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Belizario Neto* 

I - INTRODU(:AO 

0 tema a ser tratado nestas breves considera~oes e muito importante 
quando se acredita estar vivendo em urn Estado Democratico de Direito. 
Encara-se coma materia polemica quando se tern uma visao jus-positivista, do 
acesso a justi~a. No entanto, durante as sucessivas fases da cria~ao do direito, 
seja ela jus-naturalista ou mesmo no direito codificado, sempre se dedicou 
especial aten~ao ao fenomeno da Desobediencia CiviP. Em prindpio, parece 
contradit6rio se falar em resistencia quando se vive sob a egide de uma 
Constitui~ao feita respeitando a vontade soberana dos cidadaos. 

Ressalva-se, porem, a possibilidade de existir uma minoria que tenha a 
necessidade de preservar a sua convic~ao religiosa ou filos6fica que nao 
encontra guarida sob aquele ordenamento maior. A conseqiiencia dessa 
dissonancia em rela~ao ao pactuado pelos representantes do povo na assembleia 
constituinte e o indivfduo que participa dessa minoria podera ser a perda de 
determinadas prerrogativas em rela~ao aos direitos dos demais concidadaos. 
E o caso dos grupos religiosos que nao aceitam a presta~ao do servi~o militar 
obrigat6rio. Em conseqiiencia dessa rebeldia, esses indivfduos ficam alijados 
da possibilidade de ocupar cargos publicos e de se candidatarem a qualquer 
cargo eletivo em disputa. Em outras oportunidades essa discordancia se 
materializa em atos que constituem transgressao legal corn penas previstas 
em lei pelo descumprimento do mandamento estatal. 

Coma n6s estamos tratando da convivencia, sob urn governo democratico, 
que tern coma escopo principal respeitar as minorias e ao mesmo tempo fazer 
prevalecer a vontade da maioria, estabeleceremos neste estudo as bases jus
filos6ficas capazes de trazer a luz 0 esclarecimento desta controversia que, 

* Universidade Estacio de Sa. 
1 MARTIN, Nuria Beloso. Materiales Para Pratica de Toria del Derecho. La obediencia al 

Derecho. La objeci6n de conciencia y la desobediencia civil. Dykinson, 1997 p. 18 
2 S6FOCLES. Antfgona, Editora Paz e Terra, Sao Paulo, 2.• ed. 1999 (Tradw;:ao de Mill6r 

Pernancies) 

Lusfada. Direito. Lisboa, n.Q 3 (2005) 307 



Belizario Neto 

aceita pelo direito, nos sinaliza quando se faz uma primeira abordagem corn 
a ideia de inaceitabilidade, em primeiro plano. Tentaremos demonstrar a 
possibilidade de convivencia entre esses dois prindpios fundamentais, ou sejam, 
entre a possibilidade de resistencia e urn ordenamento constitucional positivo. 

0 fato nao e novo, a desobediencia civil vem acontecendo ao longo da 
historia de nossa civiliza<;ao.Podemos procura-la na tragedia grega quando Anti
gona se rebela contra a atitude de Creonte ao nao se conformar corn a possibi
lidade de ver o corpo de seu irmao ficar insepulto pra cumprir a lei do Estado.2 

Por outro lado, temos exemplos marcantes de pessoas que pensam 
diametralmente oposto ao direito de resistencia e sacrifica a propria vida para 
que se cumpra a lei em vigor. Caso Socrates3 se recusasse a beber cicuta e 
aceitasse o apoio dos seus amigos e disdpulos, talvez a historia da filosofia 
fosse outra. Nao sei se melhor ou pior, porem certamente diferente seria. 0 
velho filosofo, apegado ao estrito cumprimento da lei nao titubeou, e ao ingerir 
o mortal veneno, talvez tenha consolidado todo o seu ponto de vista de uma 
maneira mais marcante do que se rebelasse e conseguisse sobreviver a sua 
condena<;ao. Nao se poderia imaginar, naquele momento, a sabedoria do filosofo 
ao se imolar, trocando o seu velho corpo septuagenario pela sobrevivencia de 
sua luminosa filosofia. 

Tambem, os cristaos tern o exemplo marcante do seu lider que mesmo 
sendo comandante de legioes de anjos capazes de defende-lo e destruir os seus 
inimigos num piscar de olhos; tenha se submetido ao flagelo e a morte indigna, 
na visao dos Romanos para perpetuar uma doutrina e uma fe que ja vai ultra
passando dois milenios de existencia. Quem nao se lembra de sua frase " ... dai 
a Deus o que e de Deus, e a Cesar o que e de Cesar."4 Sao os dois maiores 
exemplos de lideran<;as capazes de desencadearem uma desobediencia civil, 
que abriram mao de possibilidades certas de vitorias momentaneas por vitorias 
a longo prazo atraves de seus ensinamentos. 

0 proprio Cristo, em outra ocasiao, resistiu bravamente as praticas legais 
de vendedores de animais no Templo e por uma questao de consciencia religiosa 
manifestou a sua indigna<;ao corn violencia expulsando-os do sagrado local de 
adora<;ao a Deus. 

A desobediencia civil e tambem tratada por diversos autores cada urn 
expressando o seu ponto de vista e podemos citar alguns: 
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Nos ensina Peter Singer 
" ... si los hombres tienen derechos inviolables, es decir, derechos que 

jamas debem ser violados, qualquier decis6n que niegue o desconoza estos 
derechos carece de autoridad moral para ser obedecida"5• 

Canotilho nos adverte sobre a desobediencia civil: ... Trata-se, assim, 
de dar guarida constitucional ao "direito a indignar.iio", procurando-se 

3 DURANT, Will. A hist6ria da Filosofia. Copyright 2000. ED. Nova Cultural. p.38. 
4 Bfblia Sagrada. Livro do Evangelho segundo S. Lucas, cap.20, ver.25. 
5 SINGER, Peter, Democracia y desobediencia, Baarcelona, Ariel, 1985, pp72-73. 
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convencer a opiniiio publica de que "uma lei, uma politica ou medidas de 
uma politica" siio ilegitimas tornando-se a contestariio publica destas 
plenamente justificada6• 

Marcio Tulio Vianna em seu livro Direito de Resistencia, tras para perto 
de todos n6s, tanto geografica quanto temporalmente os seguintes fatos: 

Muitos tombaram na ditadura Vargas, outros no regime golpista de 
1964. Contam-se aos milhares os estudantes, operarios, padres e politicos 
torturados, presos e assassinados. 0 exemplo de um fala por todos: Jose 
Carlos da Matta Machado, entiio aluno da Faculdade de Direito da UFMG, 
que deu a vida por uma patria livre. Outros ficaram a mezza strada, 
como alguns dos politicos do antigo MDB, criado pelo proprio governo 
para lhe fa zer oposiriio/ 

Machado Pauperio, em sua famosa obra 0 Direito Politico de Resistencia 
nos esclarece corn a sua capacidade intelectual e seu amor pela pesquisa que 
a resistencia independe de fe religiosa ou de lugar onde se oprime o homem. 
Desde que seja restringido o direito fundamental, nasce o direito a resistencia, 
senao vejamos: 

0 mandata do ciu que outorga a soberania a um homem niio a confere 
para sempre. 0 que significa que praticando o bem e a justira a ganhamos, 
e que ao praticar o mal ou a injustira a perdemos.8 

Na Idade Media, o sudito devia ao rei mais fidelidade que obediencia.9 

Entre os germanicos, podia-se destituir o monarca injusto, escolhendo-se 
no mesmo momento um anti-rei, ao qual se jurava apoio na luta contra 
o antigo.10 

Na Igreja, foi Santo lsidoro de Sevilha o primeiro defensor da resis
tencia a opressiio Do Seculo VIII em diante, a resistencia passa a ser 
usada como verdadeira arma politica. A Igreja assume o poder de depor 
os reis. 11 

Para Siio Tomas, ate o tiranicidio e justo. Mas niio pela vontade de 
um s6, exceto em legitima defesa pessoal. 12 A tirania niio excessiva devia 
ser suportada, mas apenas porque e perigoso enfrentar o tirano.B 

6 CANOTILHO, J. J. Comes. Direito Constitucional e Teoria da Constitui<;:ao, s.• edi<;:ao, Lisboa, 
Almedina, 2002 p. 326. 

7 VIANNA, Marcio Tulio. Direito de Resistencia, LTr ed, Sao Paulo, 1966, p. 39. 
8 PAUPERIO, Arthur Machado. Direito Polftico de Resistencia. Rio de Janeiro, Forense, 1978, 

p. 37. 
9 PAUPERIO, A. M., op. cit., 1978. p . 53. 
10 PAUPERIO, A. M., op. cit., 1978. p . 49. 
" PAUPERIO, A. M., op. cit., 1978. p. 48- 49. 
12 PAUPERIO, A. M., op. cit., 1978. p. 159. 
13 PAUPERIO, A. M., op. cit., p 65. 
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Este enfoque de desobediencia civil e mais facil de ser exercido em urn 
regime democratico do que em regimes autoritarios. 

Sabemos que na Africa do Sul, muitos sucumbiram ao regime racista ali 
instalado durante decadas. A luta de Nelson Mandela e a viola«;ao das leis dos 
brancos e em conseqiiencia, o seu julgamento corn a condena«;ao a morte, 
vindo a ser comutada em prisao perpetua, sendo libertado devido ao clamor 
popular, e urn exemplo de como se exerce o direito de resistencia numa 
sociedade de leis injustas. Ja o seu conterraneo Biko, poeta e lfder negro do fim 
do seculo passado nao teve a sorte de Mandela, vindo a ser executado imedia
tamente ap6s a condena«;ao, deixando apenas o legado de se pagar corn a vida 
o desejo de liberdade e igualdade de urn povo discriminado. 

Ronald Dworkin, em conferencia sobre desobediencia civil organizada 
por Jurgen Habermas faz a classifica«;ao das diversas formas de desobediencia 
civil como sendo: " ... baseada na integridade,baseada na justi~a e baseada em 
politica"14

• Em sua disserta«;ao ele nos tras as diversas caracteristicas de cada 
caso espedfico de desobediencia civil, citando exemplos correspondentes, mas 
no fundo da questao, segundo o nosso conferencista: 

" ... a desobediencia civil envolve aqueles que niio desafiam a 
autoridade de maneira tiio fundamental. Eles niio vem a si mesmos - nem 
pedem aos outros que os vejam desta forma como pessoas que estiio bus
cando alguma ruptura ou reorganiza~iio constitucional btisicas. Aceitam 
a legitimidade fundamental do governo e da comunidade; agem mais para 
confirmar que contestar seu dever como cidadiios"15• 

Dworkim falava para uma plateia democratica e enfatizava que mesmo 
nos ordenamentos constitucionais onde sao estabelecidas amplas liberdades 
para os cidadaos, ainda assim existiam direitos subjetivos que estavam acima 
de qualquer ordenamento jurfdico possfvel, dando origem a possibilidade de 
haver alguem corn obje«;ao aos atos legais que estivessem contra o pondo de 
vista individual relativo a sua integridade moral, a seu conceito de justi«;a ou 
ao conceito polftico para o bem estar e a sobrevivencia nacional. 

11 - EXEMPLOS CLASSICOS DE DESOBEDIENCIA CIVIL 

A desobediencia civil esta bem marcada na hist6ria dos pafses onde o 
preconceito levou a ter segrega«;ao racial durante o perfodo escravagista que 
grassou pelo continente do Novo Mundo tanto na America do Norte coma na 
America do Sul. 

Quando alguem se recusava a entregar ao capataz, o escravo fugitivo, e 
acolhia o infeliz sob o manto protetor de sua casa, corria o risco de ser 
condenado a penas severas em name de urn conceito de justi«;a que naquele 
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14 DWORKIN, Ronald, Uma questao de Princfpio. pp. 157-158 
15 DWORKIN,Ronald, Uma Questao de Princfpios. p. 155 
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momento estava de acordo corn o direito estabelecido. Os famosos quilombos 
em nossa patria onde os negros se reuniam e estabeleciam urn Estado proprio 
dentro do estado opressor serviam de abrigo para aqueles resistentes quando 
foragidos da justi~a. Certamente seriam destruidos, mais cedo ou mais tarde. 
Era uma questiio de tempo, apenas. Mas enquanto estivesse de pe seriam os 
simbolos de uma liberdade possivel. 

E for~oso lembrar que, o quilombo de Palmares, sob a lideran~a do nosso 
heroi negro Zumbi, e seus antecessores, resistiu, bravamente, por urn periodo 
de cem anos, as investidas das tropas do opressor Estado Brasileiro, so se 
rendendo a for~a dos bandeirantes desempregados e sanguinarios que dizi
maram-no, impiedosamente, para manter a escravidiio em nosso territorio. 
Darcy Ribeiro em uma de suas tiltimas obras registra: ... o pulso e o aroite do 
feitor para impor e manter o ritmo do trabalho. Episodicamente, pela fuga de 
negros jti. conhecedores da terra para territ6rios ermos onde se acoitavam, 
formando quilombos. 0 mais celebre deles, Palmares, sobreviveu, combatendo. 
"A arucocracia s6 encontrou resistencia efetiva e enfrentou oposi(:ii.O ativa 
por parte do negro escravo, que lutou por sua liberdade niio apenas contra o 
amo mas contra toda a sociedade colonial, unida coerente na defesa do sistema. 
Foi uma luta longa e terrivel que se exprimiu de mil modos. Diariamente, pela 
resistencia dentro do engenho, cujo funcionamento exigiu sempre, por quase 
um seculo, reconstituindo-se depois de cada razzia. Ao final, concentrava cerea 
de 30 mil negros em diversas comunidades e dominava uma enorme area 
encravada na regiiio mais rica da colonia, entre Pernambuco e Bahia. Sua 
destrui(:iio exigiu armar um exercito de 7 mil soldados, chefiados pelos experi
mentados homens de guerra de toda a colOnia, principalmente paulistas".16 

Ainda sobre a resistencia de Palmares, voltamos a Marcio Ttilio Viana 
quando nos esclarece corn a sua invejavel capacidade de pesquisa citando o 
relata de Mello e Castro ao rei: ... pelejou valorosa ou desesperadamente, matan
do um homem, ferindo alguns e, niio querendo render-se, nem os companheiros, 
foi preciso mata-los, e s6 a um apanhou vivo, enviou-se a cabe(:a do Zumbi, 
que determinei se pusesse em um pau, no lugar mais publico desta prara, a 
satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros, que 
superticiosamente julgavam este imortal; pelo que entende que nesta empresa 
se acabou de todo com os Palmares17

• 

Nao esque~amos de nosso heroi maior, Tiradentes que em sua luta pela 
independencia pregando a desobediencia do pagamento da derrama ao 
colonizador portugues18, sacrificou a sua propria vida e foi enforcado, esquar
tejado e seus peda~os espalhados pelos caminhos das Minas Gerais, para servir 
de exemplo aos demais inconfidentes que por acaso surgissem. 

16 RIBEIRO, Darcy. 0 Povo Brasileiro: a forma~ii.o e o sentido do Brasil. Sii.o Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. p 295. 

17 VIANNA, Marcio Ttilio. Direito de Resistencia, LTr ed, Sii.o Paulo, 1966, p. 35. 
18 TIRADENTES, verbete da enciclopedia Delta Larousse. Editora Nova Cultural Ltda, Sii.o 

Paulo 1998. p.5688. 
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Martin Luther King19, nos Estados Unidos da America, tambem baseado 
na desobediencia civil, corn metodos pacifistas do Mahatma GandhF0

, con
seguiu transformar todo urn ambiente hostil as suas ideias em bandeira de 
luta contra a opressao reinante no seio daquela sociedade. 

Muitas lideran~as brancas daquela grande na~ao aderiram as ideias de 
igualdade racial, fazendo corn que aquele movimento crescesse e adquirisse 
for~a propria na dire~ao da vitoria final. Muitas vezes ele foi preso e humilhado, 
porem corn a sua convic~ao de estar lutando por uma causa nobre, conseguiu 
arrancar da Suprema Carte americana, a garantia de igualdade para os cidadaos 
negros daquele pais. 

Certo que pagou corn a sua propria vida a ousadia de querer mudar o 
mundo para melhor. 

Temos visto em na historia da humanidade que todo aquele que ousa 
desobedecer as leis por julga-las injustas, todo aquele que enfrenta o Leviata21, 

sempre paga urn pre~o muito alto para alcan~ar o objetivo desejado. 0 fato de 
derrubar uma lei injusta tras em seu bojo a possibilidade de desagradar os 
poderosos que eram beneficiados pelo status quo, e, conseqiientemente a sua 
vida passara a ser o pagamento pelo bem alcan~ado para os oprimidos. Nesse 
aspecto podemos citar, alem de Martin Luther King, os fins tragicos de 
Mahatma Ghandi, Jesus Cristo, Tiradentes, etc. 

Hoje, convivemos corn urn outro movimento cujos componentes vem exer
cendo esse direito de resistencia atraves da ocupa~ao pacifica de terras impro
dutivas fazendo a reforma agraria atraves de uma desobediencia civil itinerante 
pelo interior do pais. 

E o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra que atraves da sua a~ao 
intensa e pacientemente exercida, legitima o nosso processo democratico ao 
ser tolerado pelas autoridades constituidas. 

Levados pela necessidade de sobrevivencia propria e de suas familias, 
estes humildes agricultores estao conseguindo colocar em pratica a Constitui~ao 
Cidada, tao louvada pelo inesquedvel Ulisses Guimaraes. 

Para urn determinado grupo de brasileiros, detentores de vastas extens6es 
de terras como os participantes da a UDR (Uniao Democratica Ruralista), 
estes cidadaos estao transgredindo o nosso ordenamento juridico. 

A elite rural brasileira faz outra leitura da Constitui~ao da Republica 
Federativa do Brasil de 1988, esquecendo premeditadamente o significado da 
func;iio social da propriedade, tratada em seu artigo S.Q, incisos XXII e XXIII: 

19 KING, Martin Luther, verbete da enciclopedia Delta Larousse . Editora Nova Cultural Ltda, 
Sao Paulo 1988. p3423. 

20 GANDHI, Mohandas karamchand, cognominado Mahatma, verbete da enciclopedia (Podem 
torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos e ate me malar. Assim eles terao o meu cadaver. Mas nao a minha 
obediencia). Delta Larousse. Editora Nova Cultural Ltda, Sao Paulo 1998. p. 2642 

21 HOBBES, Thomas, verbete da enciclopedia Delta Larousse. Editora Nova Cultural, Sao Paulo 
1988 p. 3000 
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"e garantido o direito de propriedade; a propriedade atendera a sua 
funr.iio social'122

• 

Entretanto, sabemos que existe um direito natural acima de todos os direi
tos estabelecidos por uma sociedade. Baseado na visao jus-naturalista e que 
somas de opiniao que o Movimento dos Sem Terra, mesmo contestado por 
muitos, esta legitimado pelo direito que todo homem tem de sobreviver em 
condic;oes de dignidade, com saude e alimentac;ao suficiente para si e para sua 
familia. 

Este Movimento organizado por cidadaos carentes de recursos economicos, 
que enfrentam os senhores rurais apenas com a vontade de obter melhores 
dias futuros para as suas familias e pra eles proprios, colocando em risco as 
proprias vidas, segundo nosso entendimento e uma das mais legitimas 
manifestac;6es de amadurecimento democratico do nosso pais. 

Segundo meu conhecimento de varias lutas para o retorno ao Estado de 
Direito, apos a famigerada Revoluc;ao de 1964, ouso dizer, que o Brasil Demo
cratico esta vivo, sinto a sua respirac;ao atraves do pulmao que ainda se movi
menta por uma causa justa e oxigenada que e o Movimento dos Sem Terra. 

Enquanto a populac;ao "ordeira" se submete aos desmandos dos pode
rosos com as suas injustic;as diarias atraves de atitudes antidemocraticas e 
atos de corrupc;ao, sabemos que uma pequena parcela do povo campones esta 
a fustigar os donos do poder com as suas foices e seus fac6es numa luta desigual 
quanta David e Golias. 

Enquanto a classe media se proletariza com as reduc;6es salariais e se 
apega ao sonho irrealizavel de chegar ao paraiso, nossos irmaos desesperados 
sao mortos por um poder estatal iniquo que impiedosamente usa a midia e 
demais poderes globalizantes com a finalidade de se perpetuarem como gover
nantes. 

Basta abrir um jornal de grande circulac;ao para observar noticias 
tendenciosas e deformadas com a finalidade de colocar a opiniao publica contra 
os movimentos populares que tentam mudar a cara do pais. Senao, vejamos: 

"Jungman criticou as invasoes patrocinadas pelo MST e avisou que 
as pessoas que participaram de atos contra os direitos humanos estariio 
excluidas do programa de reforma agraria. 0 ministro disse ainda que o 
MST e politico e sera tratado politicamente"21

• 

Como um juiz, o ministro decretou a ilegalidade de um movimento social 
e ameac;ou-o com as retaliac;oes proprias da politica com "p" minusculo, pra
ticada pelos detentores do poder. 

A certeza, p01·em, que um dia o Movimento dos Sem Terra sera reconhecido 
como um movimento de cidadania e de desobediencia civil contra uma ordem 
economica injusta, certamente recompensara as perdas humanas acontecidas 
durante a sua longa jornada democratica. 

22 Constitui~ao da Republica Federativa do Brasil de 1988. 
23 Jornal "0 GLOBO" edi~ao do dia 18 abril 2000. 
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0 beneficia que sera alcan<;ado pela luta desses homens destemidos e 
humildes sera em proveito de uma sociedade melhor e mais justa. Certamente 
alcan<;ani todos os segmentos sociais, inclusive aqueles que hoje os condenam 
e aqueles que os olham corn indiferen<;a. 

As pessoas que nao viveram epocas sombrias de nossa vida politica nao 
conseguirao avaliar as atrocidades praticadas por determinados grupos pode
rosos que assumiram o poder ilegitimamente, porem dentro de urn ordena
mento juridico positivo que lhes dava carta branca para praticar as piores 
atrocidades ja imaginadas em nosso pais. 

Somente quem viveu sob a positividade de urn AI-5 (Ato Institucional 
mimero cinco), durante os "anos de chumbo", quando muitos cidadaos brasi
leiros morreram praticando a desobedH~ncia civil, lutando contra a opressao 
da lei que era legal, porem ilegitima sabera avaliar mais precisamente como 
e dificil mudar a sociedade atraves de atos de desobediencia civil. 

Hoje, corn os ventos democraticos que sopram em nossa Republica, ja 
podemos ter decis6es que legitimam movimentos que lutam pelo bem estar 
das popula<;oes menos favorecidas da nossa sociedade como a que se segue: 

101894- HABEAS CORPUS- LIMINAR- FIAN(;A- REFORMA 
AGRARIA - MOVIMENTO SEM TERRA - HC e ariio constitucionalizada 
para preservar o direito de locomoriio contra atual, ou iminente 
ilegalidade, ou abuso de poder (CF, art 5., LXVIII). Admissive[ a concessiio 
de liminar. A provisional visa atacar, com a possivel presteza, conduta 
ilicita, a fim de resguardar o direito de liberdade. Fianra concedida pelo 
STJ niio pode ser cassada por Juiz de Direito, Ao fundamento de o Paciente 
haver praticado conduta incompativel com a situariio juridica a que estava 
submetido. Como executor do ac6rdiio, deverd comunicar o fato ao Tribunal 
paar os efeitos legais. Niio fazendo, preferindo expedir mandado de prisiio, 
comete ilegalidade. Despacho do Relator, no TJ, niio fazendo cessar essa 
coariio, por omissiio, a ratifica. Caso de concessiio de medida liminar. 
Movimento popular visando implantar a reforma agrtiria niio caracteriza 
crime contra o Patrimonio. Configura direito coletivo, expressiio da 
cidadania, visando implantar programa constante da CR. A pressiio 
popular e propria do Estado de Direito Democrdtico. (STJ - HC 5.574 -
SP 6. T - Rel plo Ac. Min. Luiz Vicente Cerniccharo - DJU 18.08.97).24 

Como podemos observar, a atitude do Poder Executivo, comparada corn 
a decisao do Poder Judiciario apresenta uma dessemelhan<;a caracteristica da 
a<;ao de grupos dominantes divergentes dentro do proprio seio das autoridades 

· republicanas. 
Enquanto o Poder Executivo acena corn amea<;a, o Judiciario, atraves da 

senten<;a do llustre Ministro Cernicchiaro ao conceder a ordem de HC em 

24 Diario de Justi<;:a da Uniao 18 de agosto de 1997. 
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favor dos militantes do MST encontrou naquele movimento o espirito da 
consolidac;:ao do direito constitucional. 

Enquanto o Poder Executivo ameac;:ava o MST corn a espada da lei, o 
Poder Judiciario, por seu ilustre membra via na atitude daqueles humildes 
agricultores a consolidac;:ao de urn processo de reforma agraria conforme a 
nossa Constituic;:ao. 

Alem dos exemplos dados anteriormente, temos vista diariamente atitudes 
de desobediencia civil em nossa cidade, como por exemplo as avenidas fechadas 
pelos taxistas auxiliares em lutam por uma autonomia, que significa uma 
abolic;:ao da escravatura para eles ou a constante presenc;:a dos sem teto que 
normalmente fazem manifestac;:oes exigindo o seu direito de ter uma moradia, 
etc. 

Todos estes movimentos normalmente partem das camadas mais pobres 
da populac;:ao. Isto tern urn significado. A classe media, por ainda dispor de 
alguma esperanc;:a de alcanc;:ar dias melhores pelas vias normais do capitalismo, 
sente medo de perder a oportunidade de conseguir ascensao social ao participar 
da luta pelos seus direitos. 

Ill - CONCLUSA.O 

Em nosso estudo, iniciamos corn uma pergunta: Como poderia ser possfvel 
alguem, desobedecendo a urn ordenamento positivo, conseguir muda-lo e 
melhora-lo atraves de atos aparentemente contra legem? 

Tentamos demonstrar, atraves de nossa pesquisa que isto e possfvel e 
mostramos alguns exemplos acontecidos que nos dao sustentac;:ao durante o 
desenvolvimento da mesma, como a luta pela igualdade dos direitos civis 
entre os negros e os brancos; lembramos da Inconfidencia Mineira onde o 
nosso martir maior, Tiradentes, baseou sua luta, dentre outros motivos, na 
suspensao de pagamento de tributo a coroa portuguesa e finalmente falamos 
do Movimento dos Sem Terra, tema atual de nossa hist6ria recente, onde milha
res de trabalhadores arriscam as pr6prias vidas corn a finalidade de conseguir 
uma distribuic;:ao mais justa das terras de nosso imenso pais. 

Tivemos a oportunidade de encontrar decisao do Superior Tribunal de 
Justic;:a em Habeas Corpus a favor de militantes do Movimento dos Sem Terra 
presos a pedido das autoridades Administrativas que mais parece urn libelo 
em favor da luta dos oprimidos trabalhadores rurais contra urn Estado opressor 
na pessoa do Poder Executivo. 

Finalizando, lembramos que diariamente vemos em nossa sociedade e na 
sociedade mundial, grupos organizados em defesa dos seus direitos, quando a 
lei vigente naquele momento hist6rico contrarie os Direitos Fundamentais dos 
indivfduos. 
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