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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uito se exalta as peregrinações feitas pelos fiéis que, em fé, se 

deslocam de seus lares até o lugar em que seu ícone religioso se 

encontra. O intuito é de render graças e, também, de requerer 

milagres. 

 

Assim se observa na cidade de Juazeiro do Norte – localizada no Estado do 

Ceará, conhecida como Terra do Padre Cícero – que por várias vezes é palco 

de demonstrações de fé e veneração ao Padim. 

 

Ora, no apego às tradições, a vinda dos chamados romeiros se dá 

principalmente pelo meio de transporte denominado pau de arara, que, para 

quem dele se utiliza, é um dos meios de sacrifício, que faz valer sua fé. 

Ultrapassando as barreiras do físico, subir neste veículo é subir ao encontro 

daquele em que sua crença está depositada. 

 

A utilização de pau de arara não traz em si apenas o direito de ir e vir, mas 

traz, em sua carroceria, o direito à crença e liberdade de culto, que estão 

atrelados à própria dignidade da pessoa humana. Entretanto, trata-se de 

transporte informal, que necessita de autorização para sua circulação. 

 

Essa obra instiga o leitor a analisar o conflito criado quando o pau de arara –

símbolo de fé – é impedido, por meios legais, de circular para fins religiosos. 

m 
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O Autor traz nuances que outrora não foram vislumbradas, atiçando, assim, 

os olhos de quem lê, travando um debate interno quanto aos direitos que se 

devem prevalecer no caso suscitado. 

 

Cada palavra lida neste livro nos leva mais perto do coração dos romeiros. 

Sentimos sua fé, devoção e gratidão – toda emoção que rege as romarias. 

 

Convido o leitor a desbravar este profundo e importante debate, que enriquece 

não só o conhecimento, mas também a alma. 

 

 

Ingrid Costa Cardoso 

Advogada. Especialista em Direito Público 
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PREFÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma velinha acesa deixe esse carro passar,  

este carro é de romeiro e não pode demorar.  

Cuidado seu motorista na barra da direção  

de um lado vai Padre Cícero e do outro Frei Damião... 

 

Trecho de bendito cantado pelos romeiros durante a viagem a Juazeiro 

 

 

os caminhos da romaria de Juazeiro do Norte encontramos muitas 

expressões e performances desenvolvidas pelos romeiros do Padre 

Cícero. Essas expressões podem ser percebidas do ponto de vista da 

comunicação ou mesmo na materialidade, que são tão necessárias à 

religiosidade. A obra de Mauro Cordeiro nos instiga a pensar diversas 

questões que envolvem romaria e suas expressões. Uma delas é o próprio 

carro de romeiro, a “capela ambulante”, na qual os romeiros vivem uma 

intensa ritualidade de benditos, rezas, histórias e tantos outros momentos 

de intensa sociabilidade e crença... promessas a serem “pagas”, preces a 

serem realizadas, devoções para se cumprirem – nele está o sagrado. 

  

Desde 2015 uma grande questão jurídica se instalou dentro dos órgãos de 

trânsito. Uma questão que nunca foi muito bem esclarecida no âmbito da 

legislação: a proibição da circulação dos caminhões pau de arara. Uma 

discussão que não apenas está reduzida ao âmbito jurídico, mas também ao 

campo sócio/antropológico, tendo em vista as finalidades desse meio de 

n 
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transporte que está direcionado ao ritual das romarias a Juazeiro do 

Norte/CE. Com a proibição da utilização desse transporte, se instalou uma 

problemática referente a sua liberdade para transitarem com os romeiros 

nas estradas do Sertão rumo a “Terra Santa”, a “Nova Jerusalém”.  

 

Desde os primórdios da romaria de Juazeiro uma liturgia peculiar se 

estabeleceu. De forma muito popular, livre do clericalismo e das forças 

dogmáticas próprias da época na qual se iniciou o fenômeno. Essa liturgia 

popular insere em seu contexto dinâmicas práticas próprias do cotidiano da 

vida desses sertanejos, desde expressões das religiosidades, como do 

cotidiano da vida das pessoas: imagens, performances, mitologias e 

situações do contexto social, que dentro da instituição não encontraram 

abertura para suas assimilações ou mesmo manifestações. Foi no contexto 

popular da religiosidade e da cultura que ferramentas cotidianas se 

inseriram de maneira muito clara, sem timidez, reconfigurando espaços e 

fazendo de uma desconfortável viagem de horas de estrada no caminhão, 

uma travessia para o gozo da “terra prometida”.  

 

Levando em consideração aspectos socioeconômicos dos romeiros, 

percebemos como se insere nesse contexto ritualístico o caminhão pau de 

arara. É interessante ressaltar que os romeiros de Juazeiro do Norte, em sua 

maioria são pessoas advindas de realidades sociais menos favorecidas do 

Nordeste. E com isso o transporte em questão é o mais viável: tanto pela 

capacidade de carga, quanto por ser o mais próximo e acessível para os 

sítios, vilas e comunidades de onde geralmente formam-se os grupos de 

romeiros.  

 

O mais interessante nesse panorama é que, diante da metodologia prática 

que os romeiros adotam na sua cosmologia e principalmente em seus 

rituais, o transporte para a romaria é imprescindível – ele é a garantia de 

chegar e visitar os santuários, fazer o retorno do Horto onde está a estátua 

do Padre Cícero e assim passar pelas demais igrejas que compõem o “roteiro 
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da fé”.1 O transporte de romeiros é uma capela – já definiu a irmã Annette 

Dumoulin (religiosa e pesquisadora). Compreender a problemática do 

caminhão de romeiros é se deparar com uma questão que vai muito além do 

que propriamente apenas as leis e regulações do trânsito. Trata-se de um 

aspecto cultural que perpassa dimensões complexas da subjetividade 

humana.  

 

As ferramentas culturais, tais como as romarias, possibilitam diversas 

leituras das sociedades humanas. Inclusive, recentemente, uma terminologia 

que entrou em uso foi a de “nação romeira”. Segundo estudos, como o de 

Maria Paula Cordeiro (2010), a presença romeira já ultrapassa dois milhões 

de pessoas que peregrinam para Juazeiro do Norte anualmente. Vêm das 

mais variadas formas, até mesmo a pé, já que essa prática tem se 

reconfigurado, por motivações e alternativas contemporâneas e das culturas 

que se ressignificam. Nesse contexto o pau de arara continuou como 

ferramenta necessária a manutenção de uma cultura peculiar e configurada 

a partir de uma realidade muito íntima das pessoas que compõem a nação 

romeira. 

 

Mesmo com todos os reveses e mudanças culturais, o caminhão permaneceu 

no gosto de uma grande parcela dos romeiros. Quantos de nossos avós nos 

levaram a Juazeiro do Norte nesse transporte? Talvez fosse o próprio ritual de 

passagem, tão necessário para que pudéssemos nos identificar como 

romeiros do Padre Cícero. Numa de tantas experiências que tivemos com 

romeiros, tivemos a oportunidade de perceber a utilização de muitos 

elementos de socialização: são histórias, contos e mitos que os romeiros 

expõem aos demais, sejam nas paradas para as refeições, seja no rancho 

onde se hospedam.  

 

Os romeiros do Padre Cícero durante muito tempo foram incompreendidos, 

seja pela instituição religiosa, seja por muitos intelectuais que se ancoraram 

em leituras preconceituosas para ainda mais estigmatizar um povo tão 

                                                             
1 Circunscrição dos espaços de visita dos romeiros em Juazeiro. 



 
 

11 
 

excluído do resto do Brasil. Os Nordestinos e principalmente os romeiros, 

algumas vezes foram vistos como fanáticos e outras categorias de teor 

pejorativo, o que não enfraqueceu sua determinação em enfrentar léguas nos 

caminhões – verdadeiros espaços de sociabilidade e de fomentação de valores 

humanos como fraternidade, solidariedade e partilha.  

 

Esse meio de transporte não se configurou apenas nas romarias de Juazeiro 

do Norte. Existem registros de seu uso em outras experiências de romaria e 

manifestações religiosas – romarias como a do Bom Jesus da Lapa na Bahia, 

São Severino dos Ramos em Paudalho-PE e São Francisco em Canindé, no 

Ceará. Porém em Juazeiro, ele tomou outras proporções como um 

componente essencial ao grande habitus2, que está como pano de fundo das 

diversas particularidades que compõem o fenômeno da romaria nas suas 

mais variadas expressões. Desta forma, integra o conjunto de elementos que, 

configuram na pessoa do romeiro de Juazeiro a possibilidade do “espaço 

vivido”, ou seja, o espaço se configura como central para todos os âmbitos da 

vida do romeiro. 

 

O romeiro vive a experiência da penitência e, juntamente ao desconforto do 

transporte, uma alegria na realização do ritual – o que Renata Paz (2011) 

reflete sobre o misto de sentimentos e emoções “gozo e penitência”. A 

questão não se refere a masoquismo ou busca de sofrimento propriamente 

dito, mas a necessidade subjetiva do cumprimento da penitência como 

expiação de sua vida diante do sagrado. A vida do romeiro está repleta de 

símbolos, sinais e mitos. Tudo tem um significado e um direcionamento de 

causalidade. A própria proibição do veículo ao mesmo tempo que um 

transtorno e um corte no seu mundo simbólico é uma “provação” que se 

passa.  

 

A cultura gera identidades de povos e de grupos sociais que muitas vezes 

fica à mercê de um debate jurídico. A possibilidade que o Autor nos abre é de 

                                                             
2 Conceito da teoria de Bourdieu que define o conjunto de disposições que as pessoas se 
utilizam para não só perceberem o mundo ao seu redor (mundo social) como também reagir ao 
mesmo. 
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se fazer uma leitura interdisciplinar de um fenômeno que não pode ser visto 

unicamente do ponto de vista da jurisprudência. Estamos tratando de 

cultura, identidades culturais, tradições religiosas, cosmologias e assim por 

diante. Uma iniciativa louvável que nos garante uma visão mais específica de 

todo o fenômeno esgotando outras ciências fazendo uma leitura pela ótica do 

direito. 

Os apontamentos do autor nos ajudam a entender uma realidade e uma 

dinâmica religiosa que se baseia em estruturas sociais práticas e as eleva a 

um patamar simbólico, mítico e até transcendente de suas realidades. As 

implicações de tudo está na possibilidade de um aprofundamento ainda 

maior dos conhecimentos e reflexões que envolvem as romarias de Juazeiro 

do Norte, além de fornecer ainda mais dados com leitura por outro ângulo, 

sem desvalorizar seu principal protagonista. 

 

 

Fagner José de Andrade 

Cientista Social/Antropólogo 

Romeiro 
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RUMO À TERRA SANTA: 

“um santuário à quatro rodas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odos os anos milhares de pessoas recorrem à cidade de Juazeiro do 

Norte, no Ceará, para demonstrarem sua fé e expressarem sua 

religiosidade. Num contexto místico, estes peregrinos – mais conhecidos 

como romeiros, entrelaçam-se ao redor de Jesus Cristo, oportunizados 

pela figura do ícone religioso, o Padre Cicero Romão Batista. 

 

Apadrinhados pelo “Padim Ciço”,3 os romeiros buscam em Juazeiro a 

revitalização das suas próprias vidas. No altar da Igreja Matriz de Nossa 

Senhora das Dores – hoje Basílica-Santuário –, Nossa Senhora recolhe as 

angústias e as dores dos que a ela recorrem, devolvendo em alegrias, 

esperança e muitas graças. 

 

Sabe-se que as romarias de Juazeiro datam desde a época da chegada do 

Padre Cicero, em 1872, sendo intensificadas depois do primeiro 

acontecimento do “milagre da Hóstia” em 1889 – fato este que trouxe 

inúmeros problemas de cunho social ao Padre Cicero, diante da Igreja 

                                                             
3Com sabedoria, recorda a religiosa e psicóloga Ir. Ana Teresa Guimães: “Apadrinhamento é 
uma coisa muito séria para o nordestino. Ser padrinho, ser afilhado, cria um parentesco 
espiritual levado muito a sério pelo povo. Daí que, tirar o Padre Cícero da alma popular, é 
mutilar o nordestino, porque ele faz parte da história de um povo no Nordeste”. In: WALKER, 
Daniel. O pensamento vivo de Padre Cícero. (p.70) 

t 
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Católica. Ademais, sem necessariamente haver um fundador dessa prática4; 

comum e constante eram as visitas dos fiéis que vinham para receber os 

conselhos do Padim. Além disso, podemos, desde logo, destacar as romarias 

como um elemento fundante da própria cidade. 

 

Mesmo após a morte do sacerdote as visitas continuaram. Antes de morrer, 

em 1934, Padre Cícero fez um forte apelo aos fiéis: recomendou-lhes que não 

deixassem de visitar o “Santo Juazeiro”. E, muito embora seja indiscutível o 

apoio de alguns religiosos locais, somente no fim de 2015 mudaram as 

estações: houve a então reconciliação da Igreja Católica com o Patriarca do 

Nordeste.5 

 

De fato, os romeiros atravessam todo o Nordeste brasileiro para chegar ao 

Juazeiro; e, para isso, utilizam de diferentes formas. A longa viagem de 

“romaria”, que demora em torno da metade de um dia, até dois dias de 

viagem, é feita em ônibus fretados, motocicletas, carros particulares, 

bicicletas e, em paus de arara. Esse meio de transporte denominado “pau de 

arara”, atualmente é um transporte informal. Utilizado na região nordestina, 

se coaduna numa adaptação de caminhões e caminhonetes para o 

transporte de mercadorias, cargas, animais vivos e passageiros.  

 

A prática do uso do pau de arara é datada ainda do começo das 

peregrinações. Malgrado esta denominação, “pau de arara” ainda se 

                                                             
4 Há registros de que a primeira “romaria” se deu de fato, quando o então reitor do 
Seminário do Crato, Mons. Francisco Monteiro, dá publicidade aos fatos do sangramento da 
Hóstia. E, em sete de julho de 1889, conduz uma peregrinação com cerca de três mil fiéis da 
vizinha cidade do Crato ao Juazeiro. 
5 Uma consulta à Diocese de Crato (em maio de 2001, ao fim do episcopado de Dom Newton 
de Holanda Gurgel) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – a pedido da 
Nunciatura Apostólica; questionando se havia possibilidade e necessidade de revisar os 
documentos e arquivos referentes aos pretensos milagres em Juazeiro, para esclarecimento 
do caso do Padre Cicero. A partir de então, uma empreitada de religiosos e pesquisadores, 
incentivados e endossados pelo bispo diocesano, Dom Fernando Panico, msc; após acurado 
estudo, elevou à Sé Apostólica o pedido de reabilitação histórico-eclesial do Padre Cicero, em 
2006. Por ocasião do Ano Santo – Jubileu da Misericórdia (2015-2016), o Cardeal Pietro 
Parolin, sob os auspícios do Sumo Pontífice, Papa Francisco, expressou oportuna uma 
“reconciliação histórica”, reconhecendo virtudes humanas, sacerdotais e apostólicas. 
Reabilitar, sempre expressou a intenção de restituir a estima pública ou particular da Igreja 
ao Padre Cicero, o que, mesmo com substituição do termo, permitiu o mesmo efeito. Cf. 
BARRETO, Francisco Murilo de Sá. PADRE CICERO. (p.72-75) 
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confunde como um dos instrumentos de tortura, muito utilizado durante a 

ditadura militar brasileira. Tal instrumento era caracterizado por uma vara 

onde os torturados eram postos como se transportavam ilegalmente araras, 

papagaios e outros pássaros – amarrados pelos pés, de cabeça para baixo. 

Tal expressão em nada se assemelha ao “caminhão pau de arara” – objeto 

principal do nosso colóquio. 

 

Apesar do desconforto e das facilidades de outros transportes, o pau de 

arara é um expoente desejado por muitos romeiros. O seu uso pode tornar a 

viagem, financeiramente, mais econômica; mas, a preferência se dá 

principalmente pelo arraigamento da tradição. 

 

Nesse cenário, nos desperta o olhar jurídico em razão da caracterização 

dessa realidade. Por isso, nesse pequeno ensaio, começamos nossa reflexão 

a partir do direito de ir e vir, a liberdade de locomoção, que está sacralizado 

na Constituição brasileira de 1988 (CRFB/88), possuindo reverberação tanto 

no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como em outras leis nacionais. No 

mesmo passo, encontramos pertinência ao processo da inviolabilidade da 

liberdade e consciência de crença, sendo igualmente assegurado pela Carta 

Magna, o livre exercício dos cultos, e a proteção desses locais. Por último, 

nos deparamos também com processo cultural, onde as manifestações de 

celebração encontram proteção legal integral. 

 

À guisa de ilustração, recorremos à esta preciosa lição: “todo ponto de vista é 

a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como 

são seus olhos e qual é a sua visão do mundo”.6 Assim, cumpre-se, ainda 

nessas linhas iniciais, abreviarmos à leitora e ao leitor que não somos 

especialista em nenhum dos assuntos pelos quais nos atrevemos a escrever. A 

liberdade de expressar tais ideias pulsa-nos por paixões diversas..., que, por 

outro lado, também podem legitimar essa empreitada. Trata-se das lentes de 

quem nasceu em Juazeiro do Norte e acompanha, com certa proximidade e 

afeição o fenômeno das romarias. É um olhar atencioso..., mas, 

                                                             
6 BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. (p. 9) 
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principalmente, curioso. É deste ponto que nos desperta o desejo de 

contribuir. 

 

Devidamente advertida e advertido, podemos dizer que muitas são as 

questões que se articulam por meio da romaria; que se traduz num processo 

de manifestação cultural, por meio da crença, no exercício do direito de livre 

trânsito no território brasileiro. De longe, um verdadeiro amálgama jurídico. 

 

Em outras tantas, a informalidade do pau de arara acaba por se fazer 

presente em meio a este fenômeno social e religioso. O pau de arara é, por si 

só, um ambiente transformado pelos romeiros. Onde haveria de ter 

sofrimento, têm-se sacrifício. Onde havia desconforto, penitência; no lugar 

do murmúrio, entoam-se benditos como agradecimento. É mesmo que um 

“santuário a quatro rodas”. Desta forma, nosso texto percorrerá de forma 

sutil sobre esses elementos, expondo ideias e pontos de estudiosos sobre a 

temática, buscando construir um diálogo entre saberes do meio jurídico, 

sem nos obrigar a explorar exaustivamente sobre o assunto. 

 

Entre essas linhas revela-se nosso objetivo, que se assenta em contribuir na 

compreensão das implicações sociais, políticas e jurídicas do caminhão pau 

de arara considerando sensivelmente a manifestação de fé dos romeiros. 

Nossas primeiras observações iniciaram ainda no ano de 2015, quando da 

reconciliação canônica do Padre Cícero. Ocasionalmente, neste ano de 2020, 

«Jubileu de Sesquicentenário de Ordenação Presbiteral do Padre Cícero», o 

tema ainda floresce como em primavera... e nós, nesta oportunidade, 

quisemos também participar desta festa, oferecendo alguns dos resultados 

desse estudo neste brevíssimo ensaio. 

 

Interessante destacarmos que a maioria das nossas considerações são 

erguidas à luz da Ciência Jurídica, mas não tão somente. Primamos pela 

experiência popular, daquilo que se vê e, também, do que se constata. 

Assim, embora um ensaio traga a premissa científica, baseada em normas e 

padrões acadêmicos, pedimos a estima compreensão – uma vez que, no 
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decorrer desta leitura, facilmente se constatará fugas às ditas regras, com o 

fito de melhor apresentar as ideias. Nosso intuito é oferecer algumas 

fagulhas que possam iluminar e dialogar sobre essa questão. 

 

Levantamos então a discussão do uso de transportes pau de arara num 

contexto forjado na locomoção, crença e cultura. A partir desse campo “tri-

facetado” é que podemos perceber sob o viés social, político e jurídico. 
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JUAZEIRO DO NORTE, 

JUAZEIRO DO PADRE CICERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ista sob os diversos prismas, Juazeiro do Norte tenciona a se 

destacar na Região do Nordeste por dois elementos: fé e trabalho. Na 

construção da sua identidade, a figura de um sacerdote católico é a 

sua principal referência. A sua ação líder-religiosa e social, 

compreendidas às formas do “padrinho” do Sertão, possibilitou a fundação 

da Cidade e promove o seu crescimento. A sinergia promovida dentro de 

Juazeiro elabora uma verdadeira vocação: é a terra que recebe os romeiros 

do Padre Cicero e da Mãe das Dores. 

 

A abordagem sobre alguns elementos a respeito da construção do território e 

identidade da Cidade se faz necessária para compreensão do 

desenvolvimento cultural de Juazeiro do Norte. A origem da 

multidimensionalidade do espaço é o que possibilita uma reflexão mais 

aguçada das dimensões sociais considerando os possíveis entraves jurídicos 

a serem levantados.  

 

 

 

 

v 
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A CIDADE 

 

Um “instituto jurídico” é um termo utilizado nas Ciências Jurídicas para 

referendar um fato ou uma condição, por assim dizer, de algo que merece 

destaque dada a sua importância para o Direito. Assim, o instituto da 

Cidade, além da concepção primaz de ser um direito, tem a característica da 

conquista do espaço-território.7 Haja vista, na contemporaneidade, conforme 

o magistrado Paulo Afonso Chavichili Carmona, seja possível reconhecê-la 

como resultado da Era Industrial – fato este que está interligado mais à 

urbanidade das Cidades do que a sua constituição.8 Dessa forma, a 

contextualização histórica-social do espaço, acaba por revelar com maior 

precisão os pontos controversos. 

 

O sangramento da Santa Hóstia na boca da beata Maria de Araújo, é 

acontecimento divisor de águas na história da Cidade. Aqui, salta aos nossos 

olhos o aspecto místico que referenda a cidade – e, também, da beata e do 

padre – direcionando a todos um novo caminhar.  

 

Não é intuito nosso adentrar na matéria do milagre, mas aperceber os efeitos 

que ressoam até os nossos dias. A fim de melhor compreender o fato, 

recorremos ao olhar do Padre Cícero, que explica minuciosamente a cena: 

 

 

Quando dei à beata Maria de Araújo a Sagrada Forma, logo que a 

depositei na boca, imediatamente transformou-se em porção de 

sangue, que uma parte ela engoliu, servindo-lhe de comunhão, e 

outra correu pela toalha, caindo algum no chão; eu não esperava e, 

vexado para continuar com as confissões interrompidas que eram 

muitas ainda, não prestei atenção e por isso não apreendi o fato na 

ocasião em que se deu; porém, depois que depositei a âmbula no 

                                                             
7 Identidade, espaço e território são elementos que, auxiliam na compreensão da construção 
social de uma comunidade. É um conjunto indissociável que permite conhecer com 
profundidade a estrutura da localidade. Cf. PERICO, Rafael Echeverri. Identidade e território 
no Brasil. (p.31) 
8 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Curso de Direito Urbanístico. (p.31) 
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sacrário, e vou descendo, ela vem entender-se comigo, cheia de 

aflição e vexame de morte, trazendo a toalha dobrada, para que não 

vissem, e levantava a mão esquerda, onde nas costas havia caído 

um pouco e corria um fio pelo braço, e ela com o temor de tocar com 

a outra mão naquele sangue, como certa de que era a mesma hóstia, 

conservava um certo equilíbrio para não gotejar sangue no chão. 9 

 

 

O Nordeste se volta ao lugar do Milagre... Juazeiro, se faz, pois, uma “terra 

santa”. Daí porque essa singularidade acaba por comungar e fomentar o 

crescimento de Juazeiro, vez que se precede da narrativa ao redor do padre, 

já conselheiro e, também da Santa beata. Essas características direcionam 

então a construção da identidade, do até então, lugarejo.  

 

Por sua vez, as religiosas Ana Teresa e Annette Dumoulin fazem uma leitura, 

com as lentes dos romeiros, sobre a cidade: “Juazeiro é, para o imaginário 

romeiro, a prova de que, quando se juntam ‘trabalho e Fé’, seguindo o 

conselho do Padrinho, pode se esperar e alcançar desenvolvimento e 

progresso”. 10 

 

Neste mesmo horizonte, sobre a formação da cidade de Juazeiro do Norte, 

comenta a professora Maria de Lourdes Araújo que: “O mito Padre Cícero 

guarda relação com a ação econômica por ele empreendida na cidade do 

Joaseiro, onde a materialidade do espaço econômico guarda vinculação direta 

com a imaterialidade da fé”. 11 Auxiliados com esta maestria, encontramos os 

elementos principais da construção de Juazeiro. 

 

 

 

                                                             
9 Excertos do Testamento do Padre Cícero, datado de 4 de outubro de 1923. In: WALKER, 
Daniel. O pensamento vivo de Padre Cícero. (p.17) 
10 GUIMARÃES, Ana Teresa; DUMOULIN, Annette. Romeiros/as e Romarias em Juazeiro do 
Norte: protagonismo de uma liturgia popular uma visão antropológica. (p.30) 
11 ARAÚJO, Maria de Lourdes. A Cidade do Padre Cícero: trabalho e fé. (p.49) 
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A POPULAÇÃO 

 

Uma Cidade não é composta apenas de registros arquitetônicos ou 

econômicos... A propósito, sobre a construção das cidades, nos lembra a 

arquiteta Raquel Rolnik que a cidade é formada pelo “desenho das ruas e 

das casas, das praças e dos templos, além de conter a experiência daqueles 

que a construíram.”12 Assim, tal instituto borbulha como um ser em 

constante construção. Portanto, a Cidade é um organismo composto por 

pessoas, e para as pessoas.  

 

A formação da população de Juazeiro se deu principalmente pela vinda 

desses peregrinos, que muitas vezes, se instalavam definitivamente por aqui. 

É certo que o próprio Padre Cicero incentivava a migração e acolhia a todos 

sem quaisquer distinções. Assim comenta a socióloga Maria Paula Jacinto 

Cordeiro:  

 

 

A maioria da população que deu origem ao município era formada 

por indivíduos miseráveis, perseguidos por questões de posse da 

terra, ex-cangaceiros, ex-“mulheres da vida”, “sem-terras”, retirantes 

das grandes secas que assolaram o Nordeste no início do século XX 

e portadores de doenças crônicas que no Joaseiro do Padre Cícero 

buscavam aconselhamento13, refúgio, redenção e melhoria de 

condições de vida e de trabalho. Muitos desses indivíduos vinham 

originalmente em romaria. Para os romeiros de outrora que fixaram 

residência no município, é amplo o repertório de acontecimentos 

fantásticos, da ordem do milagroso e do sobrenatural que 

reconstituem os caminhos que os trouxeram para Joaseiro.14 

 

                                                             
12 ROLNIK, Raquel. O que é cidade? (p.17). 
13 Há muitos relatos que narram Padre Cícero aconselhando a migração, o argumento 
recorrente nas narrativas, com pequenas variações nos termos, é “Aqui você consegue criar 
sua família”. (nota da autora) 
14 CORDEIRO, Maria Paula Jacinto. Entre chegadas e partidas: dinâmicas das romarias em 
Juazeiro do Norte. (p.135) 
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Foi o Padre Cicero que projetou Juazeiro. Neste sentido é que relata 

Monsenhor Murilo de Sá Barreto: “[Foi ele quem] Marcou as ruas, escolheu os 

logradouros públicos, projetou uma cidade que se tornaria como ainda agora 

é: acolhedora e amiga.”15 

Mas, vejamos... A “missão ciceropolitana” não surge de um desejo 

meramente empreendedor ou político. A decisão do Padre Cicero de ficar em 

Juazeiro se dá por missão pastoral, que demonstra a atenção da Igreja 

Católica nos sertões nordestinos. 

 

O apelo teria vindo do alto: um sonho revelador no qual o próprio Jesus 

recomendava o povo do lugarejo ao sacerdote. Na narração do jornalista Lira 

Neto, encontramos símbolos reveladores das gentes que, em Juazeiro, fazia 

morada... não muito diferente da realidade da Galileia de Jesus: 

  

 

[...] Quando Jesus começou a falar aos discípulos reunidos em torno 

de si, uma multidão de sertanejos apontou na porta. Homens e 

mulheres carregavam trouxas miseráveis nos ombros e, sobre o 

corpo esquelético, trajavam apenas farrapos. Os muitos meninos que 

traziam pela mão estavam sujos, remelentos e completamente nus. 

[...] – ‘Você, Cícero, tome conta dessa gente’, teria dito ao jovem 

sacerdote, apontando para a caravana de famintos.16 

 

 

Certamente, conseguimos identificar não apenas um “Milagre em Juazeiro”, 

mas o Milagre que é Juazeiro, que não é desprendido, mas é independente 

do certame e das questões históricas mais polêmicas.  

 

Esse dito milagre se perfaz no seu crescimento espacial e populacional. A 

construção da população juazeirense é o sentido que possibilitou essa cidade 

                                                             
15 BARRETO, Francisco Murilo de Sá. PADRE CICERO. (p.37) 
16 LIRA NETO. PADRE CICERO: poder, fé e guerra no sertão. (p.28) 
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tornar-se grande: “O lugarejo composto por 30 casas, transformou-se num 

povoado com centenas de casas; a capela tornou-se pequena mediante a 

crescente legião de fiéis que buscavam orientação, benção e aconselhamento 

do padre.”17  

 

De início, não basta então apenas visitar e receber conselhos, mas o 

sentimento de pertença do romeiro é atraído a partir da sua identificação. 

Embora a maioria deles seja visitante, o acolhimento acaba também por ser 

característica predominante dessa terra até os nossos dias. 

 

E não poderia ser diferente. Eis o apelo do Padim: 

 

 

Aproveito o ensejo para pedir a todos os moradores desta nossa 

terra, o Juazeiro, muito especialmente aos romeiros, que depois da 

minha morte não se retirem daqui nem a abandonem; que continuem 

domiciliados aqui, no Juazeiro, venerando e amando sempre a 

Virgem Mãe de Deus, único remédio de todas as nossas aflições 

[...].18 

 

 

A MÍSTICA 

 

Algo diferente acontece em Juazeiro. Não se trata apenas do binômio 

“trabalho e oração” disseminada pelo Padre Cicero – que é a regra monástica 

de São Bento: ora et labora – mas, é a própria espiritualidade trazida pelos 

romeiros que faz dessa terra uma terra santa.  

 

É uma religiosidade diferente dos santos europeus, ou das apropriações 

religiosas eruditas – é sui generis. O romeiro, com sua prática religiosa 

popular, entrelaça-se na profunda devoção a Nossa Senhora das Dores, por 

                                                             
17ARAÚJO, Maria de Lourdes. A Cidade do Padre Cícero: trabalho e fé. (p.44) 
18 Excertos do Testamento do Padre Cícero, datado de 4 de outubro de 1923. In: WALKER, 
Daniel. O pensamento vivo de Padre Cícero. (p.16) 
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meio do Padre Cicero, como elemento facilitador de alcançar a Cristo – 

redentor das suas mazelas físicas e espirituais. Com muita sensibilidade, 

conclui a psicóloga Maria do Carmo Forti: “Portanto, falar da mística das 

romarias em Juazeiro do Norte é muito complexo, implicaria em falar em 

variáveis múltiplas”. 19  

 

Esse contexto pode nos levar a compreender que temos a figura de um 

peregrino, romeiro, que é protagonista de sua fé. É um movimento, uma 

prática, que não se esvazia no ritual; que não tem finalidade em si mesma. A 

prática romeira altera substancialmente a vida dos peregrinos. O seu jeito 

legitimo de buscar a Deus se perfaz numa tradição, que aos poucos foi sendo 

formada entre as gerações. 

 

Apesar do incentivo, a romaria não foi necessariamente algo planejado. 

Aliás, por muito tempo, o simples balbucio do nome “Cicero” teria o condão 

de transformar quem o pronunciasse numa persona non grata às vistas do 

clero local. 

 

Um depoimento bastante sincero do Monsenhor Murilo de Sá Barreto, deixa-

nos transparecer à maneira que, por anos a fio, pensou a mesma Igreja do 

Padre Cicero sobre sua atuação e sobre romarias: 

 

 

Escutei em aulas e mais aulas, as referências piores do mundo às 

Romarias de Juazeiro. Fomos trabalhados para reprová-las. A 

imprensa católica de Fortaleza era dirigida para acabar com as 

romarias a Juazeiro. O Jornal da Igreja sempre se abriu contra 

Juazeiro e sempre esteve fechado à defesa de suas causas[...].20 

 

 

                                                             
19 FORTI, Maria do Carmo Pagan. Padre Cícero e Dom Fernando: uma relação que deu certo. 
(p.121) 
20 BARRETO, Francisco Murilo de Sá. Testemunho, serviço de fidelidade. (p.34) 
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A contra gosto de muitos, a romaria não foi fulminada. Na verdade, a 

romaria apenas acontece. É uma demonstração de fé que está para além das 

diretrizes de qualquer manifestação religiosa organizada. Com sutileza, 

Monsenhor Murilo de Sá Barreto revela suas impressões sobre este 

fenômeno: 

 

 

Em Juazeiro, a romaria dá voz aos romeiros. Cantam o que sentem. 

Sentem o que cantam. Celebram. Sentem-se agentes. A romaria é 

uma festa. O Santuário da Mãe das Dores é uma Casa alegre, 

iluminada, clara. Colhe as lágrimas e o suor da vida e os transforma 

em compromisso que testemunha. O ritual das romarias leva o 

romeiro a uma abertura pastoral de engajamento em suas 

comunidades.21 

 

 

Ainda quanto à mística de Juazeiro do Norte, é possível identificar essa 

característica do romeiro-peregrino a partir das práticas penitenciais que, 

realizadas na terra do Padre Cicero, ganham valor diferenciado. Certamente, 

o maior destaque delas é o “Caminho do Horto”. Assim descreve a 

antropóloga Renata Marinho Paz: 

 

 

O Horto seria um lugar de salvação, sendo que sua ladeira possui a 

conotação da via crucis, com seus cruzeiros e capelinhas erguidas 

pelos devotos, e pelas estações da via sacra onde os romeiros, em 

sua caminhada em direção à estátua, rezam um mistério do rosário, 

acendem velas e por vezes dão esmolas aos mendigos que se 

ajuntam. Em geral, a subida ao Horto é feita no segundo dia de 

romaria, por volta das três horas da manhã em sinal de penitência, 

mas também por não estar abarrotado de devotos e porque a 

temperatura é mais amena. Há aqueles que sobem descalços, outros 

                                                             
21 Idem, PADRE CICERO (p.48) 
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com pedras na cabeça, embora para alguns romeiros o caráter de 

penitência e respeito tenha diminuído nos últimos anos.22 

 

 

É possível perceber então que a construção sinalagmática das romarias e da 

cidade de Juazeiro do Norte está celebrada envolta do Padre Cicero. Os 

outros elementos vocacionais da cidade acabam por se tornar 

desdobramentos dessa relação. A romaria, pois, sendo crucialmente a maior 

manifestação do peregrino, tem uma característica própria. É o 

englobamento da religiosidade, reverberado pela condição de uma 

religiosidade original, das práticas de penitência e piedade, desenvolvidas no 

ambiente da Cidade, ao redor do Padre Cicero. 

 

Os elementos ora se confundem: romeiros e romarias. Isso porque, “Os 

romeiros do Juazeiro experimentam o mergulho da ansiedade no ritual da 

deambulação. [...] A romaria é uma oração nas estradas. São 500 a 600 

quilômetros percorridos, rumo a Juazeiro, de todo Nordeste, carregando suas 

esperanças, destilando suas dores...”.23 Assim, Juazeiro nos passa a imagem 

de uma cidade distinta pelo crescimento ao redor da figura do Padre Cicero, 

mas também do significativo fenômeno das romarias. 

 

As peculiaridades aqui apresentadas, trata-se apenas de uma porção desse 

traço característico. No entanto, parece-nos suficiente à compreensão do 

espaço e do território da Cidade de Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre 

Cícero – uma cidade construída ao redor da fé. 

  

                                                             
22 PAZ, Renata Marinho. Para onde sopra o vento: a Igreja Católica e as romarias de Juazeiro 
do Norte. (p.198) 
23 BARRETO, Francisco Murilo de Sá, PADRE CICERO. (p.48) 
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NAS RODAS DO PAU DE ARARA: 

“informalidade no Ser-tão romeiro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 or pau de arara24, entendemos como o caminhão (transporte de 

carga) adaptado para fazer o transporte de pessoas. Esse transporte 

é utilizado de maneira bastante significativa para realizar as 

romarias até Juazeiro. Em alguns lugares no Nordeste, o uso do pau 

de arara chega a servir como modal à mobilidade urbana – devido ao baixo 

investimento nos transportes coletivos e a infraestrutura da malha viária. 

 

Tenhamos ainda que o pau de arara é um transporte informal, portanto é 

um transporte permitido a partir de uma autorização específica. Nesta 

perspectiva, o pau de arara acaba fazendo às vezes, ora de transporte coletivo 

urbano-rural, com linhas costumeiras – transporte contínuo; ora como 

transporte de turismo, fretado por um grupo de pessoas para uma 

determinada viagem – transporte eventual. 

 

Conforme a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), disposta na Lei 

n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012, a mobilidade urbana deve ser 

                                                             
24 “Pau de arara é alcunha dada ao meio de transporte irregular utilizado no Nordeste do 

Brasil. Incide, essencialmente, na adaptação de caminhões e caminhonetes para o transporte 
de pessoas, estabelecendo-se como um substituto improvisado para ônibus convencionais. 
Habitual para travessia de mercadorias, cargas, animais vivos e passageiros.” SILVA, Ivo 
Luís Oliveira; PEREIRA, Glecy Anne Castro; MAPURUNGA, Cláudia Mota Portela. Pau de 
Arara e o vai e vém das romarias: um estudo etnográfico do transporte no município de 
Canindé – Ceará. (p.107-108) 

p  
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considerada numa universalidade que favoreça a efetivação do direito 

fundamental de locomoção. A referida legislação embasa o objetivo desta 

política e apresenta um conjunto sistemático de mobilidade urbana, 

classificando seus elementos quanto ao modo e ao tipo, bem como, o espaço 

em que são desenvolvidos. Assim, torna-se por objetivo dessa política a 

busca de medidas que possam contribuir para o acesso pleno à cidade, de 

forma a concretizar e fomentar a efetivação dos princípios e das diretrizes da 

política de desenvolvimento urbano. 

 

A PNMU, no art. 5.º, estabelece os princípios que fundamentam a lógica-

jurídica da sua aplicabilidade. Entre elas, destacam-se: a acessibilidade 

universal; o desenvolvimento sustentável das cidades; a eficiência, a eficácia 

e a efetividade na prestação de serviços de transporte; e a segurança nos 

deslocamentos das pessoas.  

 

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei n.º 9.503 de 23 de 

setembro de 1997), tem a responsabilidade de direcionar não apenas a 

mobilidade urbana, mas também todo o trânsito nacional. Ou seja, enquanto 

a PNMU observa o desenvolvimento de locomoção dentro do espaço 

geográfico de cada uma das cidades, o CTB tem a responsabilidade de 

compreender o trânsito a ser definido e aplicado em todo o território 

nacional.  

 

 

INFORMALIDADE NÃO É ILEGALIDADE  

 

As nuances que gravitam ao redor da informalidade são distintas das que 

lastreiam a ilegalidade. Nas ciências jurídicas, no tocante aos princípios 

processuais, a informalidade ganha até caráter legal. A saber, o princípio da 

informalidade no processo jurídico se traduz no abrandamento dos rigores 

formais quanto à liturgia jurídica – que é robusta em ritos –, com a intensão 

de trazer maior efetividade e mais simplicidade. 
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Sem maiores digressões, o Código de Trânsito traz uma consideração 

interessante a respeito desta informalidade, tocando diretamente nas 

questões legais relativas ao caminhão pau de arara. O seu capítulo XV é 

dedicado às infrações de trânsito onde encontramos a seguinte menção: 

 

 

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas 

do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados: 

 

Infração – grave; 

Penalidade – multa; 

Medida administrativa – retenção do veículo para transbordo.   

 

 

Ao fazemos a leitura desse dispositivo legal, temos que compreender – de 

imediato – o que significa partes externas do veículo. Isso porque a área 

proibida nos veículos, como mencionado na lei não se confunde com a área 

destinada para a carga – como é o caso da caçamba de uma caminhonete. 

Portanto, tal infração versa sobre a utilização de área externa, sem qualquer 

proteção adicional, por exemplo, sobre o teto ou capô de um carro.  

 

Num segundo momento, apenas para fins didáticos, podemos dividir o 

comando jurídico em dois: 

 

(A) Comando da Infração: “conduzir pessoas, animais ou cargas nas 

partes externas do veículo”; e, 

 

(B) Comando da Exceção: “salvo nos casos devidamente autorizados”.  

 

Visto assim, o próprio texto da lei permite a compreensão de que a infração 

grave a que se reporta, pode ser solvida a partir de uma simples autorização. 

Ou seja, é possível que haja alguma exceção. 
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Essa exceção seria então uma concessão; que, pela sua natureza jurídica, 

deve ser interpretada de modo restritivo. Dessa forma, não bastaria apenas 

que houvesse uma autorização de qualquer órgão de trânsito ou rodoviário – 

ainda que dentro da circunscrição sobre a via. Tal autorização, em razão do 

princípio jurídico da legalidade,25 deve ser feita sob a égide de uma 

regulamentação específica. Portanto a autorização pode acontecer, desde que 

preenchido alguns requisitos a serem designados pela própria administração 

pública. 

 

 

DAS RESOLUÇÕES E AUTORIZAÇÕES 

 

Apesar de ser propriamente um transporte informal, o pau de arara não 

pode ser considerado um transporte ilegal. Neste horizonte, o Conselho de 

Trânsito (COTRAN), em 1998, emitiu a Resolução n.º 82 que, em caráter de 

título precário – ou seja, que não gera um direito adquirido –, autorizou o 

uso do pau de arara para o transporte de passageiros. 

 

Conforme o art. 3.º desta resolução, exigia-se algumas condições mínimas 

para que a autorização fosse concedida, quais sejam: (a) banco com encosto, 

fixado na estrutura da carroceria; (b) que a carroceria tivesse guardas altas 

em todo o seu perímetro – de material resistente e de qualidade, e  (c) que a 

cobertura fosse confeccionada com material resistente e adequada. Além 

dessas adaptações de segurança, exigia-se uma vistoria do transporte.  

 

Estabelecia o art. 4.º da mesma resolução, que a autorização dependia ainda 

das condições de higiene e segurança do transporte. Era necessário definir 

expressamente o número permitido de passageiros, o local de origem e 

destino, o itinerário a ser percorrido e o prazo de validade da autorização. 

 

                                                             
25 O Princípio da Legalidade é corolário das garantias fundamentais do indivíduo. Por ele, 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei” 
(Constituição da República Federal Brasileira de 1988 - art.5.º, II). 
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Esses elementos eram necessários quando o pau de arara era utilizado no 

transporte contínuo de passageiros, diante da falta de serviço de transporte 

público coletivo. Assim, o transporte só poderia ser autorizado entre 

localidades de origem e destino que estivessem situadas no mesmo 

município, nos municípios limítrofes ou então do mesmo estado federado. E 

isso, somente enquanto não houvesse linha regular de ônibus ou quando 

estas fossem insuficientes. Desta maneira, a Resolução tinha finalidade de 

compensar uma lacuna de mobilidade urbana. 

 

Contudo, o mesmo dispositivo abarcou outras finalidades no uso do 

transporte; entre elas, as viagens por motivos religiosos, quando não 

houvesse condições de atendimento por transporte de ônibus. Para esse 

caso, junto a outros elencados no mesmo rol, a autorização seria concedida 

a cada viagem. 

 

O próprio Conselho, com a Resolução n.º 508, de 27 de novembro de 2014, 

alterou os requisitos para a autorização do caminhão pau de arara, 

revogando a antiga Resolução. Neste novo corpus legal, aumentaram-se as 

exigências como o revestimento de espuma para os bancos de passageiro e 

cinto de segurança, escada com corrimão para o acesso, sinalização 

luminosa, entre outras modificações necessárias que se enquadram no 

ordenamento jurídico. No entanto, as viagens para fins religiosos, que 

gozavam de exceção na resolução anterior, desta vez, não foram 

contempladas; o que ocasionou ao impedimento da romaria, com uso desse 

modal. 

 

O crescimento das cidades cuidou, num ritmo bastante acelerado, de exigir 

melhores condições de locomoção. É certo que o pau de arara se apresenta 

como um transporte “criado” para o translado de pessoas e a sua utilização 

vai dando lugar aos transportes coletivos e individuais, que chega com maior 

facilidade. Embora não seja sinônimo de desenvolvimento,26 a facilidade no 

                                                             
26 O desenvolvimento está ligado ao crescimento sustentável. Infelizmente, o crescimento no 
setor de transportes (nível de América Latina e Caribe) gerou uma motorização explosiva: as 
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uso desses outros modais, acabou transformando o pau de arara como num 

transporte obsoleto. 

 

 

O PAU DE ARARA NAS ROMARIAS 

 

Os elementos que convergem ao uso do pau de arara, para as romarias, não 

estão contidos apenas na segurança e conforto. Insta salientar, a propósito, 

que o “conforto” é o que o romeiro menos aguarda experimentar na sua 

vinda ao Juazeiro. Em suma, o desconforto do caminhão pode, inclusive, vir 

a ser sinal de sacrifício na caminhada. Na verdade, a utilização do pau de 

arara acabou foi por facilitar o trajeto, que era genuinamente feito a pé.  

 

Ressalta Maria do Carmo Pagan Forti: 

 

 

Nossos romeiros e romeiras costumavam vir a Juazeiro, nos 

primeiros tempos, à pé. Temos registrados belos relatos das 

peregrinações por esses sertões: a cantoria, as rezas, a 

solidariedade entre os diversos grupos de romeiros. Ainda hoje, 

muitos desses rituais persistem. E persiste a tradição de virem a 

Juazeiro, agora, em caminhões chamados de “pau-de-arara”, que 

são muito desconfortáveis, mas para os devotos, serve como 

penitência que deve ser feita quando se vai a um Santuário. Ao lado 

disso, a decoração com os santos de devoção é parte integrante e 

importante.27 

 

 

                                                                                                                                                                                              
cidades acabam por enfrentar um crescente congestionamento; maior tempo de viagem, 
aumento dos custos agregados de transportes; aumento no consumo de energia, emissão de 
poluentes e acidentes, além da deterioração urbana e exclusão social. Cf. HIDALGO, Darío. 
Liderando o desenvolvimento sustentável das cidades: sistema de transportes. (p.2-3) 
27 FORTI, Maria do Carmo Pagan. Padre Cícero e Dom Fernando: uma relação que deu certo. 
(p.211-212) 
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A romaria então é uma construção inacabada... É feita a cada vez que é 

realizada. O caminhar, para o cristão católico, é uma herança advinda dos 

primeiros pais, os judeus, que se apresenta como a própria vida do crente – 

um caminhar até Deus. Em sinal de aleta, expressa Monsenhor Murilo de Sá 

Barreto: 

 

 

É bom não esquecer que PEREGRINAÇÃO não é descoberta da Igreja 

Católica. O povo antigo, os povos e as religiões, antes de Cristo 

exercitavam as visitas a lugares considerados ‘santos’. Jerusalém, a 

cidade de Davi, era santuário do Povo de Deus.28  

 

 

Por assim dizer, a romaria acaba se tornando uma linguagem que deve ser 

compreendida conforme as referências de quem a faz. 

 

Neste tom, não podemos deixar de refletir sobre esta relação simbólica que, 

de acordo com o ponto de vista semiótico, se transverbera como um 

simulacro livre, construído pelo conhecimento popular romeiro. Assim, de 

maneira livre, constata-se a intenção de dominar o mundo da experiência 

sensível e captá-lo como um universo organizado de acordo com as intenções 

e crença dos peregrinos. 

 

Por lentes filosóficas, tem-se que o «símbolo» é uma forma representativa 

plenamente artificiosa, estabelecida arbitrariamente, por não guardar 

nenhuma relação necessária com o dado material a que pretende remeter.29 

Uma fé pura e genuína que não busca explicações. 

 

No entanto, a partir dessa premissa simbólica, é possível dizer que o assim 

designado símbolo é, em verdade, um signo não-convencionado. Daí a razão 

da valorização do símbolo estar para além de convenções, normas e leis 

                                                             
28 BARRETO, Francisco Murilo de Sá. Testemunho, serviço e fidelidade. (p.34) 
29 Cf. CASSIRER, Ernst. A filosofia das formas simbólicas (primeira parte). (p. 30 e ss.) 
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civis. O símbolo conecta-se através de uma relação necessária com a 

representação mental que pretende produzir – no caso dos romeiros e do pau 

de arara, conecta-se com história, os valores e experiências religiosas. Aqui 

há, portanto, uma relação espontânea – e, por isso, independente de 

construções arbitrárias – entre o significante (caminhão pau de arara) e o 

significado (representação mental produzida da peregrinação). 

 

Haja vista, a construção do pau de arara – e, também dos demais veículos 

para romaria – não se perfaz somente de forma imaginária, atribuindo-se 

aspecto sentimental. Enfeitar e preparar os carros para a romaria, tornou-se 

expressão palpável daquilo que significa. Nas palavras das religiosas Ana 

Teresa e Annette Dumoulin, o veículo da viagem pode ser considerado como 

objeto litúrgico e religioso, ou seja, é um espaço visivelmente transformado, 

tornando-se local legítimo para expressão da fé e do culto:  

 

 

Os Romeiros enfeitam seu meio de transporte de maneira criativa e 

original: Faixas, flores, bandeirolas, frases bíblicas, imagens de 

santos, pequenos andores, transformam o veículo em “objeto 

litúrgico e religioso”. Quando chegam a Juazeiro, eles entram 

cantando, em procissão, com o pequeno andor, pela porta principal 

da Basílica. Os “santos” [as imagens], que fizeram a viagem, entram 

também para “visitar” Nossa Senhora. 30 

 

 

Nesse diapasão – mesmo as novas gerações de romeiros – desejam realizar as 

viagens no pau de arara: costume que se vai construindo como tradição no 

interior do Nordeste, por meio desta relação simbólica. É certo que a maioria 

dos romeiros aderiu ao uso de ônibus para sua romaria; assim como, em 

época passada, o costume de vir a pé, deu lugar ao caminhão pau de arara. 

                                                             
30 GUIMARÃES, Ana Teresa; DUMOULIN, Annette. Romeiros/as e Romarias em Juazeiro do 
Norte: protagonismo de uma liturgia popular uma visão antropológica. (p.38) 
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No entanto, nem a peregrinação a pé, nem a romaria em pau de arara se 

esconderam no cenário romeiro. 

 

UM CAMINHO DE PEDRA E AREIA... 

 

A proibição do uso do transporte iniciou antes mesmo da revogação da 

Resolução n.º 82/1998 do COTRAN.  Na cidade de Canindé-CE, onde 

também encontramos centro de Romarias, foi articulada uma “Operação 

Romeiro” pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos estados do Ceará, Piauí e 

Maranhão. Na operação, foram notificados cento e quarenta e cinco 

automóveis ilegais e cinquenta e oito caminhões pau de arara. Regista-se 

que dois mil e quinhentos romeiros ficaram impedidos de continuarem a 

romaria, além de terem sido tratados com desrespeito pela fiscalização.31 

Juazeiro do Norte já havia iniciado o ciclo de romaria 2014-201532 e 

evidentemente tal operação assustou a maioria dos romeiros. 

 

Em razão disso, Comissões e Pastorais ligadas à Igreja Católica 

pronunciaram-se a favor do uso do modal e tentam dialogar na construção 

de um posicionamento definitivo quanto à permissão do transporte também 

para as romarias. Em nota, a Pastoral Diocesana de Romarias se posicionou 

considerando que  

 

 

reconhece que no processo de formação, crescimento e manutenção 

das romarias a Juazeiro, um dos meios de transporte de 

passageiros em veículos de carga, ou seja, o caminhão pau de 

arara, sempre foi e continua sendo utilizado pelos romeiros. [...] a 

romaria realizada no caminhão Pau de Arara promove um ambiente 

                                                             
31 Cf. NOTA DE SOLIDARIEDADE da Comissão Pastoral da Terra – CPT/CE, de 29 de 
outubro de 2014. 
32 Apesar de haver registro de romeiros durante todo o ano, existe um ciclo das principais 
romarias em Juazeiro do Norte. Inicia-se em setembro, com a festa da Padroeira, Nossa 
Senhora das Dores, “Romaria das Dores”; outro momento forte é a visita ao túmulo de Padre 
Cicero, em novembro, no dia de finados: “Romaria de Finados” ou “Romaria da Esperança”; 
e, a celebração de Nossa Senhora das Dores, em Candeias, que data em dois de fevereiro: 
“Romaria das Candeias”.  
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místico de orações, benditos e penitência e um clima de 

solidariedade, motivados por razões de caráter cultural e histórica.33 

 

 

No ano seguinte, as fiscalizações continuaram. Em novembro de 2015, a 

comunidade romeira também demonstrou profunda inquietação e resolveu 

manifestar-se de diferentes formas. Além das reuniões com os líderes da 

Igreja local, alguns romeiros decidiram bloquear a entrada da cidade de 

Juazeiro em protesto.  

 

Em notícia, o portal G1 Globo CE comunicou que:  

 

 

Para os romeiros, impedir o tráfego de paus-de-arara “proíbe” a 

manifestação de fé. “Não há outro meio de chegar a Juazeiro do 

Norte no interior do Ceará se não for pelo pau-de-arara. O transporte 

público do estado não atende a demanda”.34 

 

 

Ainda conforme a imprensa, a Romaria de Finados, que acontece em 

novembro, é considerada a maior da cidade, chegando a receber 

quatrocentas mil pessoas, que passam em média quatro dias em Juazeiro do 

Norte. 

 

A atitude sensibilizou muito a comunidade romeira, que lamentou o 

acontecido. No mesmo mês, o Governo do Ceará anunciou haver realizado 

um acordo com os responsáveis pela fiscalização para liberação dos 

transportes, iniciando de forma imediata.  

 

                                                             
33 NOTA DE SOLIDARIEDADE da Comissão Pastoral da Terra – CPT/CE, de 29 de outubro 
de 2014. (p.1) 
34 G1-CE. Romeiros bloqueiam via de acesso no CE em protesto contra fiscalização. G1 
Globo. 1.º nov. 2015. 
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Apesar do acordo, o caminhão pau de arara continua sendo fiscalizado e 

impedido de ultrapassar fronteiras. Em maio de 2016, noticiou o Diário do 

Norte uma audiência pública realizada em Juazeiro para debater sobre o 

assunto:  

 

 

o superintendente da PRF-CE, (...) ressaltou que, apesar de ser um 

assunto delicado, “há uma lei que proíbe o transporte de 

passageiros em caminhões pau-de-arara”. Ainda conforme o policial, 

“a lei será cumprida e deve-se levar em consideração, também, a 

segurança da vida”. Segundo destacou, “os maiores acidentes da 

história nas rodovias no Brasil envolvem romeiros”. Em um dos 

acidentes, acrescentou (...), “mais de 60 pessoas morreram!” 35  

 

Inúmeras reuniões e tentativas já foram realizadas com o fito de viabilizar a 

permissão do transporte. A última reunião expressiva aconteceu em janeiro 

de 2020. Promovida pela Pastoral da Romaria, o ato público reuniu também 

motoristas, fretantes, coordenadores de romarias, proprietários de ranchos, 

pousadas e hotéis, agentes de pastoral e lideranças políticas de Juazeiro do 

Norte.  

 

Entre os assuntos discutidos, a principal pauta foi sobre a PL n.º 

3.643/2015, que foi apresentada na Câmara dos Deputados Federais em 17 

de novembro de 2015, portanto, logo após o episódio da chamada “Operação 

Romeiro”. De acordo com a ementa do Projeto de Lei, destina-se para 

“declarar a tradição do uso de transporte conhecido como ‘pau de arara’ para 

a realização de romarias religiosas, como Patrimônio Cultural Imaterial do 

Brasil”. 

 

Em curtas e diretas linhas, o referido projeto propõe apenas dois artigos, 

vejamos: 

                                                             
35 COSTA, André. Audiência pública, em Juazeiro, debate o uso do pau-de-arara durante as 
romarias. Diário do Nordeste. 27 mai. 2016. 
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Art. 1.º Fica o uso do transporte de passageiros em veículos de 

carga, popularmente conhecido como “pau de arara”, para a 

realização de viagens por motivos religiosos, as conhecidas 

romarias, constituído como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, 

para todos os efeitos legais.  

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

A justificativa da PL faz breve recordação histórica da origem do pau de 

arara e solidifica sua importância para o cenário romeiro: 

 

 

O caminhão era adaptado de forma que sobre a carroceria do veículo 

eram colocadas tábuas, para servirem de assento, e instalada uma 

lona como cobertura a proteger os passageiros das intempéries. O 

pau de arara serviu ao êxodo de milhares de nordestinos assolados 

pela seca, que deixaram suas cidades rumo ao sul e sudeste, em 

busca de dias melhores. 

 

Rapidamente constituiu-se como o mais importante meio de 

transporte dos agricultores devotos que, em romaria, se dirigiam às 

sedes municipais para render homenagens aos santos de sua 

devoção. Para as romarias, este modelo de transporte prevalece até 

hoje, sendo considerado parte do processo, envolvendo toda uma 

mística, uma vez que o percurso é permeado de cânticos e orações, 

num clima de preparação para as atividades na basílica.36 

 

 

De acordo com o espelho do processo legislativo, disponível no portal da 

Câmara dos Deputados,37 o Projeto de Lei foi recebido pela comissão de 

                                                             
36 Inteiro teor da PL 3643/2015. 
37 Espelho do Processo Legislativo da PL 3643/2015. 
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Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) em 17 de fevereiro de 2020, 

para apreciação. 

 

Diante de tudo que fora exposto, pensamos que a proibição do pau de arara 

desperta a muitos verdadeiro incômodo. Afinal, esse transporte, utilizado há 

tantos anos, sofre agora as proibições mais severas por parte da legislação. 

Em tempos de reconciliação da Igreja com o Padim do povo nordestino – 

portanto, reconhecimento canônico e teológico –, temos o surgimento de 

entraves jurídicos, nunca vistos antes.  

 

Ninguém está acima da Lei – isso é menos que o conhecimento básico sobre 

Direito para qualquer cidadão. Longe de contradizer tamanha verdade, a 

tênue linha que disciplina o direito disposto na forma de Lei, deve ser 

compreendida como horizonte e não como arreio ou limite.  

 

Desfrutar do direito com sensibilidade nos remete à lição de Pontes de 

Miranda: “Quem só direito sabe, nem direito sabe”. Tal verdade nos leva a 

compreender a razão pela qual uma parede não pode ser erguida apenas 

com tijolos soltos. Uma parede é construída com tijolos unidos em 

argamassa. O ordenamento jurídico não se ergue apenas com letras frias de 

um papel, mas reveste-se do cimento da análise social e de sua boa 

aplicação, que reside na própria sensatez. Em sua sabedoria imortal, nos 

anima Eduardo Juan Couture: “Teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia 

encontrares o direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça!”. Não 

estamos a simplesmente lutar por um elemento ou esquecer um outro, 

queremos apenas nos unir na busca de uma solução. 

  



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

43 
 

LOCOMOÇÃO, CRENÇA E CULTURA: 

uma questão de direitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iante da realidade apresentada, encontramos três elementos que se 

destacam nesse imbróglio. Esses institutos, ora elementos, possuem 

ligação direta às garantias fundamentais guardadas pela 

Constituição brasileira. 

 

Pela compreensão do caso, salta-nos aos olhos o direito da liberdade 

religiosa, da universalidade de locomoção e a proteção de uma cultura, ou 

formação de uma tradição – que podem se expressar no uso do pau de arara, 

no contexto das romarias. Aparentemente, se desenha uma contraposição, 

deixando equidistante a ilegalidade do transporte, a falta de segurança e, por 

consequência, um atentado ao maior bem jurídico – a vida. Quando os 

direitos fundamentais entrechocam, qual a resolução mais benéfica para a 

sociedade? A colisão de direitos fundamentais é corrigida pela técnica da 

ponderação, que operacionaliza o Princípio da proporcionalidade.38  

 

                                                             
38 O Princípio da Proporcionalidade, conhecido também como princípio da razoabilidade, 
tem a finalidade de equilibrar os direitos individuais com os anseios sociais, em face da 
dignidade da pessoa humana. Esse mandamento pode ser reconhecido pela hermenêutica 
teleológica dos arts. 37 c/c 5.º, n.II e 84,IV, da CRFB/88. 

d  
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A ponderação se dá não pelas regras emanadas da norma; mas, sobre os 

princípios – que são normas com maior sustância, podendo ser aplicadas de 

forma universal. A nossa tradição jurídica ensina que, pelos princípios é que 

encontramos os verdadeiros valores que devem ser adotados para 

construção do direito. Igualmente às regras, os Princípios são extraídos da 

norma, ainda que de forma embutida. No entanto, conforme Robert Alexy os 

princípios são grandes porque promovem a ordem das possibilidades fáticas 

e jurídicas. Estão imersos na universalidade de todo o direito, sem um 

quantum específico.39 Assim, a lógica jurídica dos princípios se destaca 

melhor, porque acaba por independer do fato; diferentemente da regra, que é 

resposta para um fato previsto. 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem adotado a técnica de ponderação para 

resolver as aparentes colisões entre os direitos. Busca-se primeiro averiguar 

se há de fato um conflito entre os princípios; e havendo, qual pode ser mais 

valorizado.  

 

 

Objetivando resolver as colisões entre princípios, utiliza-se o método 

de ponderação entre princípios constitucionais. Após concluir pela 

necessidade da ponderação, deve-se buscar no caso concreto, os 

limites imanentes dos princípios envolvidos para se ter certeza da 

existência real do conflito entre eles. Passada essa etapa realiza-se 

o sopesamento entre os valores em questão, solucionando-se o 

conflito, isso ocorre através da argumentação jurídica.40 

 

 

Não é nenhuma novidade afirmar que o direito à vida se encontra no maior 

patamar do escalonado jurídico. Mas, invocá-lo, carece de uma precaução 

intangível. A um porque ele é sustentáculo para os demais princípios – sem 

                                                             
39 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo (p.63) 
40 LOPES, Lorena Duarte Santos. Colisão de direitos fundamentais: visão do Supremo 
Tribunal Federal. (p.6) 
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vida, não há razão de haver direito. A dois porque conforme o caput do art. 

5.º da CRFB/88 é um direito inviolável. 

 

Nesse aspecto, o jurista português J.J. Canotilho ressalta que o direito à 

vida acaba sendo um direito subjetivo de defesa.41 Ao indivíduo é indiscutível 

garantir-lhe o direito de viver. É um direito inato, já que nasceu vivo. E isso 

resulta numa “não agressão” no sentido vertical e horizontal. Assim, essa não 

agressão implica na dimensão protetiva vertical – quando o Estado brasileiro 

não pode atentar à vida de cada um de nós. Mais do que isso, deve o nosso 

Estado garantir essa proteção perante os demais cidadãos – daí a garantia 

protetiva horizontal. Portanto, o indivíduo tem garantia de não ser morto 

pelo Estado, e este tem o dever de se abster de atentar contra a vida do 

indivíduo; e ainda, tem direito de defesa da sua vida perante os outros 

indivíduos. 

 

Apesar de toda essa construção jurídica, nenhum direito ou garantia, por 

mais fundamental que seja, é absoluto. Aliás, uma das principais 

características dos direitos fundamentais – enquanto princípios que são – é a 

sua relatividade. Ou seja, “por se tratarem de princípios constitucionalmente 

previstos, os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto.”42  

 

A limitação do objeto do direito se esvaia em algumas situações, carecendo 

em muitos casos a melhor ponderação. Não há como haver proteção total de 

nenhuma das garantias. Não se valoriza apenas um e se despreza o outro: 

todas as garantias são fundamentais. O sopesamento equitativo propõe-se a 

atender um e a outro, ampliando o manto protetor jurídico para abarcar o 

máximo possível de ambos.  

 

Desta forma, nem a liberdade de crença, nem a possibilidade de locomoção, 

nem a cultura podem ficar tolhidas. 

                                                             
41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição 
(p.526) 
42 LOPES, Lorena Duarte Santos. Colisão de direitos fundamentais: visão do Supremo 
Tribunal Federal. (p.1) 
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DA CULTURA 

 

O elemento cultural que reveste a romaria de Juazeiro do Norte, em que pesa 

o uso do pau de arara, é facilmente percebido pela forma como se assenta.  

 

No aspecto mais geral, toda ação humana ou de vínculo humano tem um 

traço cultural. De maneira simplória, José Luiz dos Santos nos ensina que 

há duas concepções de cultura. A primeira remete aos aspectos de uma 

realidade social, e a segunda se refere mais especificamente ao 

conhecimento, às ideias e crenças de um povo.43  

 

As romarias de Juazeiro não se expressam apenas como manifestação de 

crença. Ela se se perfaz como traço característico de uma cultura própria, da 

construção do Nordeste e do homem sertanejo. Sobre a construção cultural 

do aspecto religioso, tem-se que: 

 

 

Arraigadas no seio da população, as crenças e práticas religiosas 

realizadas e estimuladas pelos leigos, tais como promessas e 

benzeduras, além da promoção de novenas, procissões, romarias, 

etc., faziam parte do cotidiano das pessoas, integrando a vivência 

religiosa dos fiéis, não se constituindo em meras substituições dos 

espaços não ocupados pela Igreja institucional.44 

 

 

Dada a essa peculiaridade, a romaria acaba por se aproximar de um 

patrimônio cultural imaterial. É isso que se detrai a partir da Constituição 

brasileira:  

 

 

                                                             
43 SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura? (p.20) 
44 PAZ, Renata Marinho. Para onde sopra o vento: a Igreja Católica e as romarias de Juazeiro 
do Norte. (p.51) 
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

  

 

O texto constitucional elenca como formas de expressão de cultura, os 

modos de criar, fazer e viver; e as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas. 

 

Uma vez protegida como patrimônio cultural imaterial, a Romaria traz a 

expressão de uso do pau de arara, que o incorpora no conjunto, como 

referência à letra do legislador constituinte. Nesse aspecto sobressairia a 

valorização cultural, sopesando a suposta infração do CTN. O registro 

histórico demonstra que “desde sempre” os romeiros chegaram a Juazeiro 

em pau de arara. Esse traço cultural perdura na atual geração que se 

intimida a perder essa característica pelo embate ao uso desse veículo.  

 

Encontrou semelhante sentido a Festa do Pau da Bandeira de Santo 

Antônio, na cidade de Barbalha-CE. A manifestação cultural tem registros 

iniciais datam de 1928 e ficou conhecida como “Festa do Pau”. Um dos 

rituais controversos para atualidade é o corte de uma grande árvore que 

servirá de haste durante o evento.  

 

 

A escolha da árvore (num de dois sítios prescritos), o desgalhamento 

e descascamento, a deposição na “cama do pau”, onde aguardará 

por quinze dias a eliminação da seiva (que tornará mais leve para 

carregar nos ombros o tronco de algo entre 20 e 22m de altura e de 

2t a 2,5t de peso), o abate de galhos menores e a fabricação de 

dispositivos necessários aos procedimentos, tudo isso se realiza 

segundo modelo fixo, não só para atender os requisitos funcionais, 
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quanto, sobretudo, para preservar a forma como guardiã da 

“tradição”.45  

 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), assim como 

a pesquisa desenvolvida para o reconhecimento de patrimônio imaterial da 

Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha; felizmente, levou 

em consideração, todo o catálogo de expressões culturais existentes nesta 

festa. Impedir a manifestação cultural, considerando que o aspecto do corte 

do pau era uma mera questão volitiva, uma agressão voluntária, seria um 

erro. Foram as celebrações, a benção da bandeira, as bandas cabaçais, entre 

outras manifestações que sobressaíram na questão. 

 

 

DA CRENÇA 

 

Pelo teor do nosso ensaio, certamente essa nuance da romaria foi a mais 

esmiuçada. De fato, quando colocamos a questão da romaria e o direito à 

crença, estamos diante de uma garantia fundamental resguardada pela 

Carta Magna. O texto constitucional é translucido:  

 

 

Art. 5º, IV. é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na 

forma da lei, a proteção aos locais de cultos e a suas liturgias. 

 

 

Desta maneira, sendo o caminhão pau de arara sublocado para efetuação 

das romarias, este se incorpora também no aspecto de direito à crença. 

Quando se dita aspectos pontuais, de maneira a exigir outra forma – que 

muitas vezes é inacessível – para expressar sua crença; pode-se incorrer no 

                                                             
45 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (Brasil). Do parecer 
referente ao registro da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha/CE. (p.4) 
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erro de castração do próprio direito. Percorrer o caminho até Juazeiro do 

Padre Cícero, no embalo de um pau de arara, revela a multiplicidade dessa 

expressão religiosa, que constitui elemento fundante. 

 

Na tradição jurídica esse não é o primeiro confronto religioso. Apenas à guisa 

de ilustração, temos o caso das Testemunhas de Jeová e a prática médica de 

transfusão de sangue. Sabe-se que devido àquela doutrina, os congregados 

estão impedidos de poderem se submeter às manobras médicas que utilizem 

a transfusão de sangue, ainda que diante de um risco de morte. Nesse 

sentido, dar prosseguimento a vida desse crente, a partir da transfusão de 

sangue, é sentenciar à verdadeira morte. 

 

O princípio da legalidade alberga esta questão, uma vez que ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Desta 

maneira, ninguém pode ser constrangido a renunciar sua consciência de fé, 

nem dos seus princípios religiosos. Cabe ao Estado brasileiro apenas 

respeitá-los. 

 

Conforme Celso Bastos, citado na pesquisa de Décio Policastro, tem-se que 

 

 

(...) o paciente tem o direito de recusar determinado tratamento 

médico, no que se inclui a transfusão de sangue, como fundamento 

no artigo 5.º, II, da Constituição Federal. Por este dispositivo, fica 

certo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude da lei (princípio da legalidade). (...) Como não 

há lei obrigando o médico a fazer a transfusão de sangue no 

paciente, todos aqueles que sejam adeptos da religião Testemunhas 

de Jeová, e que se encontrarem nesta situação, certamente poderão 

recusar-se a receber o referido tratamento, não podendo, por 

vontade médica, ser constrangido a sofrerem determinada 



 
 

50 
 

intervenção. (...) Mesmo sob iminente perigo de vida, não se pode 

alterar o quadro jurídico acerca dos direitos da pessoa.46  

 

 

Nesse sentido, o Princípio da autonomia da vontade, que norteia o Código de 

Ética Médica,47 concede o direito ao paciente de se manifestar sobre os 

tratamentos propostos pelo profissional, sendo a vontade do paciente 

essencial para condução de tratamentos. Haja vista, em iminente perigo de 

vida, o procedimento adotado independerá de anuência do paciente. 

 

A ponderação dos direitos pode variar caso a caso. Dentre as várias 

possibilidades jurídicas de proteção dos direitos fundamentais, as decisões 

judiciais podem divergir quanto ao assunto. 

  

A exemplo disso trazemos o resumo de uma decisão proferida pelo Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul.48 Na fundamentação, é possível observar 

que a decisão foi norteada pela existência da expressa manifestação de 

vontade da paciente, que se recusou ao procedimento de transfusão de 

sangue, protegendo-se assim o seu direito à liberdade religiosa: 

 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. TRANSFUSÃO DE 

SANGUE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE CRENÇA E 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. OPÇÃO POR 

TRATAMENTO MÉDICO QUE PRESERVA A DIGNIDADE 

RECORRENTE.  

I - Na decisão recorrida deferiu a realização de transfusão 

sanguínea contra a vontade expressa da agravante, a fim de 

preservar-lhe a vida. A postulante é pessoa capaz, está lúcida e 

                                                             
46 In POLICASTRO, Décio. As Testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue. (p.1) 
47 Resolução n.º 2.217/2018, do Conselho Federal de Medicina. 
48 TJ-RS – AI: 70032799041 RS, Relator: Cláudio Baldino Maciel, Data de Julgamento: 
06/05/2010, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2010. 
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desde o primeiro momento em que buscou atendimento médico 

dispôs, expressamente, a respeito de sua discordância com 

tratamentos que violem suas convicções religiosas, especialmente a 

transfusão de sangue. 

II - Impossibilidade de ser a recorrente submetida a tratamento 

médico com o qual não concorda e que para ser procedido necessita 

do uso de força policial. Tratamento médico que, embora pretenda a 

preservação da vida, dela retira a dignidade proveniente da crença 

religiosa, podendo tornar a existência restante sem sentido. Livre 

arbítrio. Inexistência do direito estatal de “salvar a pessoa dela 

própria”, quando sua escolha não implica violação de direitos sociais 

ou de terceiros.  

III - Proteção do direito de escolha, direito calcado na preservação da 

dignidade, para que a agravante somente seja submetida a 

tratamento médico compatível com suas crenças religiosas. 

 

 

Diferentemente, em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal,49 considerou-se que, ainda que houvesse manifestação da vontade 

do paciente, a transfusão de sangue deveria sobrepor ao direito à liberdade 

religiosa:  

 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. TERMO 

DE CONSENTIMENTO INFORMADO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. 

PACIENTE TESTEMUNHA DE JEOVÁ. 

I. Realizada a ponderação entre direitos e garantias fundamentais, o 

direito à vida se sobrepõe à liberdade de religião porque o direito à 

vida é premissa maior para o exercício de qualquer outro direito 

assegurado constitucionalmente ou em tratados internacionais. 

                                                             
49 TJ-DF 07126198220198070001 DF 0712619-82.2019.8.07.0001, Relator: Vera Andrigui, 
Data de Julgamento: 27/05/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2020. 
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II. O Poder Judiciário não pode ordenar a realização de 

procedimento médico cirúrgico sem possibilidade de transfusão 

sanguínea heteróloga em paciente por sua vontade, sob pena de 

colocar em risco a vida, ofendendo o principal direito fundamental 

assegurado constitucionalmente. 

 

 

Apesar do contrassenso, tal divergência já caminha para uma melhor 

harmonização e unificação de decisões. Isso, porque, em maio de 2019 foi 

interposto o Recurso Extraordinário n.º 1.212.272, originado do Estado de 

Alagoas, que tramita no Supremo Tribunal Federal. 

 

O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, pontua sobre o direito de 

autodeterminação do grupo religioso, considerando que esta é uma questão 

de democracia e neutralidade religiosa, que deve ser garantida pelo Estado. 

Assim comenta o Ministro:  

 

 

Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos 

titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face do 

Estado ou de particulares. Incluem-se aqui, por exemplo, a liberdade 

de confessar ou não uma fé e o direito contra qualquer forma de 

agressão a sua crença. (...) 

 

O alcance dos destinatários da liberdade religiosa não deve ser 

medido pela força numérica, nem pela importância social de 

determinada associação religiosa. A liberdade de credo deve ser 

assegurada de modo igual a todos, desde os membros de pequenas 

comunidades religiosas aos das grandes igrejas e de seitas exóticas 

ao círculo cultura. (...)  
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[Essa] é uma questão diretamente vinculada ao direito fundamental 

à liberdade de consciência e de crença, além de outros princípios e 

garantias constitucionais.50 

 

 

Acredita-se que será definido em nível nacional se as Testemunhas de 

Jeová têm ou não o direito de recusarem receber transfusão de sangue na 

rede pública de saúde. 

 

 

DA LOCOMOÇÃO 

 

O último aspecto aqui levantado se dá quanto ao direito de locomoção. Por 

ele é que se prefigura melhor o uso do caminhão pau de arara – já que no 

direito à cultura e à crença, posiciona-se melhor junto à romaria. Aqui, a 

romaria se ajunta ao pau de arara, numa interação homogênea. 

 

O direito à locomoção é muito aproximado ao direito de mobilidade urbana, 

mas o segundo é o que propicia o primeiro. A circulação está inserida no uso 

do direito de locomoção que está garantida pela mobilidade urbana. Assim, 

todo o arcabouço se fundamenta no direito de ir e vir. 

 

Por isso o direito de ir e vir se traduz em poder ter direito de “livre locomoção 

no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 

da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.51  

 

Depois de tudo que fora apresentado: Como imaginar que os romeiros de 

Juazeiro sejam impedidos de manifestar sua crença e cultura, pela 

impossibilidade de realizar romaria em pau de arara? 

 

                                                             
50 Cf. Revista Consultor Jurídico, p.1 
51 CRFB/88, Art. 5º, XV. 
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Certamente, pode-se argumentar a respeito da estatística de acidentes e 

mortes de romeiros pela insegurança do transporte. No entanto, a 

motocicleta, apesar de permitida, é que traz uma maior vulnerabilidade para 

os seus usuários:  

 

 

Se o risco de morrer em uma colisão de automóvel já é significativo, 

a depender das circunstâncias do acidente, sobre uma motocicleta 

essas chances são 20 vezes maiores. Esse número sobe para 60 

vezes se a pessoa não estiver usando o capacete.52  

 

 

Na comparação não sugerimos que um ato justifique outro, mas importa 

demonstrar à compreensão e indignação: Para quem o direito é servido? 

 

A sobreposição de conflito se torna-se ainda maior quando, antes do advento 

da Resolução n.º 82/1998, do COTRAN, ainda sob a égide da permissão, já 

se impedia a livre locomoção das romarias em pau de arara. Ademais, com a 

nova Resolução, se atribui legitimidade (mesmo que ainda em caráter 

precário) à utilização do mesmo transporte, ao serviço da mobilidade urbana; 

e deixou-se, oportunamente, de contemplar as viagens com fins religiosos. 

 

Caso semelhante foi o processo de legalização do serviço de mototáxis. A 

crise de mercado proporcionou a invenção dos mototáxis que, ao modelo dos 

taxistas, era realizado em motocicletas. A estatística de morte no trânsito, a 

higiene e a insegurança do transporte sempre colocaram em xeque a sua 

legalidade. Construindo-se normas de segurança mínima, o serviço passou a 

ser legalizado através da Lei n.º 12.009/2009.  

 

Ressaltamos que valoração social do serviço de mototáxis recebeu um aceno 

jurídico positivo. A sociedade exigiu que houvesse uma regulamentação que 

                                                             
52 SENADO FEDERAL (Brasil). Explosão de motos e mortes: brasileiros aderem às duas 
rodas, transporte que mais mata no trânsito. (p.1) 
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aceitasse ou extirpasse o serviço, porque imperioso era alterar o estado 

dramático da clandestinidade. O que, ao menos no aspecto jurídico, foi 

alcançado, autorizando e regulamentando o serviço.  
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A LEI E O ROMEIRO DO PADRE CICERO: 

“somos todos conduzidos aos caminhos do Senhor... 
Juazeiro é a igreja que Deus quis nos entregar” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o chegar ao fim desse ensaio é possível concluir, entre outras coisas, 

que o diálogo entre as romarias e o caminhão pau de arara é mais 

que necessário. As implicações que derivam dessa relação 

ultrapassam o nível volitivo dos envolvidos e no uso dos institutos 

jurídicos. 

 

Acreditamos que enquanto o caminhão pau de arara, mesmo com toda a sua 

intercorrência jurídica, continuar sendo um meio expressivo das romarias; 

pode e deve ser recolocado. Importante compreender que o veículo não se 

encontra no prisma da ilegalidade, vez que as munições jurídicas protetivas 

o alcançam e o abarcam – o que torna ponderável o diálogo com o 

ordenamento jurídico. Isso é possível, ainda que presente esse caráter 

informal, clandestino, derivado de sua origem, composição e desenvoltura.  

 

Diante do aspecto da segurança que, no nosso ponto de vista, é o principal 

elemento a ser reparado, acreditamos que pode ser alcançada a partir de 

uma promoção legal, capaz de incrementar os artefatos necessários para 

mitigação dos riscos. Desta maneira, quando tornamos o transporte mais 

adequado, distanciamos, e até aniquilamos, a sua insegurança. O conforto 

a  



 
 

58 
 

para os passageiros pode inclusive vir imbuído, vez que ao se contemplar a 

vida, se aprecia também a sua qualidade. Tais adaptações certamente não 

desentoaria a canção romeira. 

 

Diante de uma proibição irredutível do pau de arara, corremos o risco de 

atacar a tríplice manifestação das garantias constitucionais ora 

apresentadas. Os casos que porventura vieram a aparecer na abordagem, 

até mesmo com grau de comparação, não foram postos levianamente. Eles 

comungam entre si situações semelhantes ao drama vivenciado, e nos levam 

a refletir: até onde impedir o uso do pau de arara, pode ser compreendido 

como proteção à vida ou como agressão da própria liberdade?  

 

Chegamos aqui com a sensação de estamos com mais indagações do que 

com respostas. Certo também é que os elementos sociais e políticos acabam 

sendo contemplados, nessa questão tão peculiar, ainda que de forma 

dissolvida. No entanto, é possível perceber o olhar arrefecido das autoridades 

civis e da população em geral que se divide em opiniões distintas, 

fundamentadas apenas em razões fragmentadas. 

 

Portanto, necessário é despertar para a aprimoramento holístico dessa 

questão e compreender que se trata de um grupo, eternizado na sua cultura 

e crença, que se confunde com a história da própria Cidade, e que passa por 

um conflito sem razão. É inevitável que as nuances particularizadas, ora 

contrapostas, acabem caindo por terra diante da grandeza do todo. 

 

Cara leitora, caro leitor: como podemos sintetizar essa ardorosa empreitada?  

 

De certeza apenas sabemos que, poder chegar a Juazeiro tendo realizado um 

percurso no pau de arara, é mais que manifestação de crença, atualização 

da cultura e exercício do direito de ir e vir. É, sobremaneira, a consolidação 

do direito de ser romeiro.
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POSFÁCIO 

Notas sobre a leitura primeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ualquer subtema relacionado ao macro Romaria, nos interessa e 

empolga. Nascidos em Juazeiro, eu e meus dois  irmãos e três irmãs, 

crescemos entre romeiros:  na casa de nossos pais – quando a         

vizinhança os acomodava em ranchos improvisados e a crianças 

romeiras eram nossas amigas de brinquedos por alguns dias; na igreja – 

(hoje Basílica) nas missas, visitando muitas vezes a sala de apoio ao romeiro 

(nosso caçula  inclusive acólito por um bom tempo); ou ainda na casa de 

nossa matriarca – que em plena Rua Padre Cícero nos deixava de plantão 

para dar água aos transeuntes enquanto enchíamos os olhos com todo 

aquele colorido movimento: de pessoas, barracas, benditos, rosários e 

caminhões pau de arara. 

 

Esboçar uma impressão sobre esse ensaio - proposta que recebi de meu 

amado irmão, amigo e compadre… Apesar de jubiloso ser o aceite, vem 

também carregado de responsabilidade e preocupação. Compartilhamos 

memórias, mas não a mesma formação. Leiga, conheço as leis de forma 

superficial. Fiz então a contra proposta: fazer a primeira leitura juntos, tão 

logo acabada a escrita. Ele aceitou.  Sucederam-se algumas noites de 

risadas e cafés e lembranças e sugestões. O trabalho diferente do que 

pensara, não foi exaustivo. Sequer difícil. 

q  
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Dois cadernos caprichados, contendo os impressos, estavam preparados 

junto com duas redes já armadas para nossa empreitada.  As aquarelas para 

apreciação e o brilho no olhar de quem entrega um filho, por confiança, a 

alguém amado. O escritor estreante pede sinceridade absoluta. E merece. 

 

De pronto percebi que o estilo fluido, característico de Mauro Filho, 

sobressaiu ao tom técnico na escrita. Aqui não está uma peça jurídica, mas 

a emoção de um filho da terra, que percebe a necessidade de colocar o 

romeiro no centro de sua defesa - arguindo culturas, crenças, história e 

leis.  Está a favor da gente que iniciou e mantém tudo o que é a região 

metropolitana do Cariri, em especial Juazeiro do Norte. 

 

Há em sua exposição, sobejamente explorada, a relação inquebrável entre o 

Pau de Arara e a fé romeira:  instrumento e meio para um fim, que é chegar 

ao colo da Mãe das Dores. Eis que, durante a leitura, esbarro na defesa dos 

inocentes. Aqueles que adentram o templo de Deus, trazendo suas boas 

companhias (a maioria das vezes imagens do próprio Padre Cícero) e se 

apresentam revestidos da fé simples, que não busca explicações. Apenas 

creem e oferecem tudo: a vida, a saúde, os problemas, as angústias, as 

alegrias, a viagem. 

 

Tudo na romaria é oração, inclusive o Pau de Arara. Cabe a nós, proteger e 

cuidar para que assim seja por longo tempo. É a principal impressão dessa 

leitora, ao mergulhar no sentido dessas páginas a nós oferecidas, em Uma 

Fé Sobre Rodas. 

 

Maíres Alves Cordeiro 

Irmã do autor 
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