplo, 
quantos dos desaparecidos são crianças ou idosos. 
Não há nenhuma rede de assistência a essas famílias 
ou sequer uma informação confiável. Temos registros 
de carros roubados, mas não temos de pessoas 
desaparecidas. Nesse sentido, o Amarildo, de alguma 
maneira, acabou dando luz a esses outros casos pelo 
momento e lugar em que aconteceu. Sabemos que 
essa pressão da sociedade [“Onde está o Amarildo?”], 
a pressão da Anistia Internacional, do “Rio de Paz”, e 
outras organizações que tem muita visibilidade no Rio 
de Janeiro e fora dele, são fundamentais para pressionar 
o Estado a não deixar o caso do Amarildo sem resposta 
como tantos outros.

Fórum - O senhor é um dos apoiadores do Prêmio Juíza 
Patrícia Acioli de Direitos Humanos, que homenageia a 
magistrada e reforça a importância de um respaldo policial 
para os juízes que têm sua integridade física ameaçada. 
Na sua opinião, qual é a importância dessa iniciativa na 
busca por uma sociedade na qual prevaleça a justiça?
Marcelo Freixo - Conheci bastante a Patrícia Acioli. Nós 
trabalhávamos sobre o mesmo tema e ela veio à Alerj 
pegar o relatório da CPI das Milícias. Ela era uma juíza 

exemplar. O que aconteceu com ela foi um crime bárbaro 
que não pode e não deve ser esquecido. Também é 
evidente que esse crime foi contra o Poder Judiciário, 
uma vez que seus assassinos usaram armas e munição 
do Estado. Por isso, faz muito bem os organizadores do 
Prêmio em destacar, todo o ano, belos trabalhos, tanto 
acadêmico quanto sociais, e manter viva a memória da 
Patrícia.

Fórum - Quais são seus projetos em andamento na Alerj?
Marcelo Freixo – Nós estamos com uma série de 
audiências públicas relacionadas à questão do modelo de 
desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro, que não é algo 
muito comum em direitos humanos no Brasil mas que 
nós achamos muito importante. Fizemos uma audiência 
pública sobre a instalação da siderúrgica da TK CSA 
(ThyssenKrupp) na zona oeste do Rio, fizemos outra sobre 
o Porto do Açu do Eike Batista, entre outras ações. Esses 
empreendimentos têm um grande impacto sobre diversas 
populações e vêm gerando uma série de violações de 
direitos humanos, tanto no caso de poluição quanto no 
de remoção de moradores. Essa tem sido uma linha 
muito forte e nova no campo de direitos humanos. Não é 
somente trabalhar as relações individuais, mas, também, 
numa perspectiva mais coletiva.

D
ivulgação

Deputado Marcelo Freixo conversa com manifestantes durante ato público no Centro do Rio de Janeiro



   

36  Revista Fórum

ESPECIAL

Há muito tempo não se vê uma participação tão 
ativa da sociedade civil em assuntos políticos 
como nos últimos meses. As manifestações que 
eclodiram no País mostraram o quanto os cida-

dãos anseiam por soluções de seus representantes. Entretan-
to, mais do que somente cobrar, é importante que a popula-
ção se envolva o máximo possível nos temas que, no fim das 
contas, afetarão diretamente suas vidas. Para incentivar e es-
timular ideias a favor dos direitos humanos – fundamentais 
para a vida em sociedade -, a Amaerj realiza anualmente o 
Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos, cuja segun-
da edição foi lançada em 12 de agosto, na Escola de Magis-
tratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), no centro do Rio.

Além de oferecer um espaço para reflexão e discussão 
do tema, o prêmio também homenageia uma magistrada 
que trabalhou arduamente no combate à violência policial e 
à corrupção de agentes públicos. Em 11 de agosto de 2011, 
a juíza Patrícia Lourival Acioli, titular da 4ª Vara Criminal 
de São Gonçalo, foi assassinada com 21 tiros disparados 
por dois motociclistas no portão de sua casa em Niterói, 

Juliana Tavares

Prêmio Patrícia Acioli:  
iniciativas em defesa  
dos direitos humanos
Incentivar, motivar e valorizar ações que contribuam com a manutenção dos 

direitos humanos são os pilares que norteiam a premiação criada pela Amaerj 

e que chegou a sua  segunda edição neste ano

região metropolitana do Rio de Janeiro. Sua postura rígida 
na aplicação da lei, independentemente de quem era o 
acusado, lhe rendeu uma série de ameaças de morte 
ao longo da carreira. Tantas inimizades resultaram na 
emboscada que lhe custou a vida, arquitetada por policiais 
do 7º Batalhão da Polícia Militar, e que eram investigados 
pela juíza por envolvimento com o crime organizado – oito 
deles tiveram a prisão decretada pela magistrada dias 
antes do assassinato e, naquele dia, mais três mandados 
foram expedidos contra dois dos policiais envolvidos.

Marcada pela coragem e determinação, a trajetória da 
juíza Patrícia Acioli é um exemplo de luta pelos direitos 
humanos e pelo comprometimento com a justiça no Brasil. 
Outro assunto que também vem à tona com esse crime é 
o fato de que, mesmo com as diversas ameaças recebidas, 
a magistrada não recebia proteção policial, o que deixou 
o terreno livre para os assassinos. Debater o tema da 
segurança de quem tem sua integridade física ameaçada 
é mais uma das metas do Prêmio Patrícia Acioli, para que 
casos como o que vitimou a juíza não se repitam.
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Dois anos de premiação
Reunidos no auditório Desembargador Antônio Carlos 

Amorim, na Emerj, 250 convidados prestigiaram o lança-
mento do 2º Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Huma-
nos. Magistrados, políticos, empresários, representantes 
de movimentos sociais e familiares da juíza participaram 
da cerimônia que marcou o início do período de inscrições, 
encerrada a 8 de outubro.

Na abertura do evento, o presidente da Amaerj, Cláudio 
dell’Orto, reiterou o significado que aquele atentado 
representou para quem atua no judiciário. “Quando, naquele 
trágico 11 de agosto, o nosso Poder Judiciário foi ferido 
mortalmente com aqueles disparos que tiraram a vida da 
nossa colega, a magistratura do Rio de Janeiro estava 
assumindo um compromisso que não pode ser deixado de 
lado, um compromisso de mostrar à sociedade brasileira 
que os juízes não podem ter medo”, declarou.

Ao apresentar o objetivo do projeto aos convidados, 
a juíza Denise Appolinária, diretora de Direitos Humanos 
da Amaerj, afirmou que “nossa meta é destruir muros e 

construir pontes, buscando sempre a defesa dos direitos 
humanos”.

Uma das novidades da edição 2013 foi a divisão das 
categorias, que reconhecem os esforços daqueles que 
ampliam o debate, seja no âmbito escolar ou acadêmico, e 
dos que colocam suas ideias em prática. Foram premiados os 
três melhores projetos nas categorias Práticas Humanísticas, 
Trabalhos Acadêmicos (ambas com prêmios de R$ 15 mil 
para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para 
o terceiro) e Redação do Ensino Fundamental (com prêmio de 
um tablet para cada autor dos três melhores textos).

A subsecretária municipal de educação do Rio de 
Janeiro, Helena Bomeny, reforçou a importância da 
participação de crianças e adolescentes no prêmio. 
“Também queremos formar ‘Patrícias’ nas escolas do Rio. 
Temos uma parceria com a Amaerj há quatro anos para o 
‘Conhecendo o Judiciário’, que mostra um lado que poucos 
conhecem do Judiciário, como parceiro, que pode ajudar. 
Por isso, me sinto honrada em saber que os alunos da rede 
pública escreverão sobre direitos humanos”.

XXXX
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Memória e luta
Todos os presentes relembraram a história e carac-

terísticas marcantes da juíza Patrícia Acioli, corroborando 
sua relevância para o fortalecimento dos direitos à digni-
dade humana no Brasil.

O desembargador Siro Darlan, da 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-
RJ), comentou sobre o legado deixado pela magistrada. 
“Se hoje a sociedade resiste e está nas ruas clamando por 
justiça é semente do trabalho da nossa querida Patrícia. 
É em respeito à memória dela e de tantos outros que são 
sacrificados pelas forças públicas, que nós, representantes 
da Justiça, temos de oferecer à população, com extrema 
responsabilidade, uma resposta efetiva, eficaz, verdadeira e 
honesta com o nosso trabalho e, sobretudo, com a coragem 
que Patrícia Acioli teve para enfrentar a criminalidade”

Os deputados federais Chico Alencar e Jean Wyllys 
(ambos do PSOL-RJ) também enalteceram o prêmio, 
a carreira da magistrada e a busca pela preservação 
dos direitos humanos. Segundo Alencar, a maneira  
pedagógica e didática com que o prêmio alcança os 
mais jovens é uma forma de perpetuar a luta da juíza em 
favor da cidadania. Jean Wyllys, por sua vez, destacou 
o constante empenho da magistrada em defender 
o direito dos mais humildes. “Devemos nos engajar 
com afinco pelo reconhecimento da humanidade das 
pessoas. Foi isso que Patrícia Acioli fez e, infelizmente, 
por fazer isso, sua vida foi ceifada”, enfatizou.

Para Zaqueu Teixeira, secretário de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de 
Janeiro, a mobilização pública é um dos melhores recursos 
para encontrara soluções em prol dos direitos humanos. 
“Que a gente consiga, efetivamente, através do prêmio, 
estimular o aperfeiçoamento das políticas públicas para os 
direitos humanos, que possam ter absorção pela sociedade. 
Quanto mais a sociedade estiver mobilizada para a 
não violação dos direitos humanos, mais teremos uma 
sociedade desenvolvida garantindo a dignidade da pessoa 
humana”, concluiu Teixeira, parabenizando a Amaerj pela 
iniciativa de valorizar as ações que conseguiram mudar 
esse paradigma.

Um dos depoimentos mais emocionados da noite 
foi do defensor público José Augusto Garcia de Sousa, 
ex-cunhado da juíza Patrícia Acioli. Em nome da 
família da magistrada, ele agradeceu à Amaerj pela 
homenagem e acrescentou dizendo que “para quem 
perde alguém querido a dor maior é imaginar que 
aquela pessoa poderia estar aqui, participando de tudo 

que está acontecendo. Imaginamos a Patrícia, com 
aquele senso de justiça extremo, uma pessoa que se 
indignava profundamente em prol de justiça. Patrícia 
foi uma pessoa revolucionária, que transbordava vida e 
que salvou muitas vidas”.

Apresentações artísticas
A trilha sonora do lançamento ficou por conta da 

Orquestra Maré do Amanhã, projeto social desenvolvido 
no Complexo da Maré, zona norte do Rio, do coral Canta 
Detran e do grupo de percussão Makala do Afro Reggae, 
grupo cultural apoiador do projeto.

Quem também apoiou o 2º Prêmio Juíza Patrícia Acioli 
de Direitos Humanos é o Movimento Gabriela Sou da Paz, 
as Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA), A Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) e o 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada em 
8 de outubro, e contou com a presença de magistrados, 
parlamentares, artistas, professores e estudantes.
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Julgamento: 11 policiais acusados e cinco condenados
Desde o fim do ano passado, os 11 policiais acusados pelo envolvimento na morte da juíza Patrícia Acioli 

vem sendo julgados gradativamente. Em 4 de dezembro de 2012, o policial militar Sérgio Costa Júnior, réu 
confesso, foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha 
armada. Além disso, ele teve de pagar os custos iniciais e taxas judiciárias do processo – conforme prevê o 
Código Penal -, providenciar 200 cestas básicas ao Estado e perdeu oficialmente o cargo público.

Pouco mais de um mês depois, em 30 de janeiro, os policiais militares Jefferson de Araújo Miranda, Jovanis 
Falcão Júnior e Junior Cezar de Medeiros foram condenados, respectivamente, a 26 anos de reclusão, 25 anos 
e 6 meses e 22 anos e 6 meses. O cabo Carlos Adilio Maciel Santos foi condenado, em 16 de abril, a 19 anos 
e seis meses de prisão, pagamento de 50 salários mínimos e perda do cargo público. Todos responderam por 
homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha.

Até o fechamento desta edição, o julgamento dos seis acusados restantes estava marcado na seguinte 
ordem: 20 de setembro para o ex-policial militar Daniel Santos Benitez Lopez; 7 de novembro para o também 
ex-policial militar Claudio Luiz Silva de Oliveira; e 4 de dezembro para Charles Azevedo Tavares, Alex Ribeiro 
Pereira, Sammy dos Santos Quintanilha e Handerson Lentz Henriques da Silva, todos ex-policiais militares.

Os 11 acusados pertenciam ao 7º Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo.

Fontes: UOL e G1

Luis H
enrique

Orquestra se apresentou nas cerimônias de abertura e encerramento da segunda edição do Prêmio
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TURISMO

Juliana Tavares

Explorando destinos na 
primavera brasileira
Paisagens especiais tomam conta do País durante a estação mais 

colorida do ano. Alguns lugares ficam ainda mais atraentes e usufruem 

desse cenário para conquistar admiradores Brasil afora

O desabrochar das flores é o sinal definitivo para 
identificarmos o início da primavera. Durante 
aproximadamente três meses, podemos ad-
mirar o festival de cores, formatos e aromas 

com que esse período nos presenteia. Nessa época, nada 
mais natural do que escolher atividades ao ar livre e desfru-
tar dessa atmosfera única – e é melhor ainda quando não 
precisamos sair do Brasil para encontrar essas verdadeiras 

preciosidades paisagísticas. Confira, nessa reportagem, um 
tour pelos lugares que ficam especialmente encantadores 
na primavera.

A primeira parada é na região sudeste do País, mais 
precisamente no Estado de Minas Gerais. Localizado no 
Vale do Paraopeba, a aproximadamente 55 quilômetros de 
distância da capital mineira, o município de Brumadinho 
é rico em belezas naturais que possibilitam a prática de 

Vista aérea do Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho (MG)
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diversos esportes, como o arvorismo, trekking, escalada 
e tirolesa, além de brindar seus visitantes com riquezas 
históricas e culturais. Nos dias ensolarados da primavera, 
o Instituto Inhotim é um destino que agrada tanto aos 
admiradores da natureza, quanto aos apreciadores da arte 
contemporânea.

Um passeio pelos 440 hectares do Inhotim revelam mais 
do que um simples contato com o meio ambiente. O Jardim 
Botânico do Instituto, com uma área de 97 hectares, oferece 
um leque de opções de 4 mil espécies de flores cultivadas. 
Dentre elas, as que mais se destacam são as aráceas e 
orquídeas da espécie Vanda. Lá também é possível observar 
uma das maiores coleções de palmeiras do mundo, que 
ultrapassa 1.400 espécies. Essa variedade faz do Inhotim 
um lugar de beleza singular.

No mesmo espaço, os amantes da arte moderna têm a 
chance de conferir um acervo com mais de 500 obras de 
artistas plásticos nacionais e internacionais. Entre aqueles 
que contribuíram nessa coleção estão os brasileiros Hélio 
Oiticica e Adriana Varejão, o americano Dan Graham e o 
britânico Simon Starling. 

A Holanda brasileira
Quando se fala em produção de flores é difícil não 

se lembrar dos longos e coloridos campos holandeses, 
que concederam àquele país o alcunha de “floricultura do 

mundo”. Os imigrantes de lá que se instalaram no interior 
de São Paulo, após o término da Segunda Guerra Mundial, 
trouxeram na bagagem mais do que a esperança de uma 
vida melhor. Sua cultura e tradição foram disseminadas ao 
longo dos anos, e o plantio de flores ganhou força como 
motor de desenvolvimento da Fazenda Ribeirão, local onde 
se abrigaram na época. Décadas mais tarde, em 1992, a 
fazenda deu lugar à Estância Turística de Holambra, cujo 
nome é uma mistura de “Holanda”, “América” e “Brasil”.

Apesar do pouco tempo de existência, o município 
é conhecido nacionalmente como a “cidade das flores”, 
um resultado da herança deixada pelos holandeses. Esse 
espírito neerlandês, inclusive, é perceptível em cada esquina 
dos mais de 65 quilômetros quadrados de Holambra, com 
arquitetura, trajes, comidas e festas típicas dos países 
baixos europeus.

Com flores das mais variadas espécies, desde girassóis 
e bromélias, até ranúnculos e lírios, os 300 produtores rurais 
do município têm a responsabilidade de abastecer 40% 
do setor de flores e plantas ornamentais com qualidade e 
inovação.  A principal vitrine para mostrar suas novidades 
é a Expoflora, feira que dá as boas-vindas à primavera. 
Realizada anualmente desde 1981, o evento é reconhecido 
no Brasil como um dos mais importantes do segmento e 
tem seu prestígio espalhado por toda a América Latina, onde 
é considerado a maior festa das flores.

M
arcelo Coelho
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Quem acompanhou a edição deste ano, ocorrida entre 
os dias 23 e 29 de setembro, pôde corroborar a fama que 
a cidade possui nessa indústria. Na exposição de arranjos 
florais, uma das atrações da feira, foram apresentadas cerca 
de 70 variedades de espécies em um ambiente climatizado 
com o tema “Flores, Contos e Lendas”. Algumas delas são as 
anêmonas em tons vermelho e azul, as copo-de-leite-negro 
e as rosas blueberry em tom de mirtilo. Também fez parte 
da programação a tradicional chuva de pétalas e, como não 
poderia deixar de ser, danças e culinárias características do 
povo holandês.

Caminho das rosas
A região sudeste não é a única a ter uma cidade com 

terreno fértil para a floricultura. Na encosta da serra, a 55 
quilômetros da capital gaúcha, o município de Ivoti é o 
representante do sul na produção de flores no Brasil. Se no 
caso de Holambra a origem da atividade e da cidade vieram 
dos imigrantes holandeses, em Ivoti a história começa a 
tomar corpo a partir da colonização dos alemães, em 1826.

O empenho desses imigrantes de escrever uma nova 
história em solo brasileiro deu origem a um município que 
ainda reflete suas influências. Com o passar do tempo, as 
terras que anteriormente eram chamadas de Bom Jardim, 
no distrito de São Leopoldo, começaram a se desenvolver 
para que anos depois, em 1938, fosse criada a cidade 
de Ivoti. Mesmo sem aparentar uma similaridade com o 
alfabeto brasileiro, e até mesmo o alemão, a escolha do 
nome tem um significado especial: remetendo ao tupi-
guarani “ipoti-catu”, que significa “flor”, essa foi a maneira 
encontrada para eternizar a tradição do plantio de flores 
em frente às casas, que formam jardins multicoloridos 
pelas ruas da cidade.

O ar do interior leva o turista a desvendar, principalmente, 
aspectos da cultura e da arquitetura tipicamente alemãs. 
Uma das raridades existentes em Ivoti, por exemplo, é o 
número de casas em enxaimel, cujo somatório representa 
o maior núcleo de construções nesse estilo no Brasil. São 
mais de 63 quilômetros quadrados de descobertas dos 
fragmentos que compõem o multiculturalismo brasileiro.

Região das hortênsias
Continuando a rota pela região sul, através da Rodovia 

RS-235, são apresentadas quatro cidades ligadas por 
essa estrada e com uma característica em comum: a 
abundância de hortênsias. Tratam-se dos municípios de 
Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula. 
Colonizada principalmente pelos alemães, a Região das 

Hortênsias traz uma combinação diversificada entre esses 
dois países de costumes tão diferentes quanto únicos.

A pouco mais de 80 quilômetros de distância de Porto 
Alegre, a cidade de Canela é um verdadeiro tesouro para 
aqueles que gostam de apreciar a natureza enquanto 
praticam esportes ao ar livre. Com uma área de 253 
quilômetros quadrados, o que não faltam são opções para 
aproveitar o ecoturismo. Um dos recintos mais conhecidos 

D
ivulgação

D
ivulgação

D
ivulgação

Alpen Park, em Canela (RS)

Hortências: flores tradicionais na primavera da cidade gaúcha

Portal da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul



Revista Fórum  43

XXXX
Ricardo Varela

Ricardo Varela

quilômetros quadrados que compõem o município. Quem 
gosta de desafios certamente apreciará uma escalada no 
Monte Mallakoff, de 16 hectares, que figura na lista dos mais 
difíceis do mundo. Se for vencedor, o turista será premiado 
com uma vista privilegiada do Vale do Rio Caí. O nome desse 
monte, inclusive, reflete a presença ativa dos imigrantes na 
região – neste caso os russos, que viram similaridade entre o 
monte e um forte existente no seu país de origem.

é o Parque Estadual do Caracol, onde o turista pode 
praticar o trekking, mountain bike, canyoning, entre outros. 
Também há a possibilidade de conhecer a Cascata do 
Caracol, com rochas de formação basáltica e 131 metros 
de queda livre - vale a pena seguir para a base através da 
Escada da Perna Bamba e apreciar uma nova perspectiva 
da cachoeira, contemplando uma visão de 360º do parque 
no observatório ecológico. Nessa mesma região, o turista 
encontrará mais detalhes sobre os primórdios da cidade na 
Estação Sonho Vivo e, por conseguinte, aprender sobre a 
fauna e flora de Canela no Centro Histórico Ambiental, casa 
construída no início dos anos 1950.

No grupo que compõe a Região das Hortênsias há uma 
cidade que é bem conhecida pelos brasileiros, sobretudo 
por conta de dois grandes eventos que sedia em agosto e 
dezembro: respectivamente, o Festival de Cinema e o Natal de 
Luz. Independentemente da fama conquistada, o município 
de Gramado, a uma hora de distância da capital do estado 
gaúcho, tem muito mais a oferecer durante os outros dez 
meses do ano. A Igreja do Relógio, na região central, é um dos 
cartões-postais da cidade. De lá, o visitante usufrui de uma 
vista privilegiada de Gramado, com o adendo de um extenso 
tapete de hortênsias azuis, especialmente no verão. Outros 
lugares que têm visitação obrigatória são o Lago Negro - que 
recebeu esse nome devido à importação de algumas árvores 
da Floresta Negra da Alemanha - e o Vale do Quilombo – com 
um panorama único das montanhas, principalmente nos dias 
de sol sendo que, nos dias de inverno mais intenso, o horizonte 
é coberto por uma espessa neblina típica da Serra Gaúcha.

Quando chegou ao fim a Revolução Farroupilha, no ano 
de 1858, muitas províncias foram criadas para abrigar os 
imigrantes remanescentes do Rio Grande do Sul. Uma das 
cidades que nasceram foi Nova Petrópolis, fundada em 7 de 
setembro daquele ano, e que é dona de uma série de relíquias 
naturais. Um dos locais que se confunde com a trajetória de 
criação do município é a Praça da República, carinhosamente 
chamada de Praça das Flores, que comporta o Labirinto 
Verde  - área repleta de ciprestes plantados em círculos que 
dão passagem ao centro -, o Portal Verde da Imigração – 
que homenageia os colonizadores e todos que contribuíram 
com a emancipação de Nova Petrópolis -, o Monumento 
do Cooperativismo – em comemoração ao Centenário da 
Cooperativa de Crédito Rural na América latina – além de um 
extenso canteiro que deixa mais colorida essa viagem aos 
primórdios de Nova Petrópolis.

Mas nem só de história vive o turismo da cidade. As belas 
paisagens proporcionadas pelo seu “acervo natural” convidam 
os visitantes a explorarem cada espaço dos mais de 290 Parque Mundo a Vapor, em Canela

Catedral de Pedra, em Canela (RS)
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uma mata nativa pode oferecer em termos de relaxamento e 
paz de espírito. Por ser muito extensa, faz-se necessário separa 
mais de um dia no calendário.

Depois de conhecer a Serra Gaúcha pelo voo e escalada, 
o turista pode ter mais uma experiência singular. Usufruindo 
de suas montanhas, há a possibilidade de fazer cavalgar 
pela região em parceria com as diversas agências de 
turismo especializadas nesse tipo de passeio, incluindo 
também pousadas para descanso, alimentação e prática do 
ecoturismo. As cidades que mais oferecem esses roteiros 
são Canela, São Francisco de Paula, Gramado entre outras 
fora do circuito da Região das Hortênsias.

O Brasil é um dos poucos países no mundo que acolhe 
e respeita culturas tão dissonantes em relação a sua, 
sobretudo na maneira com que incorpora suas influências. 
E é viajando que podemos explorar todos os países que, ao 
atravessar o oceano, fizeram do Brasil um país plural – em 
todas as estações.

A versatilidade de Nova Petrópolis também se aplica às 
opções turísticas. Se a intenção for passear por entre as 
nuvens ao invés de escalar, então o Clube Ninho das Águas 
é o lugar ideal. Localizado a noroeste da cidade, ele oferece 
uma vista panorâmica de 270º graus pela região e pelo 
Vale do Caí, cujos voos podem alcançar três mil metros de 
altitude, principalmente entre os meses de março e outubro.

O último destino da Região das Hortênsias proporciona 
experiências que vão além do contato com as flores, assim 
como nas demais cidades. Trata-se de São Francisco de Paula, 
localizado a pouco mais de uma hora de Nova Petrópolis. 
Neste município, também é oportuno desbravar a natureza e se 
aprofundar em mais áreas singulares do Brasil. Um dos lugares 
que não podem faltar no roteiro é o Parque das 8 Cachoeiras, 
localizado a quatro quilômetros do centro de São Francisco de 
Paula. Fazendo jus ao nome, o recinto congrega as cachoeiras 
do Quatrilho, Ravina, Neblina, Remanço, Escondida, Ronda, 
Gêmeas Gigantes e Pilões em 130 hectares com tudo o que 

Campo de girassóis, em Holambra (SP)

A cidade de Holambra, no estado de São Paulo, tem forte influência dos imigrantes holandeses

D
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ACONTECEU

Durante o mês de agosto, a Amaerj foi palco do lançamento de diversas obras jurídicas de associados. 

Em 1o de agosto, a juíza Andréa Barroso Fragoso Vidal realizou uma noite de autógrafos no lançamen-

to dos livros “Direito da Personalidade”, da editora Atlas, e “Ponderação e Proporcionalidade no Estado 

Constitucional”, da editora Lumen Juris. O juiz Roberto Ayoub também lançou a sua obra “A Construção 

Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas”, da editora Forense. O lançamento do livro, escrito 

em parceria com o professor da FGV Direito, Cássio Cavalli, reuniu mais de 250 pessoas no auditório.

Juízes lançam livros na Amaerj 

Juízas Cláudia Nascimento Vieira e Ana Cristina Nascif Dib Miguel, junto 
do presidente da Amaerj em lançamento da obra do juiz Roberto Ayoub

Estudantes e professores que participaram das obras estiveram presentes 
no lançamento

Renato Velasco

Cerca de 45 pessoas participaram do jantar de homenagem aos desembargadores recém promovidos 

Carlos Roboredo e César Cury, realizado pela 1ª Regional da Amaerj, em 29 de agosto. O presidente da 

Amaerj, Cláudio dell´Orto, prestigiou o evento, que foi realizado no Restaurante Bistro Mac, em Niterói.

Amaerj Niterói promove jantar em homenagem a 
desembargadores

A Amaerj também presenteou as esposas dos magistrados com orquídeas 

Vagner Ferreira
Renato Velasco
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A Amaerj realizou em, 30 de setembro, a tradicional Festa de Aniversariantes do Trimestre. Durante a 

comemoração, que foi inspirada no início da primavera, o presidente da Amaerj, Cláudio dell´Orto, ho-

menageou a desembargadora Fátima Clemente e o juiz Magno Alves, pelo ingresso na aposentadoria. 

Amaerj reúne magistrados em animada Festa de 
Aniversariantes do Trimestre

1 -  Os aniversariantes foram presenteados com capas para ipad personalizadas com a logo da Amaerj

2 - Desembargadores Cleber Ghelfenstein, Fátima Clemente, Cláudio dell´Orto e Antonio José Ferreira Carvalho

3 -  A desembargadora Fátima Clemente recebeu uma medalha da Associação 
 
4 - O juiz Magno Alves também foi condecorado durante a festa
     
Crédito: Flávia Rodrigues/Amaerj 

1

4

2

3

* Acusamos um equívoco na legenda de uma das fotos publicadas na seção Aconteceu, 
da Revista Fórum nº 35. Informamos, portanto, a legenda correta: juíza Maria Luiza Obino 
Niederauer ao lado da desembargadora Lúcia Maria Miguel da Silva e da juíza Lecília Ferreira 
Lemmertz (da esquerda para a direita)

Crédito: Flávia Rodrigues/Amaerj
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CONVÊNIOS

Seguro de Automóvel – RD Equipamentos – Empresarial
Para agendar renovação ou cotação de um novo seguro, acesse:

www.mdsbr.com.br/worksite/amaerj
Tel. (21) 213-8860/6845-0318 – Andrea Morais

Oferece 10% de desconto para pagamento à vista em dinheiro e 5% de 
desconto para pagamento no cheque pré ou cartão de crédito.

http://www.lojadeinverno.com.br

O Donne Spa Leblon oferece diversas opções de massagens 
faciais e corporais. Associados Amaerj têm 15% de desconto no 

pagamento à vista e 10% de desconto no pagamento com cartão 
de débito. Para mais informações sobre os serviços oferecidos, 

acesse o site www.amaerj.org.br.
Av. Afrânio de Melo Franco 141 - sala 502, Leblon. Tel.: (21)2422-

2830/3215-3299.

Grife masculina Essencial de Mary Zaide oferece 15% de desconto para 
associados da Amaerj. www.essencial.tv

Associados da Amaerj têm 10% de desconto, 
sendo necessário apresentar a carteira de 

associado. Para reservas faça contato através 
dos telefones (21) 2220.0193 e 2220.3282. O 

restaurante fica no Paço Imperial, na Praça XV 
de Novembro, nº 48, Centro,  Rio de Janeiro.

Sistema de pontuação por desconto. A cada R$1,00 
em compras serão acumulados 2 pontos. O resgate 

será feito em múltiplos de 100.
Para conferir a lista completa das lojas Folic acesse a 

internet através do link: 
htpp://site.folic.com.br/verao14/lojas.php

 

Sistema de pontuação por desconto. A cada R$1,00 
em compras serão acumulados 2 pontos. O resgate 

será feito em múltiplos de 100.
Para conferir a lista completa  das lojas Checklist  

acesse a internet através do link:  
htpp://www.lojachecklist.com.br/verao14/lojas.php

A parceria da Amaerj com a escola de idiomas 
da Aliança Francesa, em Niterói, oferece aos 
associados descontos de 10% em cursos de 

francês para crianças, adolescentes  e adultos. 
A Aliança Francesa de Niterói fica na Rua Lopes 

Trovão, nº52/2º andar, no bairro de Icaraí. Para mais 
informações acesse o site www.afniteroi.com.br ou 

ligue para (21)2610-3966.
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Desconto de 15% na mensalidade e 50% na taxa de 
inscrição em todos os cursos. Confira a lista dos cursos no 

site http://migre.me/dDPjd. Avenida das Américas, 1917, 
sala 229 Bl B, Riviera Center, na Barra da Tijuca. 

Tel. (21) 3476-2106 / 9166-9687.

Seguro de vida com resgate em vida. Consulte a Murgel Life.
 Tel. (21) 2529-8862

Curso de idiomas com 10% de desconto. 
Rua da Assembleia,15/5o andar
Tel. (21) 2222-0804/9284-1847

Aulas Particulares com 10% de desconto para associados da Amaerj.
Tel. (21) 2467-6704/3045-4319/2025-1347

A oficina, localizada em São Conrado, oferece 20% de 
desconto na mão de obra para pagamento à vista e 10% 
de desconto para pagamentos parcelados em cartões 

de crédito. Av. Niemeyer, 770
Tel. (21) 3322-2055/3322-1269

A consultora de estilo Carla Cristiane oferece 10% de 
desconto no mês de aniversário do associado da Amaerj. 
Atendimento com hora marcada através dos telefones: 

Tel. (21) 9748-2509 e 7872-3110

Carla Cristiane
Consultora de Estilo

www.carlacristiane.com.br

Pousada localizada em Lumiar oferece 10% de desconto na diária 
com as três refeições incluídas.  

Contatos através do site: reservas@villasaoromao.com.br
Estrada Serra Mar (RJ 142) Km 19 – Lumiar – Nova Friburgo

www.villasaoroma.com.br

Pousada em Lumiar

Vinhos, espumantes, champagne, conhaque, armagnac importados 
e acessórios para vinhos com desconto de 10%, para qualquer 

forma de pagamento. Rua Ataulfo de Paiva, 348 lj A  
Tel. (21) 2540-9957 e 2540-9958 

Procure os consultores: Edimilson dos Santos,  
João Paulo Rodrigues e Rammon Martins 

CONVÊNIOS

Desconto de 10% para pagamento no cartão em 4x sem juros
Desconto de 15% para pagamento no cartão  em 3x sem juros

Pagamento em 10x sem juros com 20% de entrada
Serviço de despachante especializado para registro junto ao exército

Retirada e entrega do veículo no Rio de Janeiro. 
Estrada dos Bandeirantes, 1405, na Taquara. Tel. (21) 2426-0620 / 

2443-8495.
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Desconto de 10% no valor do rodízio, válido para todo o Brasil, de 
segunda a sábado, exceto domingos e feriados. Descontos extensivos 

aos acompanhantes. Não cumulativo com outras promoções.

No Compra Certa você pode adquirir produtos com comodidade  
e segurança, sem sair de casa e com a facilidade de pagamento  

em até 12 vezes.

Os produtos são adquiridos sem intermediários, com os melhores 
preços do mercado e entrega em todo o Brasil. As marcas trazem 

sempre produtos inovadores. Acesse o site e confira os nossos 
lançamentos.

Benefícios: • Produtos com até 30% de desconto • Pagamentos em 
12 vezes nos cartões de crédito ou à vista no boleto bancário  

• Entrega em todo o Brasil • Assistência técnica em todo o país  
• Frete para todo o Brasil

http://www.compracerta.com.br/corporativo 

10% de desconto em todas as lojas Granado
O associado da Amaerj tem 10% de desconto nas compras 

à vista em todas as lojas Granado, nos produtos PHEBO 
e GRANADO. Na linha de maquiagem PHEBO e esmaltes 

fortalecedores PINK, o desconto é de 5%.

Saraiva Livraria
Lojas: Rio Sul megastore, Barra Shopping megastore e Centro (Sete de 

Setembro). Livros Nacionais e importados (exceto livros didáticos) – 10% 
desconto. Papelaria – 10% desconto. CD’S e DVD’S – 5% desconto.

Aliança Francesa 
Oferece ao associado da Amaerj e seus dependentes o desconto de 10% 
em seus cursos regulares e intensivos, com exceção de cursos livres e 

extracurriculares, com a carga horária inferior a 2 horas semanais.

As filiais que participam desse convênio são: Barra da Tijuca, 
Botafogo, Centro, Copacabana, Ipanema, Norte Shopping, Tijuca, 

Campo Grande e Recreio.

Hertz – Aluguel de carros 
Oferece ao associado da Amaerj e seus dependentes uma tarifa 

especial para aluguel de automóveis em todo o Brasil. A Central de 
Reservas atende pelo telefone 0800-701-7300 . O magistrado deve 

falar que  é associado da Amaerj e informar o código: 1998878

Grife feminina Mary Zaide oferece 15% de desconto para associados 
da Amaerj. www.mary-zaide.com.br

A Sony oferece descontos de até 20% aos associados nas 
compras através do site: store.sony.com.br/parceiros com  

código promocional: AMAERJ

A Joalheria Luna oferece aos associados Amaerj 10% de desconto, 
para pagamentos parcelados em até dez vezes sem juros, e 20% 
de desconto, para pagamento à vista, em todos ateliês. Além da 

coleção a joalheria tem serviços como conserto de joias, rodinagem 
(banho de ouro branco), transformação  e restauro de peças 

antigas, além de confecção de peças sob encomenda.
Ipanema:  Rua Visconde de Pirajá, 351  - sala 308.

Tel.:  (21) 2541-7574
Barra:  Av. das Américas, 4200  - bloco 04 – sala 305.

Tel.:  (21) 3150-3069
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O restaurante oferece 20% no prato principal e 5% nas garrafas de 
vinho, tanto para compra como para consumo no restaurante. Para 

reservas faça contato através do telefone: (21) 2220-1887
Av. Erasmo Braga, 299 lj. B - Descontos mediante apresentação da 

carteira de associado.

ICARAÍ – BARRETO - FONSECA
Inglês e Espanhol

Icaraí
2622-1135
8885-1741
icarai@ccaa.com.br
Av. Roberto Silveira, 82

Barreto
2621-5757
8899-2136
barreto@ccaa.com.br
Rua Dr. Benjamin Constant, 523

Fonseca
2625-6232
8869-1741
fonseca@ccaa.com.br
Alameda São Boaventura, 820 

Botafogo
2535-3536
Rua Real Grandeza, 76

Flamengo
2558-3093
Rua São Salvador, 20

Ipanema
2513-0228
Rua Visconde De Pirajá, 318,sl. 
205 sobreloja 

Tijuca
2568-7048
Rua Haddock Lobo, 397

Maracanã
2569-3599
Rua São Francisco Xavier, 284

Ilha do Governador
2462-0711
Rua Gregório de Castro Moraes, 
1147

Campo Grande
2413-5195/2413-4458
Av. Cesário de Mello, 2411

Bangu
2401-9666
Rua Doze de Fevereiro,140

Itaipu
8460-1366
Rua Santo Eduardo, nº1 lj, 
105/107

Pendotiba
8106-3692
Estr. Caetano Monteiro,567 sl.209 

Descontos de 40% nos livros da editora e 30% em outros livros. 
Desconto mediante apresentação da carteira de associado. 

Av Presidente Antônio Carlos, 607/slj
Tel:  (21) 2262-6612/2220-2096   
*No Fórum a entrega é gratuita

Desconto de 6,5% - Linha Corolla • 6,5% - Toda a linha Hilux • 6,5% 
Toda a linha SW4 • 6,5% - Toda a linha RAV (4x4 e 4x2)

Obs: descontos a serem aplicados sobre o preço  
público sugerido Toyota

Contatos: Roberto Batissaco – (21) 3219-7070/9195-5587
Alexandre Mattos - (21) 7840-1884

Desconto de 5,0% para toda a linha Accord • 4,5% para toda a linha New 
Civic • 3.0% para toda a linha CRV • 2,5% para toda a linha City

• 2,0% para toda a linha New Fit
Descontos a serem aplicados sobre o PPS – (preço público sugerido 

Honda) Contatos: José Landy, pelos telefones: (21) 2114-0400/7847-3628

Desconto de 40% na compra de livros editados pela Lúmen Juris. Nas 
publicações de terceiros o desconto é de 25%.

Para acessar as compras na loja virtual o associado deverá digitar o 
código a seguir e obter os descontos pela internet. 

Código do associado: A360-03R0-Z000-3KA 
www.lumenjuris.com.br

Perfumes, maquiagens e tratamentos de luxo importados na 
perfumaria Free Port. Associados da Amaerj têm desconto de 10% para 

qualquer forma de pagamento.
Ipanema I - Rua Visconde de Pirajá, 243 Tel:(21)2513-0511

Ipanema II- Rua Visconde de Pirajá , 602 lj A Tel.(21)25126311
Centro - Rua do Ouvidor, 140 - Tel: (21)2232-8805

Campo Grande – Park Shopping Campo Grande lj. 105H 
Tel: (21)24147039 – www.freeportshop.com.br

CONVÊNIOS
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Participe você também da Revista FóRum  

enviando sua Sugestão ou crítica para o 

e-mail assessoria@amaerj.org.br
Sua opinião é muito importante!
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Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro

www.amaerj.org.br


