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NOVOS PRISMAS PARA A ANÁLISE DA ADVOCACIA POPULAR NO BRASIL

NO CONTEXTO DA LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS1

Flávia Carlet

“(...) Nós não podemos esquecer que a gente não lida só com

casos, nós lidamos mesmo é com causas. E assim não dá para

esquecer a exata noção do que é ser uma advogada popular.

Questiono-me permanentemente e, ao final, tenho clara consciência

do projeto social que estamos construindo. Sei de que lado estou e a

serviço de quem estou. Sei o sentido da dimensão social do direito

que busco efetivar”2

(Alexandra Figueiredo – advogada popular)

O presente artigo pretende expandir a análise sociojurídica sobre a experiência

da advocacia popular no Brasil tendo em conta as categorias da “legalidade

cosmopolita subalterna”, da “mobilização local e transnacional do direito” e

da “litigância estratégica”. Busca demonstrar como essas categorias podem

ajudar a pensar esta prática jurídica sob novos enfoques e serem úteis à atual

agenda de investigação sobre o tema.

1 Agradeço a orientação e contributos da Professora Doutora Cecília MacDowell dos Santos na elaboração
deste artigo.

2 Entrevista de campo realizada no âmbito da dissertação de mestrado “Advocacia Popular: práticas
jurídicas e sociais no acesso ao direito e à justiça aos movimentos sociais de luta pela terra” (Carlet, 2010).
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1. Introdução

Nas últimas décadas a literatura sociojurídica vem discutindo se o direito,  como

instituição e complexo normativo, tem sido capaz de colocar-se a serviço da

superação das desigualdades sociais, do fortalecimento da democracia e das

aspirações dos grupos sociais que lutam pela efetivação dos direitos humanos.

Boaventura de Sousa Santos (2003) tem respondido afirmativamente a essa

questão, fazendo a ressalva de que o direito pode vir a ser um instrumento

para reivindicar as aspirações desses grupos desde que seja utilizado para fins

de superação da exclusão social e esteja integrado em mobilizações políticas

mais amplas.

 No Brasil, a advocacia popular tem representado uma atuação jurídica

emblemática no uso do direito para este fim, dedicada à promoção de direitos

em contextos de lutas coletivas e orientada a garantir o acesso à justiça em

favor dos grupos socialmente excluídos.

Muito embora esta prática ainda mereça maior visibilidade e exploração

sobre o papel que tem cumprido no campo do direito e das lutas sociais, é

razoável afirmar que tem crescido as investigações sobre esta experiência

desde uma perspectiva da sociologia jurídica.3  Parte desta literatura encontra-

se voltada a analisar os sentidos emancipatórios dessa “nova” profissão jurí-

dica, os impactos no aprofundamento democrático da justiça e os entraves

que, segundo esta atuação, têm impedido os grupos sociais acessarem o direito

e a justiça.

Partindo de alguns destes estudos, propõe-se algumas categorias analí-

ticas para ampliar e aprofundar as análises teóricas sobre a experiência da

advocacia popular no Brasil. Em que pese ainda tenham sido pouco explora-

das, as categorias da legalidade cosmopolita subalterna, da mobilização local

e transnacional do direito e da litigância estratégica possuem forte potencial

para este desafio.

3 Atualmente existem diversas pesquisas sobre o assunto com este enfoque. Entre os trabalhos
acadêmicos sobre o tema da assessoria e advocacia popular, podem ser destacados: Eliane Junqueira (2002);
Leandro Gorsdorf (2004); Christianny D. Maia (2006); Peter Houtzager (2007), Ana Cláudia Diogo Tavares
(2007); Vladimir Luz (2008); Luiz Otávio Ribas (2009); Paulo Abrão e Marcelo D. Torelly (2009); Boaventura
de Sousa Santos e Flávia Carlet (2009); Fábio Costa Sá e Silva (2010 e 2012); Jacques Távora Alfonsin (2009a;
2009b); Fernando Prioste (2010); Luciana Pivato (2010).
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Nas seções seguintes será contextualizado o histórico, o significado prático

e teórico desta profissão jurídica utilizando estudos recentes desenvolvidos

sobre o tema. Na sequência, serão apresentadas as referidas categorias, seus

marcos teóricos e sua conexão com o trabalho da advocacia popular. Por fim,

será demonstrada em que medida essas categorias podem ajudar a

problematizar esta prática jurídica sob novos enfoques e serem úteis para as

futuras análises e pesquisas sobre o assunto.

2. Breve panorama da advocacia popular: atuação em favor das lutas sociais

e por um ensino jurídico crítico

O engajamento de advogado/as militantes na defesa de uma sociedade mais

justa e igualitária tem sido uma realidade presente no Brasil e em outros paí-

ses da América Latina. Por utilizar o sistema jurídico como instrumento de

efetivação de direitos e mudança social, essa atuação tem sido identificada

como “advocacia popular”, “advocacia em direitos humanos”, “advocacia

militante” ou ainda “advocacia de interesse público”.

Na Argentina é conhecido o engajamento de advogado/as nas causas de

ex-presos políticos desde o período do regime militar até os dias atuais a

exemplo do trabalho do/as advogado/as da organização Centro de Estudios

Legales y Sociales (CELS). Na Colômbia, o trabalho do Coletivo de Abogados

José Alvear Restrepo também é um exemplo de advocacia voltada a promo-

ver os direitos humanos e os direitos de camponeses e vítimas de violência de

grupos paramilitares. No Equador, este tipo de advocacia também realiza um

trabalho voltado para casos coletivos que envolvem questões sociais

estruturantes como a defesa das terras indígenas e afroequatorianas, caso

dos advogados que atuam na Fundación Regional de Asesoría en Derechos

Humanos.

No Brasil, a advocacia popular encontra –se dedicada às lutas dos

movimentos sociais,4 orientando– se por uma prática que politiza a demanda

4 No caso brasileiro são eles: o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), o Movimento das
Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), o Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), o Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento Indígena, o Movimento Quilombola, as Rádios Comunitárias
(RadCom), entre outros.

NOVOS PRISMAS PARA A ANALISE DA ADVOCACIA POPULAR NO BRASIL
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jurídica, cria estratégias de luta e apoia a organização coletiva dos seus

assessorados (Junqueira, 2002). Para Santos (2007), esta prática consiste numa

mobilização jurídica nova, voltada sobretudo para a efetivação de direitos

coletivos, destacando-se pelos valores e princípios que invoca, particularmente

o compromisso com uma relação horizontal com os assistidos e com a

valorização do intercâmbio de saberes. É entendida ainda como “instituição

social que, de maneira difusa, porém organizada, representa a expressão jurí-

dica da luta política pela efetivação de direitos humanos” (OJB, 2012).

Embora não se saiba com exatidão quando esta prática surgiu no país,

entende-se que sua trajetória esteve conectada a contextos históricos e polí-

ticos marcados pelas lutas populares na garantia de direitos fundamentais.

No período da ditadura militar, advogadas e advogados inconformados com

os abusos e as violações de direitos praticados pelo Estado atuaram na defesa

de perseguidos políticos (Junqueira, 2002). No mesmo período, foi também

notável a atuação da prática desta advocacia na defesa de movimentos sociais

do campo que naquele momento viviam as consequências da política

repressora que se instalou no país (Nunesmaia Júnior, 1998).

Com a abertura política e o engajamento dos movimentos sociais na

realização do processo de redemocratização, surgiram várias iniciativas

voltadas ao apoio jurídico popular. Em 1982, um grupo de advogado/as do

Estado da Bahia fundou uma das entidades pioneiras na prática da advocacia

popular, a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia (AATR).

Em 1987, foi criado o Instituto de Apoio Jurídico Popular (IAJUP) com o obje-

tivo promover cursos de formação e capacitação de lideranças comunitárias,

assessorar diretamente os movimentos sociais em demandas agrárias e urba-

nas, bem como publicar artigos de intelectuais vinculados às causas popula-

res (Luz, 2008). Alguns anos mais tarde, em 1995, fundou-se a Rede Nacional

de Advogados e Advogadas Populares (RENAP), formada predominantemen-

te por advogado/as mas também por estudantes, pesquisadores e ativistas

de direitos humanos, no intuito de constituir-se em um espaço de articulação

descentralizado e organizado em âmbito nacional para prestar assessoria jurí-

dica em defesa dos interesses das causas populares do campo e da cidade.
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  De acordo com Cardoso (2012), a advocacia popular abrange diferen-

tes atuações, incluindo a advocacia em organizações de direitos humanos,5 a

articulação em redes, a docência ou ainda a participação em atividades

universitárias e de educação jurídica popular.

Uma pesquisa recente, realizada pelo Observatório da Justiça Brasileira

sobre o “Mapa Territorial e Temático da Advocacia Popular no Brasil”,6

identificou um total 96 entidades/organizações –distribuídas em 117

escritórios em todo território nacional– onde operam advogado/as popula-

res que lidam com a promoção, defesa e reparação de direitos humanos no

âmbito do judiciário brasileiro e dos organismos internacionais de direitos

humanos como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas/ONU e o

Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Organização dos Estados

Americanos/OEA (OJB, 2012). Essa cartografia social da advocacia popular

demonstrou que entre as causas que mais demandam o trabalho judicial do/

as advogado/as populares estão aquelas relacionadas à terra e ao território, o

que confirma que, em se tratando de conflitos fundiários –entre os campos

de atuação da advocacia popular– o Poder Judiciário tem sido o mais utiliza-

do (Santos e Carlet, 2009).

Para além da justiciabilidade dos direitos humanos, a atuação desse/as

advogado/as também tem incidido em favor de um ensino jurídico crítico.

Atualmente, muitos aliam a prática advocatícia às atividades de docência nas

faculdades de direito, contribuindo para a superação de um ensino geralmente

desconectado da realidade social, pautado pela defesa de direitos patrimoniais

e que tem por base um modelo de advocacia predominantemente liberal-

individualista. Esta dupla atuação tem levado a experiência da advocacia popu-

lar para dentro das universidades. Já se contabilizam inúmeros seminários,

cursos e atividades – muitas realizadas por iniciativa dos próprios estudantes

de assessorias jurídicas populares (AJUPs) – em que advogadas e advogados

5 Entre as organizações e entidades podem ser citadas: Acesso – Cidadania e Direitos Humanos (Rio
Grande do Sul); Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia (Bahia); Comissão Pastoral da
Terra; Dignitatis (Pernambuco); Escritório de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar (Ceará); Gajop
(Pernambuco); Justiça Global (Rio de Janeiro); Mariana Criola (Rio de Janeiro); Sociedade Maranhense
(Maranhão); Terra de Direitos (Paraná e Distrito Federal).

6 O estudo foi realizado pelas organizações Terra de Direitos e Dignitatis, no período de 2011 a 2012,
sendo financiado pelo Observatório da Justiça Brasileira com o objetivo de conhecer e analisar o atual
cenário da advocacia popular no Brasil.
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são chamados a partilhar as suas experiências e a problematizar o papel do

direito na efetivação e/ou na violação dos direitos; na solução e/ou no

acirramento dos conflitos coletivos; no reconhecimento e/ou ba criminalização

das lutas sociais. Atividades como estas tem sido capazes de contribuir para

que a consciência ingênua da realidade sob a qual vivem ainda muitos

estudantes, seja pouco a pouco substituída por uma consciência crítica dos

mesmos.

Esse breve panorama serve para demonstrar que a advocacia popular

vem expandindo seu campo de atuação de modo quantitativo e qualitativo.

Não por acaso, diversas pesquisas e novas abordagens teórico-empíricas tem

surgido, voltadas a aprofundar o potencial dessa experiência e a desvelar suas

características e relevância no campo do direito, do ensino jurídico e das lutas

sociais.

3. Abordagens teórico-empíricas que ajudam a traçar os aspectos centrais

da advocacia popular: pedagogia de trabalho, motivações e estratégias jurí-

dico-políticas

Estudos recentes têm vindo a contribuir para uma agenda de investigação

sobre a advocacia popular proporcionando reflexões e análises capazes não

só de definir as características principais dessa prática como também revelar

como ela tem mobilizado o direito em favor das reivindicações sociais e

sincronizado o campo político com o campo jurídico.

Do ponto de vista das características inerentes a essa advocacia, dois

aspectos centrais se destacam: o compromisso político com a causa dos

movimentos sociais e a pedagogia de trabalho solidária e coletiva (Carlet,

2010). O primeiro consiste numa atuação orientada pelo compromisso com

os interesses sociais demandados, a partir de uma forte identificação políti-

co-ideológica do/as advogado/as com as causas em que atuam. Sob esse as-

pecto uma das diferenças entre a advocacia popular e a advocacia tradicional

está no fato de que a prestação de serviços do/as advogado/as populares

está motivada justamente pela possibilidade de enfrentamento das desigual-

dades e das injustiças sociais: “seu trabalho é valorizado não pela quantia a

ser paga por ele, mas pelos efeitos jurídicos, sociais e políticos que reflete na

defesa dos direitos daqueles a quem presta sua assessoria” (Carlet, 2010:70).
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O segundo aspecto relaciona-se com um método de trabalho desenvolvido, a

partir de uma práxis solidária e coletiva, adotada tanto na relação entre

advogado/as populares e movimentos sociais, quanto entre o/as advogado/

as populares. A advocacia popular suplanta a relação tradicional amplamente

conhecida entre advogado/cliente – centrada na separação rígida entre o sa-

ber técnico e o saber popular – para privilegiar o trabalho conjunto com seus

assessorados, o compartilhamento de conhecimentos e a tradução da

linguagem jurídica (Carlet, 2010). Esta práxis também supera a relação indivi-

dual e competitiva comumente exercida na advocacia tradicional para dar

lugar a uma relação solidária e de compartilhamento de experiências e res-

ponsabilidades entre os advogado/as populares, fundada na troca permanente

de informações, na socialização de conhecimentos técnicos e na reflexão con-

junta sobre as estratégias jurídico-políticas a serem adotadas na defesa de

direitos ameaçados ou já violados (Carlet, 2010).

Uma notável investigação feita por Sá e Silva (2010), focada na

democratização da justiça no cotidiano do/as advogado/as populares,

identificou quatro princípios fundamentadores desta atuação: (1) os casos

para os quais o/as advogado/as atuam expressam “padrões estruturais de

opressão das sociedades capitalistas” de modo que a assessoria é prestada a

uma coletividade, grupo ou movimento social em situação de pobreza e

violação de direitos; (2) a advocacia popular não se resume à obtenção de

vitórias judiciais, mas preocupa-se em contribuir para o empoderamento da

luta social em curso por meio do protagonismo dos assessorados na condução

dos casos; (3) a utilização conjunta de estratégias jurídicas e extrajurídicas,

como a educação jurídica popular e a articulação com outros atores da

sociedade civil e do sistema político, são fundamentais para produzir as

mudanças estruturais e combater as injustiças sistêmicas; (4) para articular a

mudança social com a mudança legal é preciso explorar criativamente as

contradições do sistema de justiça, especialmente para a construção de novos

padrões de jurisprudência.

Do ponto de vista do uso dos instrumentos e das estratégias jurídico-

políticas incorporados ao trabalho da advocacia popular, Santos e Carlet (2010)

analisaram casos judicializados em que lideranças do Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) figuraram como réus em ações cíveis e

criminais. O estudo identificou o uso de estratégias judiciais (construção de

NOVOS PRISMAS PARA A ANALISE DA ADVOCACIA POPULAR NO BRASIL
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teses interpretativas; exigência de cumprimento de princípios constitucionais

e litigação levada à última instância) e não-judiciais, praticadas no campo do

direito mas fora do contexto das ações judiciais (sensibilização de operadores

do direito; marchas, protestos e acampamentos; atuação nas universidades

em atividades de educação jurídica popular e de fortalecimento das assessorias

jurídicas universitárias). O estudo concluiu que a combinação criativa entre

essas duas estratégias permite realizar o uso contra-hegemônico de instituições

hegemônicas na realização da justiça social.

Ainda nessa linha de investigação, destaca-se o estudo de Pivato (2010),

que analisou os instrumentos de exigibilidade e justiciabilidade empregados

pela advocacia popular. As estratégias identificadas compreenderam: 1)

mediação de conflitos, missão in loco onde se apura as principais informações

sobre o conflito para, na sequencia, realizar a interlocução com outros atores

como representantes de órgãos públicos; 2) denúncias, realizadas por meio

de registros e relatos de casos de violação de direitos humanos e posterior

envio a órgãos e autoridades com o objetivo de documentar e pressionar

providências; 3) incidência, entendida como campanhas e mobilizações para

pressionar órgãos públicos locais, estaduais e federais a agirem no caso con-

creto, voltada para a apuração, investigação e reparação das violações; 4)

litigância, atuação direta junto ao Poder Judiciário utilizando como funda-

mentos jurídicos: a prevalência dos direitos humanos sobre direitos

patrimoniais; a exigência do cumprimento da função social da propriedade e

a garantia do direito à posse como direito fundamental (Pivato, 2010:228-

231). Pivato (2010), concluiu que os múltiplos instrumentos e estratégias de

exigibilidade e justiciabilidade dos direitos humanos reforçam a amplitude do

conceito de advocacia popular e demonstram a importância da articulação

entre as estratégias jurídicas e políticas.

4. Novos prismas para expandir e aprofundar a análise da prática da advocacia

popular

Feita a contextualização da advocacia popular no campo teórico-empírico

demonstrando suas características, pedagogia de trabalho e estratégias

empregadas, importa analisar de que modo ou sob que enfoques teóricos é

possível aprofundar essa profissão jurídica. Buscando alargar essas análises,
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apresentarei três categorias analíticas que entendo poder contribuir para

melhor compreender e extrair o potencial da advocacia popular: a legalidade

cosmopolita subalterna; a mobilização local e transnacional do direito e a

litigância estratégica.

4.1 Legalidade cosmopolita subalterna

Em seu artigo “Poderá o direito ser emancipatório?” o sociólogo português

Boaventura de Sousa Santos (2003) analisa a dimensão hegemônica e contra-

hegemônica do direito. A primeira, refere ele, manifesta-se no âmbito do

projeto da globalização hegemônica neoliberal onde o direito que vigora não

faz mais do que “fixar o quadro em que uma sociedade civil baseada no mer-

cado funciona e floresce, cabendo ao poder judiciário garantir que o Estado

de direito seja amplamente aceito e aplicado com eficácia” (Santos, 2003:11).

A segunda, manifesta-se no domínio da chamada globalização contra-

hegemônica entendida como o conjunto de redes, organizações e movimentos

sociais centrados na luta contra a exclusão social e na ideia de que é possível

construir alternativas para além da globalização neoliberal e em favor das

lutas sociais (Santos, 2003).

Desta forma, se por um lado o direito tem se constituído em instrumen-

to hegemônico para os projetos da globalização neoliberal, por outro lado, o

direito tem tido um papel significativo para desafiar certas estruturas e atitudes

com a consecução de princípios e práticas político-jurídicos alternativos (San-

tos, 2003). A estes princípios e às estratégias legais orientados ao

aprofundamento da globalização contra-hegemônica, Santos (2003) chamou

de legalidade cosmopolita subalterna.

A legalidade cosmopolita subalterna situa-se no âmbito do

cosmopolitismo subalterno, um conjunto de projetos e lutas de caráter cultural,

político e social protagonizados por iniciativas, organizações e movimentos

de tipo local, nacional e transnacional, voltados à combater a exclusão social

gerada pela globalização hegemônica neoliberal e a lhe contrapor alternativas

(Santos, 2003). O cosmopolitismo subalterno, portanto, é uma forma de

globalização não-hegemônica assentado em projetos emancipatórios “cujas

reivindicações e critérios de inclusão social, se projetam para além dos

horizontes do capitalismo global” (Santos, 2005:29).

NOVOS PRISMAS PARA A ANALISE DA ADVOCACIA POPULAR NO BRASIL
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A análise e conceituação da categoria da legalidade cosmopolita

subalterna tornaram-se fundamentais no trabalho de Santos na medida em

que possibilitaram responder a uma de suas principais indagações teóricas:

se o direito pode ou não ser emancipatório. O sociólogo tem respondido

afirmativamente a essa questão, mas não sem antes identificar as condições

e pressupostos necessários para tanto.

Segundo Santos (2003), o caráter emancipatório do direito está conec-

tado ao atendimento das condições inerentes à legalidade cosmopolita sub-

alterna, a saber: 1) As ferramentas jurídicas hegemônicas devem ser utilizadas

para fins não-hegemônicos, o que significa que o direito estatal e os direitos

individuais (conceitos hegemônicos de direito) não devem ser excluídos ou

desprezados das práticas jurídicas cosmopolitas, pelo contrário, devem ser

considerados como aliados no combate jurídico-político; 2) É preciso haver a

integração das ferramentas jurídicas hegemônicas em mobilizações políticas

mais amplas, de modo a permitir o seu uso de forma não-hegemônica ou

contra-hegemônica, por meio de mobilizações políticas legais ou ilegais; 3) A

legalidade cosmopolita deve estar apontada à sociedade civil incivil e à

sociedade civil estranha uma vez que busca garantir os direitos humanos

fundamentais dos indivíduos e grupos que estão em situação de exclusão so-

cial mais ou menos extremas; 4) As formas não-hegemônicas de direito não

promovem necessariamente a legalidade cosmopolita subalterna, podendo

até mesmo estar a serviço do direito hegemônico, aprofundando a exclusão

social, o que significa que formas não-hegemônicas não são

“automaticamente” contra-hegemônicas.

No seu conjunto, tais pressupostos formam o caráter central da legalidade

cosmopolita subalterna e podem contribuir decisivamente para fazer do direito

um instrumento de mudança social. Muitas são as práticas e as lutas jurídicas

em diferentes continentes que hoje levam a cabo essas condições, colocando

a legalidade cosmopolita em ação e fazendo do direito um componente im-

portante na luta contra a globalização hegemônica. Santos oferece alguns

exemplos como a luta dos povos indígenas na América Latina pelo

reconhecimento dos seus sistemas político-jurídicos ancestrais e as coopera-

tivas de trabalhadores informais que têm utilizado o direito estatal e as suas

brechas para avançar em economias alternativas e formas solidárias de

produção e distribuição de bens e serviços (Santos, 2003).
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Identifico na advocacia popular um exemplo de legalidade cosmopolita

subalterna das mais importantes e inovadoras na resistência à globalização

hegemônica neoliberal. Seu compromisso é o de atuar na defesa dos grupos

socialmente excluídos, assumir o engajamento político com estas causas e

fazer da sua atuação uma prática jurídica pedagógica direcionada a promover

mudanças sociais. Para combater a lógica da globalização neoliberal e usar o

direito em favor das lutas sociais, a advocacia popular reinventou a si mesma

contrapondo-se ao conhecido modelo liberal-individualista da advocacia

tradicional e colocando-se ao lado dos excluídos e dos seus projetos de

emancipação social.

Importa lembrar a advertência de Santos (2003) ao dizer que nem toda

prática que foge do cânone da legalidade demoliberal terá um potencial

emancipatório. Nesse sentido, a categoria da legalidade cosmopolita

subalterna torna-se útil não apenas para balizar mas também problematizar

o caráter emancipatório da advocacia popular, tanto no modo como

desempenha a sua prática, como no uso do direito que realiza. Em outras

palavras, ajuda a pensar sob que condições esta advocacia se traduz em prática

emancipatória ou em que circunstâncias pode deixar de sê-la.

4.2 Mobilização local e transnacional do direito

As contribuições teóricas sobre o tema da mobilização (local/nacional) do

direito ou legal mobilization possuem uma longa tradição na academia norte-

americana, desde a década 1970, notadamente pelos estudos desenvolvidos

nos campos da ciências sociais, da ciência política e do direito. Michael

McCann, professor da Universidade de Washington, tem se destacado como

uma das referências sobre esse conceito. Em seu artigo “Litigation and legal

mobilization” (2008), sistematizou e analisou alguns dos principais estudos

desenvolvidos nos Estados Unidos sobre o assunto.

Segundo McCann, o interesse da academia pelo tema foi despertado

por um contexto histórico e político que abrangeu a conquista e ampliação

de direitos– das mulheres e dos negros principalmente –mas também pelo

aumento da consciência quanto ao uso estratégico da litigação para as

mobilizações sociais e da disponibilidade de recursos pelo Estado norte-ame-

ricano para o aconselhamento jurídico na garantia do acesso à justiça (McCann,

2008).

NOVOS PRISMAS PARA A ANALISE DA ADVOCACIA POPULAR NO BRASIL
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Partindo dessas análises o autor identificou duas abordagens teóricas

distintas adotadas sobre este tema. A primeira, seguida pelos estudos clássicos

da década de 1970, focada na dimensão instrumental da mobilização jurídica

interessada em saber “como” e “com que objetivos” os cidadãos usam o direito

e quais os impactos da mobilização jurídica sobre ele. A segunda, iniciada a

partir da década de 1980 e assentada numa perspectiva mais cultural, centra-

da numa dimensão constitutiva (e não instrumental) do direito, em que este

é percebido como elemento não divorciado dos sujeitos.

De acordo com McCann uma definição importante sobre o conceito de

mobilização jurídica –e que influenciou inúmeras pesquisas desenvolvidas

posteriormente– foi oferecida por Frances Zemans, no início da década de

1980, ao formular que “o direito é mobilizado quando se quer ou se deseja

traduzir reivindicações em afirmação de direitos”7  (Zemans, 1983 apud

McCann, 2008:523). Uma concepção que articula as demandas de indivíduos

(ou grupos) com o alcance de direitos, percebendo na mobilização jurídica

uma motivação participativa e de caráter político. Esta noção encontra-se em

destaque no referido artigo de McCann (2008) ao defender que a mobilização

jurídica, de caráter individual ou coletivo, constitui um importante meio de

participação cidadã, em que as pessoas participam ativamente dele, exigindo

a aplicação da lei sem necessariamente depender de intermediários ou re-

presentantes. Nesse sentido, aliás,  McCann chama atenção para os estudos

que demonstraram que, especialmente nos casos de mobilização individual,

a mobilização do direito nem sempre envolve o uso de instituições formais e

a participação de advogados, juízes ou outros atores oficiais, recorrendo muitas

vezes a ferramentas como a compreensão e a conscientização de direitos. A

litigação e o uso dessas instituições se revelaram mais comuns no âmbito de

mobilizações coletivas (McCann, 2008).

Por sua vez, a análise da mobilização transnacional do direito também

vem ganhando atenção no espaço acadêmico e contribuindo para novas

interpelações entre o direito, a sociologia e os conflitos sociais. Um destes

estudos vem sendo desenvolvido por Cecília MacDowell dos Santos, cuja

7 No original: “The law is...mobilized when a desire or a want is translated into a demad as an assertion
of rights”
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análise versa sobre a mobilização coletiva do direito e a sua relação com o

ativismo jurídico transnacional no campo dos direitos humanos.

Para a autora, mobilizar o direito ou realizar a mobilização jurídica signi-

fica fazer o uso do direito dentro dos tribunais ou fora deles, seja em conflitos

de natureza comercial ou relativa aos direitos humanos (MacDowell dos San-

tos, 2012). Pode ainda transcender as fronteiras do Estado-nação levando à

mobilização “transnacional” do direito a exemplo do uso da Corte

Interamericana de Direitos Humanos e do Tribunal Europeu dos Direitos Hu-

manos (MacDowell dos Santos, 2012).

Muito embora apoie-se no conceito de mobilização do direito proposto

por McCann, a autora alarga essa abordagem ampliando-a para uma análise

coletiva e transnacional. Dialogando sobretudo com Santos e Rodriguez-

Garavito,8 a pesquisadora tem desenvolvido trabalhos no contexto brasileiro9

e europeu10  sobre a crescente mobilização local e transnacional do direito

feita por ONGs de direitos humanos, fenômeno denominado pela autora de

“ativismo jurídico transnacional”.

A autora sublinha ainda que o conceito de mobilização do direito abrange

não só a mobilização judicial (litigância) mas também a não-judicial –como a

incidência sobre os poderes legislativo e executivo; atividades de educação

jurídica popular; resolução alternativas de conflitos e ações políticas pela

aplicação das leis e garantia de direitos– ambas capazes de promover “a

ressignificação dos direitos humanos, a constituição de novos sujeitos de

direitos e/ou a promoção mais ampla de transformações sociais, culturais,

políticas, jurídica e/ou econômicas” (MacDowell dos Santos, 2012:14).

Aplicada à prática da advocacia popular, a categoria da mobilização local

e transnacional do direito possui grande aproximação com o trabalho do/a

8 Ver o trabalho conjunto destes autores em: Santos, Boaventura de Sousa; Rodriguez-Garavito, César
A. (orgs) (2005), Law and globalization from below: Towards a cosmopolitan legality. Cambridge, UK:
Cambridge University Press.

9 Ver o artigo “Transnational legal activism and the State: reflections on cases against Brazil in the
Inter-american Comission on  Human Rights” [Disponível em: http://www.surjournal.org/eng/conteudos/
pdf/7/Annex1-ingles.pdf]. Ver também “Memória da Justiça: a mobilização dos direitos humanos e a
construção da memória da ditadura no Brasil” [Disponível em: http://rccs.revues.org].

10 A obra “A mobilização transnacional do direito – Portugal e o Tribunal Europeu dos Direitos Huma-
nos” (Ed. Almedina, 2012) foi organizada por MacDowell dos Santos e contempla artigos de sua autoria
sobre o ativismo jurídico transnacional com enfoque na homoparentalidade e na luta feminista pela
despenalização do aborto.
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advogado/as, seja no âmbito dos tribunais ou fora deles. Junto aos tribunais,

o/as advogado/as têm mobilizado o direito notadamente em casos envolvendo

conflitos fundiários, fazendo seu uso contra-hegemônico a partir de funda-

mentos constitucionais e de construção de teses interpretativas (Carlet, 2009).

Fora dos tribunais (não-judicial) esta prática tem mobilizado o direito tendo

como principais ferramentas a formalização de denúncias, a incidência nos

poderes públicos, a realização de campanhas, a formação jurídica em direitos

humanos e a mediação de conflitos.

A categoria da mobilização local e transnacional do direito também pode

contribuir para o conhecimento dos diferentes contextos de luta por direitos,

e das múltiplas ferramentas jurídico-políticas adotadas de acordo com a te-

mática/luta em questão. Os estudos desenvolvidos no Brasil relativos à

advocacia popular e seu instrumental jurídico-político têm se debruçado pre-

dominantemente sobre temas ligados à “terra e território” (lutas por reforma

agrária, direitos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais),

merecendo serem ampliados para outras áreas temáticas, nas quais a

advocacia popular tem atuado, mas que ainda não foram devidamente

analisadas. Do mesmo modo, essa categoria pode ajudar a conhecer as

condições e contextos em que a mobilização não-judicial apresenta-se como

estratégia mais efetiva na garantia de direitos e na resolução dos conflitos.

4.3 Litigância estratégica

A “litigância estratégica” ou “litígio de impacto” são expressões que têm sido

utilizadas muito particularmente na América Latina. Pode ser entendida como

recurso ou ferramenta fundamental para ampliação de direitos e de incidência

em políticas de direitos humanos (CELS, 2008) ou ainda como forma para

alcançar mudanças sociais por meio do judiciário e de casos paradigmáticos

que possam transformar a jurisprudência nos tribunais, provocar mudanças

legislativas e avançar em políticas públicas (Cardoso, 2012).

Segundo Cardoso (2012), a advocacia em direitos humanos utiliza a

litigância estratégica como um de seus métodos de trabalho para produzir

impacto social e avanços jurídicos em determinados temas. Para Vieira e

Almeida (2011), este tipo de litigância está voltado a fortalecer a ação política

dos grupos excluídos e a desafiar as instituições a aplicar os direitos
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reconhecidos pela Constituição Federal de 1988 e pelos tratados internacionais

dos quais o Brasil é signatário. Nesse contexto, a litigância estratégica envolve

a utilização de ações judiciais voltadas a questionar diretamente os processos

de controle e transparência das instituições e a impor condenações financeiras

como forma de reparação às vítimas violadas (Vieira e Almeida, 2011).

Um recente relatório publicado pela equipe argentina do Centro de Es-

tudios Legales y Sociales (2008), analisou e sistematizou mais de cem casos

de litigância estratégica em âmbito local e internacional. O estudo afirma que

este tipo de litigância –entendido como instrumento de incidência política e

de invocação do direito nacional e internacional dos direitos humanos– tem

sido usado a partir de conflitos que estão ausentes na agenda dos poderes

públicos para dar visibilidade e inseri-los na discussão pública (CELS, 2008).

Por meio de diferentes ações judiciais busca-se desvelar e expor padrões de

condutas ilegais e/ou estruturas que sistematicamente violam direitos huma-

nos, mas também questionar a orientação ou a forma de implementação de

uma política estatal à luz de padrões constitucionais (CELS, 2008). Segundo o

estudo, a litigância estratégica reflete uma necessária articulação entre a ação

política (incidência e negociação com o poder executivo e legislativo, protestos

sociais e campanhas de opinião pública) e a estratégia jurídica. A litigância

estratégica, assim, articula a esfera judicial e a esfera política transcendendo

a ação individual na medida em que busca gerar um impacto político,

impulsionando a realização de direitos e incorporando temas sociais na agen-

da e na implementação das políticas de Estado (CELS, 2008).

Outro elemento importante é a participação do grupo social no processo

de judicialização dos casos em que estão envolvidos: “de um modo geral, as

estratégias jurídicas que obtém os melhores resultados nas diferentes etapas

do litígio são aquelas que acompanham um processo de mobilização e ativismo

político dos protagonistas do conflito real que subjaz e sustenta o processo”

(CELS, 2008:26). Além do protagonismo dos grupos sociais, a litigância estra-

tégica leva em consideração também a participação de outros atores, dife-

rentes dos diretamente afetados, no intuito de fortalecer a demanda e torná-la

mais visível a exemplo da articulação com as defensorias públicas e

organizações não-governamentais locais e internacionais.

A litigância estratégica, do mesmo modo que a categoria da mobilização

local e transnacional do direito, possui forte conexão com a prática da
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advocacia popular. Além de consistir numa de suas principais ferramentas de

trabalho, esta categoria está direcionada a alcançar mudanças sociais pelo

uso dos tribunais tendo como estratégia fundamental a combinação entre a

ação judicial e a ação política. Analisar a advocacia popular à luz desta categoria

pode fornecer pistas e compreensões acerca do contexto das lutas políticas e

das condições em que a litigância via tribunais tem se apresentado como

estratégia fundamental na exigibilidade e na justiciabilidade dos direitos hu-

manos.11

Outra possibilidade a ser explorada sob o enfoque desta categoria (e

igualmente da categoria da mobilização do direito) diz respeito à litigância em

âmbito internacional. Até bem pouco tempo um escasso número de advogado/

as populares atuava junto às instituições internacionais de direitos humanos

(como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos). Todavia, verifica-se

uma crescente atuação nesses espaços, especialmente nos últimos 10 anos.

Por meio do uso das categorias da litigância estratégica ou da mobilização

transnacional do direito é possível avançar em estudos semelhantes aos que

têm sido realizados (Cardoso, 2012; Vieira e Almeida, 2011; MacDowell dos

Santos, 2007 e 2012) a fim de explorar as motivações que têm levado a

advocacia popular à apostar neste tipo de justiciabilidade; as percepções acerca

do acesso e eficácia dessas instâncias; as estratégias judiciais e extrajudiciais

adotadas e seus efeitos na esfera política da luta pelos direitos humanos.

5. Reflexões finais

O trabalho do/as advogado/as populares tem adquirido importância nas últi-

mas duas décadas, especialmente por traduzir as reivindicações políticas em

reinvindicações jurídicas (OJB, 2009). A riqueza dessa experiência tem propi-

ciado uma variedade de estudos à luz de diferentes conceitos e categorias

analíticas.

 Neste trabalho buscou-se apontar para algumas dessas possibilidades a

partir das categorias da legalidade cosmopolita subalterna, da mobilização

11 De fato a pesquisa do Observatório da Justiça Brasileira (2012) verificou junto às entidades de
advocacia popular que o volume de ações judiciais atualmente em andamento não ultrapassa a casa de
100 ações. Se for tomado em conta os últimos 15 anos, a faixa varia entre 100 a 500 ações judiciais.
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local e transnacional do direito e da litigância estratégica. Analisados alguns

estudos sobre a advocacia popular foi possível estabelecer uma leitura analí-

tica dessa prática sob os conceitos dessas categorias.

A primeira categoria apresentada, da legalidade cosmopolita subalter-

na, foi desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos a partir das reflexões

sobre o caráter emancipatório do direito. É concebida como sendo toda a

luta ou prática direcionada à combater a exclusão social e que tenha no hori-

zonte da sua estratégia de ação o direito como um componente importante

de transformação social. Está inserida no projeto de cosmopolitismo subal-

terno com o intuito de aprofundar a globalização contra-hegemônica.

Atendendo a certas condições e pressupostos, a legalidade cosmopolita é capaz

de desbloquear a via legal para a emancipação social e garantir o caráter

emancipatório do direito.

A categoria da mobilização do direito, por sua vez, tem como um de seus

expoentes Michael McCann, teórico e pesquisador que tem percebido nas

mobilizações jurídicas locais uma ferramenta importante de participação so-

cial. Para além do que foi proposto por McCann, alguns estudos sociojurídicos

vem sendo desenvolvidos. É o caso de MacDowell dos Santos cuja proposta

teórica não limita-se ao conceito em questão, tratando da mobilização do

direito em escala transnacional, a partir das ações e práticas coletivas em

favor do direitos humanos.

A terceira categoria analisada foi a da litigância estratégica (litígio de

impacto) entendida nos estudos latino-americanos como recurso para pro-

mover mudanças sociais e incidir em políticas de direitos humanos a partir do

Poder Judiciário. De acordo com alguns autores (Cardoso, 2012; Vieira e

Almeida, 2011) é utilizada em âmbito local e internacional por meio de ações

judiciais que tratam de violações de direitos humanos podendo, portanto, ter

como objetivos levar certos temas à discussão pública, garantir reparações

moral e econômica, denunciar padrões de condutas ilegais e/ou estruturas

que sistematicamente violam direitos.

Da análise das três categorias é possível concluir que os elementos

conceituais inerentes à legalidade cosmopolita se diferenciam bastante

daqueles que definem a mobilização do direito e a litigância estratégica.

Levando em conta a noção de advocacia popular aqui apresentada, a legalidade

cosmopolita encontra-se diretamente ligada aos objetivos e princípios
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emancipatórios norteadores dessa prática jurídica enquanto as outras duas

conectam-se ao modo de atuação desta advocacia, suas estratégias e

ferramentas jurídico-políticas.

Se a categoria da legalidade cosmopolita se distingue das demais com

facilidade, as outras duas praticamente sobrepõem-se, recaindo sobre elas

um caráter de complementariedade, tornando difícil a tarefa de definir com

precisão elementos que as diferenciem. Embora a litigância estratégica e a

mobilização local e transnacional do direito realizam-se dentro e fora dos

tribunais, a primeira parece ser menos abrangente, não incluindo litígios de

natureza comercial, apenas de direitos humanos.

Sobre as características enfatizadas pelo/as autore/as, verifica-se que o/

as estudioso/as da mobilização do direito demarcam uma amplitude conceitual

ao dar a mesma importância tanto às estratégias que acionam o judiciário,

quanto às estratégias que independem do acesso a tal instituição (como

campanhas, mediação de conflitos, etc). Enquanto isso, o/as estudiosos/as

da litigância estratégica enfatizam mais a estratégia junto ao judiciário. Em

outras palavras, a zona discursiva ligada à litigância estratégica enfatiza

sobremaneira o uso de ações judiciais no âmbito do judiciário com o propósi-

to de “promover mudanças sociais”. Por outro lado, ambas categorias

valorizam a necessária articulação entre a ação política e a ação jurídica para

a realização de direitos.

Longe de incorrer em conclusões generalizadas sobre as categorias aqui

analisadas, a intenção deste trabalho foi a de “abrir janelas” para propiciar o

aprofundamento das discussões teóricas e empíricas no campo das profissões

jurídicas, notadamente o caso da advocacia popular. Feita a análise dessas

categorias e identificados os principais aspectos que as conectam com esta

prática jurídica, espera-se ter colaborado para uma maior reflexão da atuação

do/as advogado/as populares, sua pedagogia de trabalho e estratégias jurídi-

co-políticas adotadas na efetivação dos direitos humanos.
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