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RESUMO 

O Brasil foi sede da copa do mundo FIFA, em 2014. No âmbito dos preparativos, 

emergiu a preocupação do Estado com relação ao reavivamento de movimentos sociais, 

que, em 2013, tiveram grandes proporções, sendo importante viés de representação do 

pensamento popular, como uma faceta da democracia. Em razão disso, armou-se um 

grande esquema de segurança pública, inclusive, foram realizadas prisões antes mesmo 

de os movimentos eclodirem. Estas, segundo exarado, tinham o condão preventivo. 

Diante disso, o presente trabalho visa verificar a legalidade da atuação do Estado no que 

tange a referidas prisões, análise esta que se dará a partir do princípio democrático da 

livre manifestação do pensamento. Assim, utilizou-se o método de abordagem dedutivo, 

pois se parte dos movimentos sociais atuais no Brasil, para se analisar especificamente a 

atuação do Estado no âmago dos movimentos sociais que ocorreriam no transcorrer da 

Copa do mundo de 2014. Já como método de procedimento usou-se o monográfico, 

posto que se analisaram casos como representativos. Concluiu-se, dessa forma, que a 

postura dos agentes públicos foi de encontro ao princípio da livre manifestação do 

pensamento, agindo, pois, de forma ilegal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os movimentos sociais têm se mostrado como formas de expressar a 

manifestação do pensamento, efetivando, assim, direito fundamental garantindo pela 

Magna Carta Brasil. Frise-se que os movimentos sociais, tanto em âmbito internacional 

quanto nacional não são fenômenos recentes, visto que já existem há muitos anos. 

Atualmente, há, contudo, uma facilitação da reunião de pessoas para que os movimentos 

eclodam, o que é possível graças à internet e, principalmente, à grande difusão e 

utilização das redes sociais, que possibilita um rompimento de barreiras de tempo e 

espaço. 

 Nesse contexto, é que surgiram os movimentos sociais de junho de 2013, que 

levaram milhões de pessoas às ruas do Brasil, em que pese o estopim dos movimentos 

tenha sido o aumento da passagem de ônibus, os mesmo tiveram diversas outras 

motivações, dentre elas, a irresignação em relação aos desmedidos gastos públicos com 

as obras arquitetadas para a Copa do Mundo de 2014. Ademais, no âmago de tal evento 

internacional, outros protestos estavam sendo planejados, movimentos estes, que seriam 

uma continuidade daqueles ocorridos em 2013, mas que, em razão do momento, dariam 

maior visibilidade às problemáticas brasileiras. Ocorre que estes movimentos sociais 

programados para ocorrer no dia da final da Copa do Mundo acabaram não ocorrendo, 

tendo em vista que o Estado coibiu às manifestações no dia anterior, ou seja, antes 

mesmo de elas tomarem corpo, determinando a prisão cautelar de algumas pessoas, em 

princípio, envolvidas no surgimento dos movimentos. 

 Diante de tal situação, o presente estudo visa verificar a legalidade da atuação do 

Estado no que tange as referidas prisões, o que se fará a partir da análise do princípio 



 
 

 

democrático da livre manifestação do pensamento. Assim, para cumprir com o objetivo 

proposto utilizou-se como método de abordagem o dedutivo, pois se parte dos 

movimentos sociais atuais no Brasil, para se analisar especificamente a atuação do 

Estado no âmago dos movimentos sociais que ocorreriam no transcorrer da Copa do 

mundo de 2014. Já como método de procedimento usou-se o monográfico, posto que se 

analisaram casos como representativos. 

 Para tanto, o presente artigo foi dividido em três partes, que permitem uma 

melhor compreensão da temática. Em um primeiro momento, analisaram-se os 

movimentos sociais no Brasil, dando enfoque àqueles que ocorreram em 2013 e ao 

princípio da livre manifestação do pensamento. Posteriormente, foi feita uma análise 

dos movimentos sociais que eclodiriam no transcorrer da Copa do Mundo Fifa 2014, 

bem como a conduta do Estado frente a esses movimentos. Por fim, verificou-se se as 

atitudes estatais em relação às prisões efetuadas foram legais e coadunam-se com o 

Estado Democrático de Direito, mormente com o princípio da livre manifestação do 

pensamento. 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: UMA FORMA DE EXPRESSÃO DO 

PRINCÍPIO DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

 

É necessário ter presente que os movimentos sociais, como forma de 

reinvindicação e resistência face às arbitrariedades do Estado, não são fenômenos 

atuais. Pelo contrário, passeatas e manifestações públicas são utilizadas há muito como 

forma de manifestar a vontade do povo em oposição ao Estado. A título 

exemplificativo, no âmbito brasileiro, é possível destacar o movimento denominado 

“Diretas Já” no ano de 1984 e o movimento chamado “Caras pintadas”, em 1992.  

Percebe-se, com isso, que as manifestações ocorridas a partir de junho de 2013, 

não inauguraram uma nova forma de reivindicação em face à insatisfação popular, mas 

estabeleceram uma forma virtual de organização e de disseminação do pensamento. Em 



 
 

 

razão da maneira com que se deu a organização por parte dos ativistas, foi possível 

obter uma grande adesão daqueles que compactuavam de ideias similares, mesmo 

estando localizados geograficamente distantes. Além disso, a utilização das redes 

sociais de internet permitiu que houvesse uma maior publicidade, e até mesmo uma 

tentativa de “fiscalização” estatal. O que se mostrou possível, uma vez que a utilização 

da internet permite o rompimento de barreiras de tempo e espaço. 

A internet, portanto, teve papel essencial na divulgação das manifestações 

sociais atuais, tanto que Manuel Castells vai discorrer que “as redes sociais baseadas na 

internet e nas plataformas sem fio são ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, 

deliberar, coordenar e decidir
3
”.  

 As manifestações sociais representam uma forma de expressão do princípio 

democrático da livre manifestação do pensamento, notadamente inserido no texto 

constitucional em seus artigos 5º, IV
4
 e 220

5
. O princípio da livre manifestação do 

pensamento está enraizado no princípio da dignidade da pessoa humana, sendo que 

 

naquilo que diz respeito a autonomia e livre desenvolvimento da 

personalidade do indivíduo, ela também guarda relação numa dimensão 

social e política com as condições e a garantia da democracia e do pluralismo 

político, assumindo, nesse sentido, a qualidade de um direito político e 

revelando uma dimensão nitidamente transindividual6.   
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Rio de Janeiro:  Zahar, 2013. p.167. 
4Dispõe o artigo 5º, IV que: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 04 ago. 

2014. 
5 Destaca o artigo220 que: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Brasília: Senado Federal, 

1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 
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 Dessa forma, vislumbra-se que o princípio em questão possibilita a manifestação 

do pensamento de toda e qualquer ordem, sem que o Estado possa delimitar ou atenuar 

esta expressão. Nesse sentido e ancorado neste principio que surgiram as manifestações 

populares que ficaram conhecidas como “jornadas de junho” ou “manifestações dos 20 

centavos”.  

 Após o aumento da passagem do transporte popular, sobretudo na cidade de São 

Paulo, bem como diante dos inúmeros casos de corrupção e estando as vésperas de 

sediar o evento internacionalmente conhecido como “Copa do Mundo FIFA”, eclodiram 

as manifestações nas ruas das cidades, que chegaram ao número de quase 2 (dois) 

milhões de pessoas, em 438 (quatrocentos e trinta e oito) cidades diferentes no dia 20 de 

junho
7
. Contudo, para a concretização dessa forma de expressão, as manifestações 

tiveram início no âmbito virtual. 

Ademais, importante ter presente que os movimentos sociais que emergiram e 

tomaram as ruas no ano de 2013 tiveram inúmeras causas, sendo que “não há como não 

reconhecer a conexão estreita entre os protestos em curso e o contexto propiciado pelos 

intensos e maciços investimentos urbanos à Copa do Mundo de 2014 e, no caso do Rio 

de Janeiro, também aos jogos olímpicos de 2016.” 
8
 

 A insatisfação, inclusive em relação aos demasiados gastos públicos para 

realização da Copa do Mundo no Brasil, fez com que houvesse uma articulação popular 

para que movimentos eclodissem durante a realização do evento internacional, 

resultando em inegável visibilidade aos protestos. Cabe assim analisar especificamente 

referidas tentativas de movimentação e organização social.  
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: UMA ANÁLISE VOLTADA 

ÀQUELES QUE ECLODIRIAM NO TRANSCORRER DA COPA DO MUNDO 

FIFA 2014 

  

 As manifestações populares ocorridas no Brasil, sobretudo a partir de junho de 

2013, revelavam insatisfação e contrariedade no que tange ao fato do Brasil sediar os 

jogos da Copa do Mundo, uma vez que para tanto houveram colossais investimentos de 

dinheiro público. Por assim ser, embora no transcorrer dos dias as manifestações em 

espaço urbano tenham sido contidas, no âmbito virtual disseminaram-se diversas 

manifestações todas atreladas entre si, por meio do vocábulo “#nãovaitercopa”.  

 Com a proximidade do evento em questão, diversas pessoas com objetivos 

comuns, passaram a fomentar a necessidade de novas manifestações. Nesse sentido, 

mostrou-se propício e interessante realizar tais protestos nos dias de jogos da seleção 

brasileira de futebol, como forma de demonstrar a irresignação quanto ao paradoxo em 

que a política brasileira está inserida. Se de um lado existem verbas para custear grandes 

obras de infraestrutura com altos padrões de exigência, de outro não existem rubricas 

orçamentárias para melhoria do sistema básico de saúde, educação e demais 

necessidades basilares de toda população.  

 Nesse cenário, as vésperas da final dos jogos da copa do mundo, aprazados para 

o dia 13 de julho de 2014, diversos mandados de prisão foram expedidos pelo juízo da 

27ª Vara Criminal, lotada na cidade do Rio de Janeiro. A finalidade dessas prisões 

estaria justificada pelo temor dos violentos protestos que estariam sendo arquitetados, a 

fim de perturbar a ordem pública e conceder visibilidade global dos problemas internos 

do Brasil se efetivassem no plano fático.   

 As prisões foram fundamentadas por, em tese, haver indícios de autoria da 

prática criminosa prevista no artigo 288, parágrafo único, do Diploma Repressivo 

Pátrio. Na oportunidade da decisão que culminou na decretação da prisão temporária, a 



 
 

 

magistrada apontou que haveria diversos indícios que davam conta do planejamento das 

manifestações no dia da grande final do evento futebolístico.  

 As manifestações populares, como se viu no capítulo primeiro, são provenientes 

de uma condição de democracia que determinada sociedade encontra-se inserida. Mais 

do que isso, a possibilidade de expressar o pensamento encontra amparo não só na Carta 

Política, mas também em diversos tratados internacionais que o Brasil é signatário, a 

exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mormente o que prevê o 

artigo XIX
9
.   

 Restou claro que o Poder Judiciário fez às vezes de Poder Executivo, sobretudo 

no uso de uma decisão judicial para resguardar a segurança pública. Mais do que isso, a 

fragilidade democrática da decisão possibilita vislumbrar a ilegal postura do Estado 

inserido que está em uma Constituição Federal visivelmente democrática. A fim de 

evidenciar essa problemática e apontar as ilegalidades decorrentes da decisão judicial 

em exame que se propõe a terceira e última parte do presente trabalho.  

  

A POSTURA (I)LEGAL E (ANTI)DEMOCRÁTICA DO ESTADO EM 

RELAÇÃO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS QUE OCORRERIAM NO ÂMBITO 

DA COPA DO MUNDO FIFA 2014: UMA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

Anteriormente ao início do evento da Copa do Mundo, inúmeras leis em 

vigência foram formalmente remodeladas ou suspensas com o intuito de enquadrar-se às 

regras estipuladas pela FIFA. Dentre essas normas que foram alteradas, não se encontra 

a Constituição Federal, que se manteve, ao menos formalmente, hígida. Em que pese a 
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não modificação da Magna Carta, as normas nela estampadas foram, inúmeras vezes, 

afrontadas. 

Tal restou latente no caso em que alguns manifestantes, já previamente 

identificados pela polícia como ativistas, tiveram a ordem de prisão expedida, com base 

na remota possibilidade de os mesmos perturbarem a realização da final da Copa do 

Mundo. Isso, na visão das referidas autoridades e do Poder Judiciário, colocaria em 

dúvida a credibilidade e a segurança pública interna perante o cenário internacional, o 

que poderia, até mesmo, resultar na alteração do Brasil enquanto sede das Olimpíadas 

de 2016. 

Trata-se, além disso, de uma tentativa de neutralizar a periculosidade que 

em verdade inexiste no plano fático.  

Pobres, desempregados, mendigos, nômades e migrantes representam 

certamente as novas classes perigosas, “os condenados da metrópole”, contra 

quem se mobilizam os dispositivos de controle, mas agora são empregadas 

estratégias diferentes nesse confronto. [...] Trata-se, pois de neutralizar a 

“periculosidade” das classes perigosas através de técnicas de prevenção do 

risco, que se articulam principalmente sob as formas de vigilância, 
segregação urbana e contenção carcerária10. 

 

A atitude, especificamente, de proceder à prisão dos referidos manifestantes 

violou a Constituição Federal, em virtude de segregar os ativistas, em nome de uma 

credibilidade no cenário internacional
11

. Não bastasse, além da criminalização dos 

movimentos democráticos, o Estado-Juiz fez uso de uma medida repressiva, qual seja, a 

prisão, para prevenir a prática de determinados delitos. Isso é, a punição se operou antes 

da transgressão penal, em uma espécie de futurologia.  

Outro ponto que merece destaque é que a criminalização de manifestações 

populares, tal qual vem ocorrendo no Brasil, afronta ao princípio da livre manifestação 
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controle social: da construção da criminalidade dos movimentos sociais à reprodução da violência 

estrutural. 1.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2013. p.74. 



 
 

 

do pensamento, o que reflete na decadência do Estado Democrático de Direito. 

Ademais, insurge-se contra a autonomia do Direito, visto que acaba sendo relegado 

momentaneamente a segundo plano, na prática, por meio de atos, sem qualquer respaldo 

jurídico propriamente dito. 

Depreende-se dessa analise que as medidas adotadas pelo Estado para 

combater e investigar as manifestações populares que eclodiriam na data da final da 

Copa do Mundo de 2014, apresentaram-se, além de arbitrárias, violentas e, sobretudo, 

ilegais. Ademais, a postura estatal revelou-se, no caso em questão, como sendo 

antidemocrática e indo de encontro ao princípio constitucional da livre manifestação do 

pensamento.  

 

CONCLUSÃO 

 

A realização dos jogos de futebol da Copa do Mundo FIFA evidenciou 

problemas estruturais e políticos existentes no Brasil. Contudo, apesar da indubitável 

relação da população brasileira com esse esporte, não foi o bastante para que indivíduos 

de todas as classes, idades e preferencias políticas, deixassem de evocar a urgência em 

obter as melhorias estatais.  

As manifestações tiveram início e apogeu em junho de 2013, notadamente 

com o movimento do passe livre na cidade de São Paulo. Entretanto, a irresignação 

popular diante dos aumentos de tarifas, corrupções e os elevados gastos investidos para 

a realização do evento futebolístico, evidenciaram a força que eclodia das ruas. Dessa 

forma, sobretudo após as “jornadas de junho” de 2013, emergiu no espaço virtual o 

vocábulo “#nãovaitercopa”.  

Nesse viés, passaram a ser arquitetadas diversas manifestações, para que a 

população fosse às ruas protestar no decorrer do referido evento.  Dentre estas aquele 

que, aparentemente, causaria maior prejuízo para a imagem da Nação no cenário 

internacional era a que emergiria no dia 13 de julho de 2014, data da grande final da 

Copa do Mundo. 



 
 

 

As autoridades, em razão de compactuarem com referido entendimento, 

entenderam, por bem, proceder à prisão cautelar de alguns manifestantes, como forma 

de coibir a efetiva manifestação social na data. Contudo, trataram-se de atitudes estatais 

ilegais e antidemocráticas. Isso porque houve uma inversão da essência do direito penal, 

tendo em vista que a prisão ocorreu antes da qualquer indício de delito penal. Além 

disso, não se observou, em nenhum momento, o princípio da livre manifestação do 

pensamento. 
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