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RESUMO: O presente artigo trata da remoção dos moradores do Pinheirinho, localizado no 

terreno inutilizado, em São José dos Campos, de propriedade massa falida da empresa Selecta 

S/A, comandada pelo empresário Naji Nahas. Houve uma Ação de Reintegração de Posse e 

uma liminar determinando a desocupação e remoção forçada das famílias. A ação policial 

violenta provocou denúncias de violações de Direitos Humanos, de modo a analisar-se aqui 

tais agressões, especialmente ao direito fundamental social à moradia e sua colisão com o 

direito de propriedade, através dos estudos de Ingo Sarlet e das normas de direito nacional e 

internacional nessa problemática. 

PALAVRAS-CHAVE: Pinheirinho; remoção; direitos humanos; direito fundamental à 

moradia. 

 

ABSTRACT: The present article concerns the remotion of the dwellers of Pinheirinho, 

located in an unitilizable terrain in são José dos Campos. The terrain is of propriety of the 

banrkrup mass of the Selecta S/A enterprise, commanded by the businessman Naji Nahas. 

There has been an Repossession Act and a injuction determining the forced vacancy and 

remotion of the families. The violent policial action has provoked denouncements of Human 

Rights violations, therefore, here one seeks to analyse such agressions, especially in regard to 

the social fundamental right to dwelling and its collision with the propriety right, through the 

studies of Ingo Sarlet and the norms of national and international law in this problematic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca analisar as inúmeras violações de direitos humanos ocorridas 

durante a desocupação de Pinheirinho – comunidade formada por parte da população carente 

de São José dos Campos, SP, em terreno abandonado da cidade - mediante um estudo com 

especial enfoque no direito fundamental social à moradia, previsto expressamente em nossa 

Magna Carta de 1988.  

Em uma breve síntese dos fatos, aos 22 de janeiro de 2012, na cidade de São José dos 

Campos, SP, dois mil policiais militares do estado desalojaram cerca de 1.600 famílias que 

residiam em Pinheirinho há mais de oito anos, valendo-se, para tanto, do uso de coação física 

e moral (SENADO, 2012).  

Essa desocupação ocorreu em razão do cumprimento de medida liminar de 

reintegração de posse, deferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da referida comarca, a 

requerimento da massa falida do grupo Selecta S/A (do empresário Naji Nahas), que 

sustentava ser a proprietária do terreno.  

O problema consiste, então, no questionamento sobre uma possível violação do 

direito fundamental à moradia, dentre inúmeras outras violações de direitos humanos 

verificadas no momento do cumprimento da reintegração de posse. A hipótese levantada 

sugere que o direito à moradia deveria ter prevalecido, pelas razões que serão desenvolvidas a 

seguir com base nos estudos sobre direitos fundamentais do professor Ingo Sarlet e nas 

normas nacionais e internacionais sobre o tema.  

Assim, por precípuo, de se salientar que, em casos de remoção inevitável e 

necessária de uma comunidade, mister a promoção da oitiva da população afetada, 

noticiando-a previamente acerca das medidas a serem tomadas e realizando uma compensação 

pecuniária aos envolvidos, ou providenciando-lhes outra habitação, o que, contudo, jamais 

ocorreu no caso analisado.  

 Ademais, o direito fundamental social à moradia fora reconhecido direito humano, 

pela primeira vez, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948 e, em 

seguida, veio o reconhecimento no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC), de 1966. Já como direito fundamental, ele foi previsto no art. 6º da 

Constituição Federal de 1988 (SARLET, 2009-2010, p.10), sendo que tais marcos 

normativos, como adverte Ingo Sarlet, cumprem a função de proteger um direito mais 

profundo do que o de propriedade, qual seja, o direito à moradia.  



Deste modo, a moradia deve propiciar a proteção do indivíduo e de sua família, a 

possibilidade do gozo de intimidade e privacidade e a convivência com saúde e bem estar, ou 

seja, uma vida com o mínimo de dignidade (SARLET, 2009-2010, p.15). 

Todavia, o autor destaca que a Constituição brasileira foi omissa acerca da 

delimitação do conteúdo deste direito, de modo que julga imperativo que sejamos norteados 

pelas normas internacionais. Cita, portanto, a Comissão da ONU para Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que identificou uma série de elementos básicos no que diz respeito à 

moradia, entre eles (ONU, 1993): a) segurança jurídica para a posse; b) disponibilidade de 

infra-estrutura básica para a garantia da saúde, segurança, conforto e nutrição dos titulares do 

direito ; c) as despesas com a manutenção da moradia não podem comprometer a satisfação de 

outras necessidades básicas; d) a moradia deve oferecer condições efetivas de habitalidade, 

notadamente assegurando a segurança física de seus ocupantes (SARLET, 2009-2010, p.19). 

Desta forma, adequando as normas nacionais e internacionais ao caso estudado, 

verificamos a violação do direito à moradia tanto no momento da desocupação indevida e 

violenta, quanto em momento posterior, em que não foi dada a compensação necessária e nem 

mesmo moradia adequada às famílias desapropriadas, confirmando, portanto, a hipótese 

levantada no início deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E MECANISMOS INTERNACIONAIS E 

NACIONAIS DE DEFESA DO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA: 

 

O direito a moradia é um direito humano consagrado desde 1948, pela Declaração 

Universal de Direitos Humanos, que dispõe em seu artigo XXV: “Toda pessoa tem direito a 

um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis” 

(DUDH, 1948); é também um direito fundamental recepcionado pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988, artigo 6º, que diz: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). O direito fundamental social à moradia também está presente nos tratados 

e documentos internacionais, como no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC), que fora promulgado pelo Brasil pelo Decreto 591, de 06 de julho de 

1992: 

 

 “Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa a nível de vida adequado para si próprio e sua família, 

inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como 

a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes 

tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 

direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da 

cooperação internacional fundada no livre consentimento.” 

 

O artigo 3º do PIDESC (1992) segue com: “Os Estados partes do presente pacto 

comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos 

econômicos, sociais e culturais enunciados no presente pacto.”.  

Assim sendo, tem-se que o direito à moradia adequada é reconhecido por 

dispositivos no plano internacional e doméstico e deve ser garantido a todas as pessoas, sendo 

que o Estado deve estar comprometido em tomar medidas apropriadas para efetivação desse 

direito. 

Ademais, podemos destacar outros documentos ratificados pelo Brasil, quais sejam, 

as Convenções Sobre Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), A Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (1979), Convenção sobre os Direitos das 

Crianças (1989), a Declaração sobre Assentamentos Humanos de Vancouver (1976) e a 

Agenda 21 sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992). Todos esses documentos 



internacionais possuem disposições acerca do direito à moradia adequada como um direito a 

ser perseguido por todos, reiterando seu caráter essencial no que se refere à garantia da 

dignidade humana e efetivação dos Direitos Humanos. 

Não obstante, a Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, dispõe 

sobre a possibilidade de usar dos acordos internacionais os quais o país é signatário sem, 

necessariamente, os atos possuírem edição com força de lei (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

1988). Tem-se, ainda, sobre os direitos sociais, o artigo 6º da Carta Magna, com a Emenda 

Constitucional nº 26/2000, o direito fundamental social à moradia, consagrado como um 

direito fundamental. 

 

2.1. A PROPRIEDADE, O SISTEMA JURÍDICO E O DIREITO FUNDAMENTAL 

SOCIAL À MORADIA: 

 

O instituto proprietário representa “sempre um mínimo de pertencimento, de poderes 

exclusivos e dispositivos conferidos a um determinado individuo pela ordem jurídica” 

(GROSSI, 2006, p. 6). Nesse sentido, falar de propriedade é falar de pertencimento e da 

relação entre o homem e o bem. Relação esta que se desenvolve com o passar do tempo: 

parte-se de uma simbiose, onde o homem pertence à terra. 

Desse modo, busca-se superar a ideia privatista de que a propriedade era meramente 

individual, podendo o seu possuidor, com ela, fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, 

passando-se para uma visão pública, em que há limites a esse uso e desuso, como é o caso 

expresso pelo artigo 186 da Constituição Federal, que dispõe sobre a função social da 

propriedade. Essa mudança coloca a propriedade além de uma mera titulação e de um bem.  

De modo a compreender amplamente os debates que envolvem a propriedade e o 

direito fundamental social à moradia e perceber as forças presentes nessa discussão, não se 

pode perder de vista o que o Direito representa enquanto um campo de poder em que serão 

disputados os pontos de interesses e que serão tomadas as decisões. Estas, por sua vez, podem 

consagrar ou violar Direitos Humanos.  

A terra, muito além do valor que tem por si só, é expressão de poder. No Brasil, a 

luta pela terra dá-se desde seu descobrimento com colonização: a distribuição de sesmarias, 

lei de terras e, fazendo um grande salto histórico até a Constituição de 1988, que consagrou 

nos artigos 185 e 186 o direito à propriedade, observando a sua função social, estando ligada 

aos interesses da coletividade. Dessa maneira, o campo jurídico já não é mais espaço de 



manutenção da dominação, mas sim instrumento de efetivação dos próprios direitos 

(BOURDIEU, 2009).  

Atualmente, embora haja na Constituição Federal, conforme ressaltado aqui, os 

dispositivos para que seja respeitada a função social da propriedade, fica a cargo da 

interpretação jurídica a aplicação desses instrumentos, que por seu turno, não são utilizados na 

grande maioria dos casos em prol dos interesses coletivos e dos movimentos sociais, de modo 

que a camada mais vulnerável da população é afetada por uma violência física e simbólica. 

Desde o surgimento das favelas há relatos de tensões com seus moradores e políticas 

de erradicação desse modo de ocupação de território. Diante dessa ofensiva do grande capital 

nacional e internacional aliado ao Estado, tem ocorrido a insurgência de ativismos e 

movimentos sociais conforme Souza (apud REPÓRTER BRASIL, 2012, p.127) que se 

mobilizam para afirmar direitos sociais negados a essa população e questionar os processos de 

violações de direitos humanos que é uma realidade que as cidades brasileiras vêm 

enfrentando. 

Com isso, as ações e denúncias dessas articulações sociais têm ganhado escala 

nacional e internacional e garantido visibilidade às ações violentas de despejos e remoções 

arbitrárias, agressões físicas aos moradores, prisões, intimidações por funcionários 

governamentais, além de manifestações, atos públicos, resistências à desocupação e 

ocupações de prédios públicos e terrenos abandonados, entre outras ações (REPÓRTER 

BRASIL, 2012, p.127). As lutas são pelo direito ao território vão além do direito à habitação 

simplesmente, pois, além de garantir a casa, a luta envolve também memórias, identificações 

e afetividades com um lugar e afirmação política do direito à cidade e à participação das 

decisões na esfera pública. A inclusão socioeconômica precária não impede que as pessoas 

criem, no dizer de Haesbart: “(…) laços com seu espaço vivido, mesmo em um território 

‘funcionalmente’ muito precário” (apud REPORTER BRASIL, 2012, p.128). 

 

2.2 O CASO DA COMUNIDADE DO PINHEIRINHO E AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

A fim de ilustrar as violações de Direitos Humanos, sobretudo do direito 

fundamental social à moradia, faz-se aqui a análise do caso da comunidade do Pinheirinho. A 

comunidade do Pinheirinho foi constituída em São José dos Campos, no estado de São Paulo, 

tendo a extensão aproximada de 1,3 milhão de metros quadrados. O terreno corresponde a 

uma área abandonada que pertence à massa falida da empresa Selecta S/A, que e controlada 



pelo investidor Naji Nahas. Os moradores possuíam uma organização interna entre si, com 

horários de realização de reuniões e uma Assembleia Geral para deliberações, organizavam-se 

para estabelecerem regras de convivência, delimitação do modo de utilização das zonas para 

plantio, preservação, moradia e etc. Perante tais fatos, nota-se que a comunidade Pinheirinho 

possui um modo ordenado e tranquilo de ocupação e ainda dá função social àquela área antes 

improdutiva. (REPORTER BRASIL, 2012, p.133).  

O poder público oferece facilidade às grandes corporações, empreendimentos e 

interesse do capital, de modo que o planejamento urbano fica refém do mercado e suscetível a 

uma instabilidade jurídico política nos espaços vividos pelos moradores atingidos, visto que 

estes estão impossibilitados de construir e exercer um efetivo controle das áreas onde vivem. 

Convém enfatizar que as remoções têm fortes significados políticos e sociais no 

espaço urbano, pois intensificam processos de segregação ao retirar do campo visual os 

grupos considerados indesejáveis pelo grande capital (REPORTER BRASIL, 2012, p. 125). 

Desde o surgimento das favelas há relatos de tensões com seus moradores e políticas de 

erradicação. Diante dessa ofensiva do grande capital nacional e internacional aliado ao 

Estado, tem ocorrido à insurgência de ativismos e movimentos sociais que se mobilizam para 

afirmar direitos sociais negados a essa população e questionar os processos de violações de 

direitos humanos que as cidades brasileiras vêm enfrentando. 

As ações e denúncias dessas articulações sociais têm ganhado escala nacional e 

internacional e garantido visibilidade às ações violentas de despejos e remoções arbitrárias, 

agressões físicas aos moradores, prisões, intimidações por funcionários governamentais, além 

de manifestações, atos públicos, resistências à desocupação e ocupações de prédios públicos e 

terrenos abandonados, entre outras ações (REPORTER BRASIL, 2012, p. 127). 

Em uma perspectiva cronológica dos fatos, tem-se que em 2004 a massa falida da 

empresa Selecta S/A ingressou com uma ação de reintegração de posse contra a comunidade 

do Pinheirinho. Já em 2005, uma liminar foi indeferida pelo Juiz de SJC da 6ª vara cível e, em 

junho de 2011, a liminar foi deferida pela juíza Márcia Faria Mathey Loureiro. 

Tem-se que mais de dois mil policiais participaram da operação, que contou com 

bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha contra toda a população. As pessoas não 

foram avisadas e tampouco tiveram tempo de retirar suas coisas de casa, bens pessoais como 

documentos e fotos foram perdidos.  

Dessa maneira, a remoção violenta descumpriu diversos dispositivos da Convenção e 

da Declaração Americana de Direitos Humanos e, também, o próprio princípio de dignidade 



da pessoa humana. O fato fomentou na comunidade jurídica a denúncia do caso à Comissão 

Interamenricana de Direitos Humanos da Organização dos Estado Americanos: 

 

“Petição assinada por: Rede Social de Justiça e de Direitos Humanos, 

Associação por Moradia e Direitos Sociais (ADMDS), Sindicato dos 

Advogados de São Paulo, Rede Nacional de Advogados e Advogadas 

Populares, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Márcio Sotelo Felippe, Fábio Konder Comparato, Cezar Britto, José 

Geraldo de Souza Júnior, Dalmo de Abreu Dallari, Aristeu Cesar 

PintoNeto, Antonio Donizete Ferreira, Nicia Bosco, Giane Ambrósio 

Álvares, Camila Gomes de Lima. As seguintes autoridades foram 

apontadas como responsáveis pelas violações: governador do Estado 

de São Paulo, Geraldo Alckmin; Prefeito do Município de São José 

dos Campos, Eduardo Pedrosa Cury; Presidente do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, Ivan Ricardo Garisio Sartori; juiz assessor da 

presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rodrigo Capez; 

desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Cândido Além; 

juíza da 6ª vara Cível da Comarca de São José dos Campos – SP, 

Márcia Faria Mathey Loureiro; juiz da 18ª Vara Cível do Fórum 

Central João Mendes, Em São Paulo – SP, Luiz Beethoven Giffoni 

Ferreira; e o comandante da operação policial, coronel PM Manoel 

Messias.” (REPORTER BRASIL, 2012, p. 135) 

 

Outros dados relevantes são do relatório parcial produzido pelo conselho Estadual de 

Defesa de Direitos da Pessoa Humana (CONDEPE) do Estado de São Paulo apontou a 

ocorrência das seguintes violações: ameaças e humilhações (260 denúncias); consequências 

do uso de armamentos (248); pouco tempo para recolher bens (225); casa demolida sem a 

respectiva retirada de bens (205); expulsão/ordem para sair de casa (179); agressão física 

(166); perda de emprego/impedimento de renda (80); dificuldade/impedimento de livre 

circulação (77); abrigos em situação de insalubridade (73); casas saqueadas (71); ameaças 

mediante armamentos (67); falta de orientação e de oferta de estrutura para retirar os bens 

(64); falta de assistência (54); agressão/morticínio de animais (33); separação de filhos e 

outros parentes (10); e a presença de 1.069 crianças e adolescentes nos quatro abrigos 

disponibilizados (REPORTER BRASIL, 2012, p.136). 

 

3. ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA 

DESOCUPAÇÃO DE PINHEIRINHO: 

 

Por precípuo, de se ressaltar as lições de Teles no que se refere ao paradoxo do 

indivíduo versus sujeito de direitos humanos, sustentando que:  



“Tal é o paradoxo dos direitos humanos: sua condição de direitos 

inalienáveis está baseada na concepção de um homem abstrato, que 

não existe em parte alguma, ao mesmo tempo em que os homens reais, 

concretos, encontram-se desprotegidos e entregues às violações de 

direitos por parte do mesmo estado que deveria protegê-los.” (TELES, 

2012, p. 68) 

 

Assim, essa ideia de paradoxo na efetivação dos direitos humanos já fora bem 

desenvolvida por muitos autores, dentre eles Douzinas, o qual aponta que, em que pese os 

direitos humanos terem sido consagrados ao longo do século XX, foi justamente nesse 

período em que ocorreram suas maiores violações. Outrossim, sustenta não ser raro a 

desvirtuação de seu discurso, em função de sua incorporação pelo poder público, justamente 

na tentativa de justificar essas transgressões de direitos humanos (DOUZINAS, 2009). A 

partir dessa contradição, então, inicia-se a análise da atuação do Poder Judiciário no caso da 

remoção da comunidade do Pinheirinho. 

Quanto ao tema, ainda, pertinente é o depoimento proferido pelo Defensor Público 

Jairo Salvador
4
, que definiu Pinheirinho, em recente audiência pública, como: “Uma das 

maiores violações de direitos humanos no Brasil” (in LEMES, 2012). E, complementou seu 

posicionamento afirmando que: “O Pinheirinho é só mais um capítulo de extermínio da 

pobreza, em uma cidade que quer se vender como uma cidade perfeita, sem problemas 

sociais; que esconde a pobreza; elimina fisicamente a pobreza (...)”.  

 

3.1. A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 Em suma e conforme já abordado aqui em momento anterior, no ano de 2004 a 

massa falida da empresa Selecta S/A ajuizou ação de reintegração de posse em face da 

comunidade de Pinheirinho, cuja liminar, em um primeiro momento, fora indeferida pelo 

então magistrado da 6ª Vara Cível de São José dos Campos, em 2005. Contudo, passados 

aproximadamente seis anos, a liminar de reintegração fora deferida pela magistrada Márcia 

Faria Mathey Loureiro, em junho de 2011, surpreendendo as partes do processo. Destarte, a 

referida liminar é alvo de incontáveis críticas, sobretudo quanto à sua legalidade.  

 Sustenta-se que a medida liminar violou os termos da legislação processual civil, 

com relação aos requisitos para a sua concessão. Como não havia comprovação do exercício 

                                                           
4
A entrevista, na íntegra, com o Defensor Público patrono da causa pode ser visualizada no sítio eletrônico 

abaixo: <http://www.gerivaldoneiva.com/2012/02/o-lado-juridico-processual-do-caso.html> 

 



da posse, pelo autor, no terreno de Pinheirinho, seu pleito não poderia ter sido acolhido. 

Ademais, alega-se que a empresa Selecta S/A sequer seria parte legítima para ajuizar a ação 

de reintegração de posse, tendo em vista nunca ter exercido a posse do referido terreno
4 

(DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO, 2012). 

Outrossim, insurgem-se quanto ao fato de a referida decisão judicial ter violado o 

princípio da função social da propriedade, haja vista que, além de ter restringido a moradia de 

milhares de famílias hipossuficientes, não houve comprovação de que a propriedade anterior 

cumpria sua função social. Ao contrário, segundo a Defensoria Pública de São Paulo, o que 

pôde ser comprovado após a desocupação, quando o terreno da antiga comunidade ficou 

coberto apenas por vegetação e vazio (idem, ibidem). 

Ademais, de se ressaltar que, dias antes da remoção, no dia 18 de janeiro de 2012, o 

então senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, bem como os parlamentares estaduais Carlos 

Giannazi e Adriano Diogo, o deputado federal Ivan Valente, o síndico da massa falida Jorge 

T. Uwada, o advogado da massa falida, entre outros, reuniram-se no gabinete do juiz da 

Falência, dr. Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, celebrando acordo de suspensão da ordem 

judicial de reintegração de posse pelo prazo de 15 dias, contudo, a referida liminar não 

observou o pactuado entre as partes. 

Ademais, em relatório elaborado pela Ordem dos advogados do Brasil (OAB) 
5
de São 

José dos Campos, que culminou no documento assinado pelo relator Cristiano Joukhadar, 

pelo presidente da 36ª Subseção, Júlio Aparecido Costa Rocha e outros, concluiu-se pela 

razoabilidade e legalidade da atuação da magistrada que deferiu a liminar aqui analisada
6
: 

 

“Sobre a questão judicial, o relatório diz que são inaceitáveis as 

críticas dirigidas à Magistrada que preside a ação de Reintegração de 

Posse. Cumpriu o seu trabalho dentro da legalidade, agiu no estrito 

                                                           
5
 Contra o relatório insurgiram-se dezenas de pessoas e órgãos, destacando-se a carta de repúdio do Coletivo dos 

advogados para a democracia (Almeida et al, 2012, p.01): “ O relatório inicial descrevendo as histórias de vida e 

o drama dos moradores do Pinheirinho de forma emotiva, esclarecendo que é “ fruto de um esforço conjunto que 

envolveu dezenas de advogados que voluntariamente acompanharam toda a problemática em suas diversas fases 

e realizaram incontáveis diligências”. Estranho, pois acompanhamos de perto durante as três semanas que se 

seguiram ao massacre, visitando os acampamentos, conversando com os desabrigados e cadastrando as famílias 

juntamente com integrantes dos movimentos sociais e não tomamos conhecimento da presença das “dezenas de 

advogados”. O único advogado voluntário representando a OAB/SJC que estava presente era o Doutor Aristeu 

Cesar Pinto Neto.”  “(...) tivemos a oportunidade de conversar com o advogado e então presidente da Comissão 

de Direitos Humanos, Aristeu Cesar Pinto Neto, que nos relatou a insatisfação da diretoria da OAB com a sua 

atuação na defesa dos direitos dos moradores de Pinheirinho. Pela conversa ficou bem claro que a OAB/SJC 

endossa a ação da Prefeitura, do Governo do Estado e do poder Judiciário contra os moradores. Alguns dias 

depois (em 15/02), soubemos que a referida comissão foi extinta pelo presidente da OAB local sem justificar os 

motivos”.  
6
 Para consultar a matéria na íntegra: 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=14554> 



cumprimento de sua obrigação, demonstrou coragem e coerência. 

Estavam em jogo não somente o direto da parte, mas o dos credores da 

massa falida e principalmente a própria legitimidade e autoridade do 

Poder Judiciário e dos poderes constituídos. Em outras palavras, a 

Magistrada assegurou a credibilidade de nosso sistema democrático 

gravemente afrontado por forças antidemocráticas. Contou com o 

necessário e adequado apoio do Tribunal de Justiça” (TJSP, 2012, 

p.03). 

   

 

Com relação à atuação da Polícia Militar, o relatório sustentou que: 

 

“Podemos afirmar com absoluta tranquilidade que NÃO existiram 

confrontos ostensivos. De uma forma geral, as famílias se retiraram 

em relativa ordem e se não foi integralmente pacífica, certamente não 

foi contaminada por violência generalizada, fato surpreendentemente 

positivo em face das circunstâncias... Os números nos permitem 

afirmar com tranquilidade que inexistiu violação dos Direitos 

Humanos na conduta geral da Polícia Militar, mas casos isolados que 

não podem macular a operação como um todo. Podemos atestar a 

imensa preocupação, tanto dos Comandantes como dos Soldados, em 

evitar vítimas e respeitar a integridade física e moral das pessoas.” 

(TJSP, 2012, p.04) 

     

Contudo, ao que consta, o relatório realizado pela OAB/SJC não apurou a fundo o 

ocorrido em Pinheirinho. De outro norte, a Defensoria Pública de São José dos Campos vem 

atuando diretamente com a sociedade civil e com os envolvidos. 

 

3.2. DECISÕES DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

Ressalta-se que, na ocasião da remoção das famílias da área, existiam duas ordens 

judiciais opostas, quais sejam, uma liminar de reintegração de posse, emanada pela Justiça 

estadual, e outra do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mandando suspendê-la.  

Na Justiça Federal o juiz determinou a suspensão da operação de desocupação, no 

entanto, de acordo com o defensor público do caso, o mandado fora recebido, in locu, pelo 

juiz assessor da presidência do TJSP (Rodrigo Capez) sendo o coronel da Polícia Militar, 

responsável pelo caso, de nome Messias, instruído pelo magistrado a não suspender a 

remoção (DEFENSORIA, 2012). 

Ademais, há denúncia dirigida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), apontando cinco membros do Judiciário, bem 



como o então governador, Geraldo Alckmin, o prefeito de SJC, Eduardo Cury, e o coronel da 

Polícia Militar Manoel Messias, comandante da operação policial, todos sob a acusação de 

violação de direitos humanos
7
. 

 

2.3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SP, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO ÀS FAMÍLIAS DE 

PINHEIRINHO 

 

Após a remoção forçada das famílias que residiam na comunidade de Pinheirinho 

restaram milhares de desabrigados. Assim, a Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma 

Ação Civil Pública
8
, requerendo a condenação da Administração Pública municipal e estadual 

e da massa falida da empresa Selecta S/A, pelos danos morais causados aos envolvidos de 

Pinheirinho (SÃO PAULO, Defensoria Pública, 2012).  

Em suma e conforme trecho extraído da sentença, o pleito da Defensoria consistia 

na: 

“(...) a) a condenação do Estado de São Paulo e do Município de São 

José dos Campos a se retratarem publicamente, em razão dos atos 

ilegais perpetrados, reconhecendo os excessos cometidos pelos 

agentes públicos; b) a condenação dos réus a construir um memorial 

em homenagem à comunidade do Pinheirinho; c) a condenação da 

Fazenda do Estado de São Paulo a implementar ou modificar, se 

existentes, normas operacionais da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, com vistas à uniformização de procedimentos em casos de 

desocupações; d) que o Estado de São Paulo e o Município de São 

José dos Campos sejam condenados a implementar programa 

destinado ao atendimento psicológico dos pais e das crianças e 

adolescentes que foram vítimas dos atos abusivos perpetrados pelos 

réus, custeados pela Massa Falida Selecta; e) que o Estado de São 

Paulo seja condenado à implementação de programa de treinamento 

específico destinado aos policiais militares envolvidos em operações 

de desocupação, que tenha como conteúdo mínimo os direitos 

humanos; f) que o Município seja condenado a implementar 

programas destinados à qualificação profissional, à geração de renda e 
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Alberto Duarte; a Rede Social de Justiça e de Direitos Humanos, representada legalmente por Aton Fon Filho. 

Também os advogados Antonio Donizete Ferreira, Aristeu Cesar Pinto Neto Nicia Bosco, Giane Ambrósio 

Álvares e Camila Gomes de Lima. 
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a à reinserção laboral dos moradores do Pinheirinho que foram vítimas 

do ato de remoção,  custeados pela massa falida Selecta; g) a 

condenação do Município de São José dos Campos a apresentar plano 

de atuação nos casos de desocupações multitudinárias; h) que os réus 

sejam condenados na compensação ambiental proporcional ao dano 

ambiental causado; i) a condenação da Massa Falida Selecta a retirar 

os resíduos sólidos que ainda se encontram no imóvel objeto da 

remoção, dando destinação adequada; g) a condenação solidária dos 

réus a pagar o montante de R$ 10.000.000,00 a título de danos morais 

coletivos, em sua modalidade stricto senso e difuso. Postulou a 

concessão de tutela antecipada
9
. (TJSP, juiz Luiz Guilherme Cursino 

de Moura Santos, 2013, p. 01) 

 

 

Contudo, o juiz de direito, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, da 2ª Vara da 

Fazenda Pública de São José dos Campos, extinguiu a ação, sem resolução de mérito, sob o 

argumento de que a Defensoria Pública não possui legitimidade para interpor ações dessa 

natureza e defender direitos coletivos e difusos
10.

  

Em trecho extraído de sua decisão, ele sustenta que: “(...) por expressa disposição 

constitucional, a Defensoria Pública tem legitimação apenas para a defesa dos necessitados 

(TJSP, 2013, p. 04).” E conclui no sentido de que a Defensoria Pública não poderia pleitear a 

defesa dos interesses coletivos e difusos, por estes serem interessas de toda a sociedade, o que 

estaria fora de suas atribuições institucionais
11

 (TJSP, 2013).  

 Relativamente ao pedido de danos morais coletivos, consta sentença julgados do 

Superior Tribunal de Justiça não reconhecendo sua possibilidade, e arremata afirmando que: 

“Na hipótese, não há que se falar, de um lado, em dano moral causado aos indivíduos 

desalojados, e, de outro, em dano moral sofrido pela “comunidade do Pinheirinho”, que nem 

sequer existe como ente jurídico personalizado” (TJSP, 2013, p. 05). No entanto, esse 

posicionamento demonstra um entendimento assaz formalista (ao citar que a comunidade 

sequer existe como ente jurídico personalizado), indo de encontro à tendência atual de 

prevalência do direito material ao formal. Destarte, depreende-se que o referido Juízo não quis 
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enfrentar a questão do processo diretamente, ao revés, valeu-se de instrumentos processuais e 

de subterfúgios para extinguir a ação, sem, contudo, resolver o seu mérito.
12

 Tanto que, ao 

final, a sentença assevera que: 

 

DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: A Defensoria 

Pública formulou diversas pretensões que, se acolhidas, importariam 

em indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de  critérios de 

conveniência e oportunidade do Poder Executivo, a quem compete 

deliberar tais questões. Assim é que tais pedidos são juridicamente 

impossíveis, na medida em que o abrigo resultaria em violação ao 

princípio da separação dos poderes, tal como previsto no art. 2º da 

Constituição Federal. (TJSP, 2013, p.07) 

 

 Assim, a decisão final fora pelo indeferimento da petição inicial e resolução do feito 

sem julgamento de mérito
13

. 

 Cumpre ressaltar que, contra a supracitada sentença, houve recurso de apelação 

interposto pela Defensoria Pública de SP. Inconformado, contudo, o Juízo da 2ª Vara da 

Fazenda condenou a requerente por litigância de má-fé, conforme trecho retirado do 

despacho: 

 

Fls. 5417/5421: A Defensoria Pública pleiteou o recebimento do 

recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo ativo. 

Pretendia, com isto, a despeito do indeferimento da petição inicial, 

que este mesmo juízo antecipasse os efeitos da tutela de mérito. Nada 

mais temerário! Ora, se este juízo indeferiu a petição inicial, por 

entender que ela não reunia as mínimas condições de admissibilidade, 

é evidente que não se pode, agora, simplesmente em razão da 

interposição do recurso de apelação, antecipar os efeitos da tutela de 

mérito. Ainda que o recurso de apelação, na hipótese, seja dotada de 

efeito suspensivo, a antecipação dos efeitos da tutela só seria possível 

se a inicial, no entender do juízo, preenchesse todos os requisitos do 

art. 282, do CPC, e se mostrasse apta. Porém, o juízo continua a 

reputar inepta a petição inicial, tanto assim que não  reformou a 

sentença, não obstante o disposto no art. 296, caput, do CPC. Assim, 

eventual antecipação dos efeitos da tutela, que envolve um juízo de 
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no art. 267, I, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

P.R.I. São José dos Campos, 25 de março de 2013.” (TJSP, 2013, p. 11) 



cognição sumária sobre o próprio mérito da demanda, importaria em 

decisão absurda e teratológica. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 17, V, do CPC, aplico à autora, em razão da litigância de má-fé, 

multa de 1% sobre o valor da causa (art. 18 do CPC). 4- Remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com as cautelas e 

homenagens de praxe. Int., cientificando-se pessoalmente a 

Defensoria Pública. (TJSP, 2013, p. 1) 

 

 Ademais, de se salientar que a Apelação tramitou perante a 11ª Câmara de Direito 

Público do TJSP, que deu parcial provimento ao recurso, em 28 de janeiro de 2014, relator 

Des. Luis Ganzerla, no sentido de reconhecer ser a Defensoria Pública legitimada ativa da 

referida ação (TJSP, 2014, p. 12). 

 

 

4.  O DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA: UMA PERSPECTIVA DE SUA 

VIOLAÇÃO NO CASO PINHEIRINHO 

 

Sarlet (2014, p.15) destaca a íntima relação entre o direito à moradia e a dignidade 

humana. Para o autor, na ausência de um lugar adequado para a própria proteção e de sua 

família, em que o indivíduo e seus familiares possam desfrutar de privacidade e intimidade, 

viver com um mínimo de saúde e bem-estar, não há realização da dignidade e, muitas vezes, 

não há, sequer, a segurança física. 

Ao definir o conteúdo do direito à moradia, o primeiro passo do autor consiste em 

diferenciá-lo do direito de propriedade. O direito à moradia é, portanto, direito fundamental 

autônomo, dotado de objeto e âmbito de proteção próprios (SARLET, 2014, p.17). 

Quando se fala em moradia, portanto, há um significado muito além da propriedade de 

um espaço físico. É o que ocorre em Pinheirinho: a ocupação representava o conjunto de 

superações daquela população para alcançar uma infraestrutura básica, criar laços com os seus 

vizinhos, estabelecer pontos de comércio dentro da comunidade (MACHADO, 2014, p.84). 

Ou seja, a violação do direito à moradia corresponde ali à quebra desta estrutura interna de 

sobrevivência que a comunidade havia criado dentro de um sistema em que não recebe apoio 

externo.   

E, como foi observado, a remoção forçada em Pinheirinho infringiu, além da norma 

constitucional que garante o direito fundamental social à moradia, uma série de normas 

internacionais. Em breve síntese, podemos destacar a infração: 1) do art. 25, p.1º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê que “Todo ser humano tem direito a 



um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação [...]”; 2) do art.17, p.1º do Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos, segundo o qual “Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou 

ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio [...]”; 3) do art. 11, p.1º do 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o qual estabelece o 

reconhecimento de uma moradia adequada a todas as pessoas. 

Cabe ressaltar um aspecto importante referente ao direito à moradia que se mostra 

presente no caso Pinheirinho: quando se trata de direitos fundamentais sociais, é comum o 

levantamento da questão acerca da judicialização excessiva, do conflito entre os Poderes e da 

necessidade de elaboração de políticas públicas. No caso Pinheirinho, o que se observa é 

justamente uma demanda por políticas públicas eficientes que possam solucionar o contexto 

estrutural em que aquelas famílias estão inseridas, de modo que sejam oferecidas condições 

compatíveis com a realidade econômica e social da localidade para que, após a reintegração, 

essas pessoas usufruam de maneira efetiva do direito à moradia adequada.  

Todavia, importa observar que, em um primeiro momento, o que chamou a atenção 

para o caso, inclusive permitindo a sua repercussão na mídia, foi a demanda presente no 

Judiciário. Ou seja, ainda que a solução definitiva para este tipo de violação esteja em 

políticas públicas e não em decisões isoladas do Judiciário, a judicialização fez com que 

demandas políticas e sociais tenham nos tribunais a sua instância final de decisão. 

(BARROSO, 2014, p. 410).  

Assim, o sistema Judiciário funciona como mecanismo de pressão para negociações e 

proporciona visibilidade a grupos marginalizados (LOPES, 1994, p.24). Ou seja, ainda que 

este não se trate de um caso em que as vítimas da violação recorreram ao Judiciário por via, 

por exemplo, de ação civil pública é possível observar este aspecto da atuação do Judiciário 

como mediador do debate público. Isto se nota, especialmente, na repercussão midiática das 

discussões acerca do direito à moradia.  

Nesse contexto, retomando as lições de Marx, que acredita em uma ligação 

indissociável entre Direito e capitalismo, verifica-se que as famílias foram retiradas de suas 

casas, com o apoio do Estado, em sua forma mais violenta, legitimado pelo poder Judiciário, 

para que, três anos depois, o terreno continuasse sem função social, sendo utilizado 

unicamente para fins especulativos – enquanto as famílias lutam pela concretização do núcleo 

essencial do direito à moradia.  

Desta forma, cabe refletir se, de fato, mesmo os estudos críticos do Direito enquanto 

meio de transformação social não estão fadados à reconciliação com o domínio do capital 



(SARTORI, 2011). Pois em casos como o de Pinheirinho, surge o questionamento sobre se há 

mesmo interesse da esfera jurídica na promoção de uma igualdade real. Isto porque, embora a 

ideologia jurídica já tenha servido como instrumento de luta da burguesia contra a nobreza e 

os privilégios feudais, no sentido de uma reivindicação da igualdade jurídica (Id.,2011), no 

contexto atual, esta igualdade soa como mera aparência, não possuindo, portanto, este viés 

contestatório – pelo contrário, seria muito mais uma conformidade com a ordem dominante. 

 

5. CONLUSÃO: 

 

Diante da situação apresentada, depreende-se que o caso do Pinheiro evidencia 

decisões judiciais controversas. Nesse sentido, cumpre salientar a grave falha da Justiça 

estadual, ao executar a remoção em total desconformidade com as decisões da Justiça Federal, 

além da violenta ação estatal, mediante uso desmedido da coerção física. 

Ademais, com relação à discutível medida liminar de reintegração de posse, entende-

se ter esta violado os termos da legislação processual civil, já que a parte requerente não 

preenchia os requisitos para a sua concessão. Assim, com a medida, os interesses dos 

moradores do Pinheirinho foram absolutamente preteridos, dando-se prioridade aos interesses 

da empresa proprietária.  

Outrossim, o processo de desocupação do Pinheirinho validou as práticas municipais 

que buscam desfazer, sempre que possível, tipos de ocupações como a da comunidade, 

conforme explanado alhures.  

Assim, essa atividade jurisdicional, além de violar os Direitos Humanos, fora 

contrária ao próprio ordenamento jurídico pátrio. Através do caso Pinheirinho ficou evidente 

o mau funcionamento do Judiciário brasileiro, sua inabilidade em lidar e efetivar os casos de 

matéria de dos Direitos Humanos, e as violações aos direitos, principalmente o direito 

fundamental social à moradia. 

Ainda, conforme exposto, apesar de existirem normas nacionais e internacionais que 

buscam garantir o direito fundamental social à moradia, o que se verifica, em grande medida, 

é a violação de tal direito, o que constitui um paradoxo acerca da função do Estado e 

descompasso com a lógica de persecução para efetivação dos Direitos Humanos.  



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALMEIDA, Clécio Marcelo Cassiano et tal. Nota de repúdio ao relatório da OAB/SJC sobre 

a desocupação do Pinheirinho. In Coletivo advogados para a democracia, 20 de jul. 2012. 

Disponível em: < http://advdem.blogspot.com.br/2012/07/nota-de-repudio-do-coletivo-

advogados.html> 

 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2014. 

 

BOURDIEU, Pierre. A força do direito – elementos para uma sociologia do campo jurídico. 

In.: O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acesso em: 10 dez. 

2014. 

 

_______. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=210&Itemid=324>. Acesso em: 

03 jan. 2015. 

 

DOUZINAS, Costas. O fim dos Direitos Humanos. São Leopoldo: Unisinos, 2009. 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO. Pinheirinho: Uma barbárie inclusive jurídica. 

São Paulo, Fevereiro de 2012. Disponível em: 

<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/28/Documentos/SASP%20-

%20ato%20juristas%20-%20Pinheirinho.pdf> 

 

GROSSI, Paolo. História da propriedade e outros ensaios. Tradução de: Luiz Ernani Fritoli e 

Ricardo Marcelo Fonseca; Revisão técnica de: Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. 

 

LEMES, Conceição. O lado jurídico-processual do caso Pinheirinho. São Paulo, 03 de fev. 

de 2012. Disponível em: <http://www.gerivaldoneiva.com/2012/02/o-lado-juridico-

processual-do-caso.html> 

 

LOPES, José Reinaldo de Lima. Justiça e poder Judiciário ou a virtude confronta a 

instituição. Revista USP. N.21. 1994 Disponível em: < 

http://www.usp.br/revistausp/21/SUMARIO-21.htm > 

 

MACHADO, Pedro Henrique Faria. Pinheirinho entre o sonho e a realidade: experiências 

em uma Ocupação Urbana na cidade de São José dos Campos - SP.Taubaté: 2014. 

Dissertação (Universidade de Taubaté). 

 

MARX, K. O Capital. Vol 1 e 2. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 

______. Crítica ao programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=210&Itemid=324
http://www.usp.br/revistausp/21/SUMARIO-21.htm


ONU. SACHAR, Rajindar. The Right to Adequate Housing: The realization of economics , 

social and cultural rights. Relatório apresentado à Comissão de Direitos Humanos da ONU 

em junho de 1993,p.17-18. Disponível em: < http://www.undp.org/um/habitat/rights/s2-93-

15.html>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2015. 

 

REPORTER BRASIL. Direitos Humanos no Brasil 2012: Relatório da Rede Social de Justiça 

e Direitos Humanos, São Paulo – SP.  Disponível em: 

<http://reporterbrasil.org.br/documentos/DH_relatorio_2012.pdf>. Acesso em: 01 de março 

de 2015. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. O Direito fundamental à moradia na Constituição: algumas 

anotações a respeito de seu contexto, conteúdo e possível eficácia. Revista eletrônica sobre a 

Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 20, 

dezembro, janeiro, fevereiro, 2009, 2010.  

Disponível em: < http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-20-DEZEMBRO-2009-

INGO-SARLET.pdf>. Acesso em: 20 de dezembro de 2014. 

 

SARTORI, V. Apontamentos sobre marxismo e direito: decadência burguesa e manipulação. 

Direito e Realidade, vol 1, n. 02, 2011. Disponível em: < 

http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/direito-realidade/article/view/251/212 > 

 

SÃO PAULO, Tribunal de Justiça.  Sentença, autos nº 0009769-96.2013.8.26.0577, juiz de 

direito: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, decisão proferida em 2013.  

Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.

cdLocal=520&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAno

Unificado=0009769-

96.2013&foroNumeroUnificado=0577&dePesquisaNuUnificado=0009769-

96.2013.8.26.0577&dePesquisaNuAntigo=> Acesso em: 23 de fev. 2015. 

 

_____________________________. Apelação nº 0009769-96.2013.8.26.0577 - São José dos 

Campos - V 21.647 – Decisão proferida em 28 de jan. de 2014.  

 

SÃO PAULO, Tribunal de justiça. Justiça julga extinto processo da desocupação de 

Pinheirinho. 27 de Março de 2013. Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=17739> 

 

____________________________.  OAB descarta violação dos direitos na reintegração de 

posse no “Pinheirinho”. 13/06/2012.  

Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=14554 > 

Acesso em 05 de jan. 2015. 

 

SENADO FEDERAL. Entenda o caso Pinheirinho. Portal de Notícias,  23 de fevereiro de 

2012. Disponível em: < http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/02/23/entenda-o-

caso-pinheirinho > Acesso em: 10 de fev. 2015. 

 

SILVA, Aarão Miranda. O caso Pinheirinho e a Teoria Geral do Direito. Revista Crítica do 

Direito, número 1, volume 31. 17 de Fevereiro de 2012. Disponível em: < 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/02/23/entenda-o-caso-pinheirinho
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/02/23/entenda-o-caso-pinheirinho


http://www.criticadodireito.com.br/todas-as-edicoes/numero-1-volume-31/o-caso-

pinheirinho-e-a-teoria-geral-do-direito > 

 

TELES, Edson. Direitos humanos, governança e democracia. Revista Ideias, Campinas, SP, 

nº. 04, nova série, 1º semestre 2012, p. 55-71. 


