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RESUMO

ALVAREZ, Carlos Rafael D..

A presente dissertação tenciona analisar, sob o prisma da teoria da libertação e do Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano, o Poder Cidadão venezuelano e seu aporte ao 

combate à corrupção através da estruturação em uma só instituição de diversos órgãos 

independentes, com destaque para a participação popular através dos movimentos 

sociais e, em especial, seu aporte à realidade brasileira.

.

Palavras-chave: Teoria da Libertação; colonização, alteridade, pluralismo jurídico, 

movimentos sociais; participação cidadã; Novo Constitucionalismo Latino-Americano; 

divisão de poderes; órgãos independentes; combate à corrupção.



ABSTRACT

ALVAREZ, Carlos Rafael D..

This work intends to examine, in the light of the theory of liberation and the New 

Constitutionalism Latin American, the Citizen Power Venezuelan and its contribution to 

the fight against corruption through the structure into a single institution of several 

independent bodies, highlighting popular participation through social movements and in 

particular its contribution to the Brazilian reality.

Keyword:. Theory of Liberation; colonization; otherness; legal pluralism; social 

movements; citizen participation; New Constitutionalism Latin American; division of 

powers; independent bodies; fighting corruption.
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