EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO/SP

Ação Civil Pública n. 1000553-30.2020.8.26.0228

SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - APEOESP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
43.037.597/0001-51, com sede na Praça da República, 282, Centro, São Paulo –
Estado de São Paulo, CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
02.177.766/0001-71, com sede na Rua Fiação da Saúde, 335, Saúde, São Paulo –
Estado de São Paulo, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA
DEMOCRACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
31.045.402/0001-36, com sede na Rua da Abolição, 167, Bela Vista, São Paulo –
Estado de São Paulo, por intermédio dos advogados subscritores, constituídos na
forma da documentação ora anexada (docs. 01, 02 e 03), vêm, perante Vossa
Excelência, expor e requerer o quanto segue.
Antes de prosseguir, convém registrar, por relevante, que a pretensão
ora deduzida, inerente ao direito fundamental à reunião, basilar a um regime
democrático e civilizado, é apoiada por relevantes instituições democráticas, tais
como FRENTE BRASIL POPULAR, FRENTE POVO SEM MEDO, CAMPANHA
NACIONAL FORA BOLSONARO, GRITO DOS EXCLUÍDOS, COALIZÃO NEGRA

POR DIREITOS e MOVIMENTO ACREDITO, a reforçar, por conseguinte, a
relevância e urgência da controvérsia trazida ao conhecimento de Vossa
Excelência.

I.
1.

Dos fatos.

No dia 16 de agosto de 2021, militantes sociais, representantes do “Grito

dos Excluídos” e da “Campanha Fora Bolsonaro”, estiveram em reunião junto ao 11º
Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, visando a notificação de manifestação
popular para exercício do direito de reunião nos termos constitucionais (CF, art.
5º, XVI), cientificação realizada com antecedência maior do prazo preconizado
pelo Decreto Estadual n. 64.074/2019.
2.

O ato seria realizado no dia 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista.

3.

Em resposta, a Polícia Militar comunicou que outra reunião, de

diferente espectro político, estaria marcada para o mesmo dia e horário na Avenida
Paulista, o que impossibilitaria a ocorrência simultânea dos mesmos, tendo em
vista a decisão liminar exarada nestes autos, e que, como no dia 24 de julho de
2021 houve duplicidade de pedidos de manifestação, havendo preferência foi da
oposição, digamos assim, e que, neste momento a situação teria preferência.
4.

Porém, quando questionada sobre o outro ato (da situação) que estava

marcado para a Avenida Paulista, na ocasião do dia 24 de julho, os Peticionários
foram informados de que se tratava de ato de cunho religioso feito por uma única
pessoa, que nos bancos de dados da Polícia Militar, constava como de orientação
político-ideológica compatível à situação.
5.

É importante frisar que o “Grito dos Excluídos” é um conjunto de

manifestações populares que, desde 1995, ocorre, anualmente, em 7 de setembro,
de iniciativa ligada à Igreja Católica, especialmente à CNBB. É uma das mais
importantes manifestações sociais do país, sendo realizada em diversas cidades e

estados da federação de forma pacífica e organizada e, em São Paulo, acontece há
12 (doze) anos na Avenida Paulista.
6.

Além disso, a campanha “Fora Bolsonaro” tem realizado atos por todo

o país nos últimos meses, de forma pacífica e com a comunicação prévia aos órgãos
competentes. Igualmente, os movimentos Frente Brasil Popular, Frente Povo sem
Medo, o já citado Grito dos Excluídos, Movimento Acredito e Coalização Negra por
Direitos, vêm realizando atos semelhantes.
7.

Pois bem. Em 23 de agosto último, o Governador do Estado de São

Paulo, João Dória Júnior, afirmou à imprensa que a prioridade para o uso da
Avenida Paulista neste 7 de setembro, seria dos manifestantes da “situação”1.
8.

Não obstante o patente desrespeito à ordem de revezamento

determinada por este MM. Juízo, que ensejou o protocolo de representação ao
Ministério Público de São Paulo (juntada às fls. 561/568 destes autos), as entidades
convocadoras do ato optaram então por alterar o local da manifestação para o Vale
do Anhangabaú, na mesma data.
9.

Disso resultou a comunicação da mudança de local à Prefeitura de São

Paulo e à Polícia Militar, nos termos da legislação vigente, que foi efetuada no dia
26/08/2021, conforme demonstra a documentação anexada (doc. 4).
10.

Ocorre que, no próprio dia 26/08/2021, os ora peticionários foram

surpreendidos por nova declaração pública do Sr. Governador do Estado, dada a
alguns veículos de comunicação (doc. 5), determinando a proibição de atos da
oposição no próximo 07 de setembro. Confira-se o noticiado pelo jornal Folha de
São Paulo:

Disponível em https://www.poder360.com.br/brasil/so-bolsonaristas-poderao-semanifestar-na-paulista-em-7-de-setembro-define-sp/ (consultado em 27/08/2021, às
07h27)
1

“Doria afirmou que a SSP vetará a utilização de qualquer área, "não só
na capital, mas também no estado de São Paulo", para manifestações
contrárias a Bolsonaro no dia 7.”

11.

A despeito de, até o presente momento, não ter havido comunicação

formal da negativa à organização do ato, é certo que a publicidade e notoriedade
do fato explicitam a vedação estabelecida, independentemente de comunicação
direta aos manifestantes.
12.

Ante a absoluta desproporcionalidade de tal medida, que restringe

imotivadamente as liberdades constitucionais de reunião e manifestação,
requeremos a concessão de medida liminar inaudita altera pars, pelas razões
de direito que expomos a seguir.

II.

Das razões e fundamentos jurídicos que amparam a
pretensão.
II.1. DA PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DOS
PETICIONANTES EM INTERVIR NO PRESENTE FEITO E FORMULAR
REQUERIMENTO LIMINAR.

13.

Os peticionantes detêm legitimidade e interesse para a formulação do

requerimento ora apresentado.
14.

Confira-se que a demanda, em seu polo passivo, contém sujeito

indeterminado, qual seja, “a coletividade”, representada por diversos
grupos/movimentos políticos e sociais, que visam, dentre outras coisas, dar
organização e mobilização ao exercício do direito constitucional de reunião.
15.

Tanto assim é que o pedido final postulado pelo demandante é “que seja

determinado à coletividade de grupos antagônicos de manifestantes que se

abstenha de reunirem-se no mesmo local e data, com inobservância dos parâmetros
constitucionais e legais para o exercício do direito de reunião”.
16.

Bem por isso, há interesse jurídico do ora peticionário em buscar a

concessão da medida postulada abaixo, em razão de que, por ato/fato
administrativo emanado do próprio autor da ação – Estado de São Paulo –
denegou-se o livre exercício do direito de reunião em local diverso (Vale do
Anhangabaú) daquele no qual o grupo antagônico se reunirá no dia 07/09/2021
(Avenida Paulista).
17.

E tal, sejam como partes, aqui entendidos os peticionários no amplo

contexto da “coletividade” demandada, seja como terceiros interessados,
diretamente afetado por interpretação ampliativa e ilegítima da decisão liminar
proferida nestes autos.
18.

A esse respeito, em tema de legitimidade propriamente dita, veja-se a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“O conceito de parte legítima deve ser aferido tendo como base a relação
jurídica de direito material que vincula a parte que pede com a parte contra
quem se pede. Como leciona Athos Gusmão Carneiro, ‘consiste a legitimação
para a causa na coincidência entre a pessoa do autor a quem, em tese, a lei
atribui a titularidade da pretensão deduzida em juízo, e a coincidência entre a
pessoa do réu e a pessoa contra quem, em tese, pode ser oposta tal pretensão’
(...)2”

19.

Da mesma forma, no particular aspecto do terceiro interessado:
“Não se olvide que o interesse jurídico do terceiro se demonstra, segundo
Marcus Vinicius de Abreu Sampaio, que se utiliza da lição de Cássio
Scarpinella e Marinoni (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, 3. ed. em e-book baseada na 3. ed. impressa, Coordenadores Teresa
Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier jr., Eduardo Talamini, Bruno Dantas,
Título III, item 6) (...) pela ‘probabilidade atual ou iminente de que possa a

REsp 1735668/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/12/2018.
2

decisão a ser proferida no processo em que pretende intervir vir a afetar sua
esfera jurídica" (Idem, Cássio Scarpinella Bueno, p. 528). A potencial afetação
de sua esfera jurídica pela sentença há de ser reflexa e não direta. Segundo
entendimento de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, há interesse jurídico quando
a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do terceiro que
entretém uma relação jurídica conexa àquela afirmada em juízo (cf. Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código
de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015, 198). Trata-se de
afirmação correta, mas que, segundo nosso entender, merece um
esclarecimento: o interesse jurídico que autoriza o ingresso do terceiro em
processo alheio, não se limita às situações em que a sentença possa afetar
negativamente a esfera de seu direito. Esse interesse existe, não obstante a
possível afetação de sua esfera jurídica seja positiva. Ou seja, o terceiro pode
intervir em processo alheio, quando demonstrar que o seu direito pode ser
afetado, negativa ou positivamente, pela sentença a ser proferida em processo
alheio.’ (...)” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Recurso Especial nº
1.624.010/SP, j. 05/04/2017)

20.

E não há, aqui, mero interesse fático, mas sim jurídico.

21.

É que a atuação do Estado de São Paulo, ao proibir o regular exercício

do direito de reunião e manifestação, afeta garantia constitucionalmente
assegurada aos Peticionários, o que justifica o interesse jurídico na intervenção
aqui manifestada.
22.

Sobre isso, ainda que diga respeito à amplitude da coisa julgada

afetando terceiros, destaca-se a lição de Theodoro Júnior:
“O prejuízo que não se alcança com a coisa julgada é o jurídico (a
negação de um direito de terceiro, ou a restrição direta a ele) e não
simplesmente de fato (...)” 3

23.

Da mesma maneira (grifos nossos):
“Os terceiros juridicamente interessados são aqueles que têm ligação
com a relação jurídica controvertida em juízo, seja porque participam de
uma relação jurídica conexa àquela deduzida em juízo, seja porque

3

In Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 580.

participam direta ou indiretamente da própria relação jurídica
deduzida em juízo ou ainda porque têm interesse específico no debate
institucional da matéria que é objeto de determinado processo
judicial.” 4

24.

Ressalte-se que a intervenção ora em enfoque, em conformidade com

os fatos e fundamentos jurídicos adiante expostos, visa dar concretude à atuação
jurisdicional deste MM. Juízo, para decidir acerca do alcance e extensão da medida
liminar deferida às fls. 76/79, a fim de assegurar, liminarmente e inaudita
altera pars, que os peticionários – e as demais entidades e movimentos
listados –, possam se reunir no Vale do Anhangabaú.
25.

Denota-se como inarredável a presença de interesse processual apto a

deflagrar o conhecimento do presente requerimento, o que se requer, portanto,
desde logo, à vista das razões de fato e de direito adiante articuladas.

II.2. DOS DIREITOS DE REUNIÃO E MANIFESTAÇÃO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO-DEMOCRÁTICO.

“Impõe-se, desse modo, ao Estado,
em uma sociedade estruturada sob
a égide de um regime democrático,
o dever de respeitar a liberdade de
reunião (de que são manifestações
expressivas o comício, o desfile, a
processão e a passeata), que
constitui prerrogativa essencial dos
cidadãos, normalmente temida
pelos regimes despóticos ou
ditatoriais que não hesitam em
golpeá-la, para asfixiar, desde logo,
o direito de protesto, de crítica e de
discordância daqueles que se

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso
de Processo Civil. vol. II, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 92.
4

opõem à prática autoritária do
poder5”.

26.

O direito de reunião é consagrado no art. 5º, XVI, da Carta Política de

1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (....)XVI - todos podem
reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente;

27.

Referido direito fundamental também se encontra preconizado em

Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário:
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n.
592/92), art. 21. O direito de reunião pacifica será reconhecido. O
exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei
e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse
da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para
proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as liberdades das
demais pessoas.
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/92), art.
15: É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício
de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que
sejam necessárias, uma sociedade democrática, no interesse da
segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das
demais pessoas.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 20.1: Todo ser humano
tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica.

28.

Veja-se, ainda, no ponto, a intelecção dos artigos 1º e 4º da Lei Estadual

n. 15.556/2014:

5

Voto do Min. Celso de Mello na ADPF 1969/DF.

Artigo 1º - O Estado garantirá, nos termos dos incisos IV e XVI do artigo
5º da Constituição Federal, a qualquer pessoa o direito à manifestação
do pensamento, sendo vedado o anonimato, e a reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente, na forma desta lei.
Artigo 4º -As manifestações e reuniões em locais e vias públicas,
inclusive organizadas através das redes sociais, na Internet, conforme
previsão constitucional, deverão ser previamente comunicadas às
Polícias Civil e Militar, na forma de regulamento expedido pela
Secretaria da Segurança Pública.

29.

Calha igualmente mencionar o Decreto Estadual n. 64.074/19, que

regulamenta a Lei Estadual acima referenciada:
Artigo 4º - O exercício do direito de reunião e da liberdade de
manifestação não poderá frustrar outras reuniões previamente
agendadas para a mesma data e local.
Parágrafo único - Se houver previsão de outra reunião para a
mesma data e local, os organizadores deverão ser informados
imediatamente dessa circunstância, a fim de que possam
reorganizar seu evento para data ou local não utilizados.
30.

Segundo a Lei Maior, o direito de reunião somente pode sofrer

interferência do Poder Público em Estado de Defesa, quando pode ser restringido
(CF, art. 136, § 1º, I, ‘a’), ou em Estado de Sítio, quando pode ser suspenso (CF, art.
139, IV).
31.

Ressalte-se, nessa direção, que o direito de reunião consubstancia

indispensável instrumento de concretização de outros direitos fundamentais que
fundam o Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), dentre os quais a cidadania
(CF, art. 1º, II;), o do pluralismo político (CF, art. 1º, V) e o do direito de
manifestação (CF, art. 5º, IV; PICDP, art. 19; CADH, art. 13, DUDH, art. 18).
32.

Em relação ao direito fundamental à reunião, a jurisprudência da

Suprema Corte é consolidada no sentido de: (i) reconhecer a sua

indispensabilidade ao regime democrático, (ii) proibir que o Estado intervenha,
restrinja ou exare juízo de conveniência sobre o seu exercício, cabendo-lhe, tão
somente, depois de previamente cientificado por membros da sociedade civil,
propiciar as condições para que a garantia político-social seja exercida de forma
segura e pacífica.
33.

Nessa trilha, cabe citar os seguintes precedentes (RE 806339, Relator(a):

MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 15/12/2020; ADI 5852, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/
Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020; ADPF 187, Relator(a):
CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011; ADI 4274, Relator(a):
AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2011; ADI 1969, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2007).
34.

Conforme

precisamente

assinalado

pelo

E.

Min.

Ricardo

Lewandowski, na supracitada ADI n. 1969/DF, “[a] liberdade de reunião e de
associação para fins lícitos constitui uma das mais importantes conquistas
da civilização, enquanto fundamento das modernas democracias políticas”.
35.

No seio doutrinário, convém trazer à colação as abalizas lições do E.

Min. Celso de Mello, que, em obra acadêmica, definiu o direito de reunião como
“instrumento de liberdade dentro do Estado moderno”:
"a) O direito de reunião constitui faculdade constitucionalmente assegurada a
todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país; b) os agentes públicos
não podem, sob pena de responsabilidade criminal, intervir, restringir, cercear
ou dissolver reunião pacífica, sem armas, convocada para o fim lícito; c) o
Estado tem o dever de assegurar aos indivíduos o livre exercício do direito de
reunião, protegendo os,
inclusive,
contra
aqueles que
são
contrários à assembleia; d) o exercício do direito de reunião independe e
prescinde de licença da autoridade policial; e) a interferência do Estado nas
reuniões legitimamente convocadas é excepcional, restringindo-se, em casos
particularíssimos, à prévia comunicação designação, por ela, do local da
assembleia (...); g) a liberdade de locomoção pessoal constitui direito-meio em
relação ao direito de reunião, o qual, por sua vez, tem por escopo a livre
manifestação do pensamento.; h) o direito de reunião, permitindo o protesto,

a crítica e a manifestação de ideias e pensamento, constitui instrumento de
liberdade dentro do Estado moderno6.

36.

Também valiosas são as considerações de Sua Excelência na citada ADI

n. 1969/DF, ao enfatizar (i) o dever do Estado de assegurar a todo(a) e qualquer
cidadão(ã) o direito de se reunir pacificamente e (ii) a fundante relevância de tal
garantia a uma sociedade que se pretenda democrática:
Impõe-se, desse modo, ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide
de um regime democrático, o dever de respeitar a liberdade de reunião (de que
são manifestações expressivas o comício, o desfile, a processão e a passeata),
que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, normalmente temida pelos
regimes despóticos ou ditatoriais que não hesitam em golpeá-la, para asfixiar,
desde logo, o direito de protesto, de crítica e de discordância daqueles que se
opõem à prática autoritária do poder.

37.

Em reforço, insta relembrarmos o compromisso histórico – e de sempre

- do Poder Judiciário na missão de preservar e assegurar o efetivo exercício do
direito à reunião.
38.

Em julgamento memorável ocorrido há mais de cem anos (05.04.1919),

o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com episódio em que forças
repressivas do Estado da Bahia dispersaram, mediante uso da força, reunião na qual
se pretendia realizar comício em favor da candidatura do então senador Ruy
Barbosa à Presidência da República, concedeu-lhe ordem de habeas corpus e de
seus correligionários e amigos “para que possam, no Estado da Bahia e
principalmente na cidade de São Salvador, sua capital, reunir-se todos, em comícios,
nas praças públicas, ruas, teatros e quaisquer outros recintos, onde manifestem,
livremente, seus pensamentos e opiniões, ameaçados como se acham todos, de sofrer
violências e impedidos e coagidos como estão, por abusos de autoridade dos poderes
públicos do Estado, representados por sua polícia7”.

FILHO, José Celso de Mello. O Direito Constitucional de Reunião,Revista Justitia, vol. 54,
1978, São Paulo: LEX Editora, p. 19-23.
6

HC 4781, Relator(a): EDMUNDO LINS, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/1919.
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39.

Tanto doutrina como jurisprudência estabelecem alguns pressupostos

para que a reunião seja agasalhada pela tutela constitucional. Vejam-se, nessa
esteira, as lições do E. Min. Gilmar Mendes em conhecida obra doutrinária (grifos
no original):
O direito de reunião pressupõe um agrupamento de pessoas
(elemento subjetivo).
Não será, porém, todo agrupamento de pessoas que dará lugar a
uma reunião, protegida constitucionalmente. O ajuntamento
espontâneo em torno de um acontecimento inesperado na rua não
espelha a figura protegida constitucionalmente. A reunião deve
ostentar um mínimo de coordenação (elemento formal). A
aglomeração deve ser o resultado de uma convocação prévia à
coincidência de pessoas num mesmo lugar. Quem participa da
reunião deve integrá-la conscientemente (...). Não se exige, de
toda sorte, para caracterizar uma reunião, que se perceba no grupo
uma estrutura organizada em pormenores, como é o caso quando
se cogita da existência de uma associação.
Não basta, por outro lado, que haja convocação sob certa liderança
de um agrupamento de pessoas, para que se aperfeiçoe a figura
jurídica da reunião. As pessoas devem estar unidas com vistas à
consecução de determinado objetivo. A reunião possui um
elemento teleológico. As pessoas que dela participam
comungam de um fim comum – que pode ter cunho político,
religioso, artístico ou filosófico. Expõem as suas convicções ou
apenas ouvem exposições alheias ou ainda, com a sua presença,
marcam uma posição sobre o assunto que animou a formação do
grupo. (...).
O agrupamento de pessoas, no direito à reunião, é
necessariamente transitório, passageiro (elemento temporal).
Daí lembrar Manoel Gonçalves Ferreira Filhoque, “se o
agrupamento adota laços duradouros, passa da reunião para o
campo da associação”.
A reunião deverá, assim, apresentar “uma pluralidade de pessoas
que se põe de acordo e permanece unida durante certo tempo para
expressar uma opinião coletivamente, para exteriorizar seus
problemas à generalidade das pessoas ou para defender seus
interesses.
A reunião, igualmente, deve ser pacífica e sem armas (elemento
objetivo).
Reunião pacífica é aquela que não se devota à conflagração física.
A reunião não pacífica é “aquela na qual todos os participantes ou
a grande maioria deles põem, com os seus atos, em perigo pessoas
e bens alheios (...)

A noção de reunião é suficientemente ampla para acomodar tanto
manifestações estáticas, circunscritas a um único espaço
territorial, como para acolher situações mais dinâmicas, em que
há o deslocamento dos manifestantes por vias públicas. Haverá
sempre, porém, um local delimitado, uma área especificada para a
reunião (elemento espacial)8”.
40.

Portanto,

à

luz

dessas

balizas

normativas,

doutrinárias

e

jurisprudenciais, é incontroverso que, não tendo sido decretado Estado de Defesa
ou de Sítio, não é lícito ao Poder Público interferir no direito à reunião.

41.

Estabelecidas assim as premissas pertinentes ao debate, passa-se a

enfrentar o caso em concreto.

II.3. Subsunção do fato às normas pertinentes.
42.

Como se verá abaixo, (i) a manifestação almejada pelos Peticionários e

demais instituições mencionadas, no dia 07.09.2021, atende a todos os requisitos
normativos, de modo que (ii) a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Governador do
Estado de São Paulo, ao proibira sua realização, reveste-se de maiúscula
ilegalidade.
43.

Fundamenta-se.

a. Da estrita observância das balizas constitucionais e
formais para a manifestação do dia 07.09.2021.
44.

É indiscutível que a manifestação observou todos os pressupostos

delineados pela ordem jurídica:

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional, 13ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, p. 431/433.
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(i) Elemento subjetivo e formal: A reunião foi e continua sendo
organizada e divulgada por diversas instituições, incluindo-se partidos políticos,
movimentos sociais, entidades e outros segmentos da sociedade civil, com
comparecimento estimado de, no mínimo, milhares de pessoas;
(ii) Elemento teleológico: Nada obstante se tratar de fatos públicos e
notórios (CPC, art. 373, I), depreende-se, pela documentação anexa, o propósito de
diferentes instituições para se reunir e, dentre outros,
(a) protestar contra a política sanitária adotada pelo Governo Federal
na pandemia da covid-19;
(b) pugnar pela aceleração do programa de vacinação,
(c) pedir a prorrogação e aumento do auxílio emergencial enquanto
medida de contenção da miséria e desemprego sem precedentes,
(d) protestar e denunciar o avanço de projetos de lei que atentam contra
a soberania nacional e o interesse público (PL n. 591/2021).
(e) requerer o processamento do Chefe do Poder Executivo Federal
pelas acusações penais e de responsabilidade contra ele deduzidas;
(iii) Elemento temporal: A reunião terá o seu início e fim no dia
07.09.2021, nos mesmos moldes das manifestações realizadas anteriormente e,
ainda, em anos anteriores, no dia da Independência do Brasil.
(iv) Elemento objetivo: A reunião será realizada pacificamente e sem
que as pessoas participantes portem armas (em sentido amplo), tal como vem
ocorrendo nos atos anteriores organizados ou que contaram com a participação
das mesmas entidades.
(v) Elemento espacial: Houve a delimitação de um local (Vale do
Anhangabaú), o que permite ao Poder Executivo planejar, organizar e deslocar as
forças públicas de segurança para garantir o exercício escorreito do direito à
reunião, com a incolumidade necessária dos presentes.

(vi) Comunicação ao Poder Público: Além de ser fato público e
notório que a autoridade competente foi previamente cientificada (o que já
atenderia, segundo o quanto assentado pelo STF no RE 806339, ao dever prévio de
comunicação), reitere-se que a comunicação da autoridade competente se deu com
antecedência maior do quanto estatuído no art. 2º, do Decreto Estadual n.
64.074/19 (cf. doc. 4).
(vii) Não coexistência de manifestação anterior convocada para o
mesmo local: Considerando-se não haver, na data e locais indicados (07.09.2021 e
Vale do Anhangabaú), manifestação outra previamente convocada, não incide o
óbice descrito no dispositivo constitucional (CF, art. 5º, XVI). Saliente-se, por
oportuno, que o ato a ser realizado na Avenida Paulista dista quilômetros
consideráveis do Vale do Anhangabaú.
45.

A título de reforço, destaque-se que o próprio Sr. Governador do Estado,

em manifestações dadas a distintos veículos da imprensa, admitiu que a
manifestação almejada pelos Peticionários é constitucional e legítima, ancorando
a negativa, como ser verá a seguir, em suposta insuficiência estrutural do Estado
para assegurar a segurança simultânea dos atos 9 e 10.
b.

Da estrita observância das balizas constitucionais
e formais para a manifestação do dia 07.09.2021 no
Vale do Anhangabaú.

46.

Ao vetar (?) a realização da reunião pacífica almejada pelos

Peticionários e demais instituições democráticas no Estado de São Paulo, que a ela

Disponível
em:
<https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/doria-veta-ato-antibolsonaro-no-anhangabau-mas-esquerda-mantem-protesto/>
9

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/doria-diz-que-naopermitira-ato-da-oposicao-no-7-de-setembro-ja-reservado-para-grupo-probolsonaro.shtml>
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aderiram, o Sr. Governador João Dória alegou que esta (i) dividiria o esforço de
segurança pública e (ii) colocaria em risco a segurança dos manifestantes
47.

Ou seja, o Governo Estadual pretende obstar o exercício de um direito

intrínseco à democracia (o direito de reunião) com base (i) em suposta
insuficiência estrutural e material das forças estatais repressivas e (ii) mediante
genérica asserção de que a realização de dois atos distantes entre si, ainda que
concomitantes, no Estado de São Paulo poderia colocar os manifestantes em risco.
48.

Sem razão, contudo.

49.

Em primeiro lugar, afigura-se imperioso o pronunciamento do Poder

Judiciário para saber se a decisão do Chefe do Poder Executivo Estadual é válida e
eficaz quanto à reunião planejada pelos Peticionários e entidades mencionadas, eis
que, à luz dos marcos normativos que regem a temática e da iterada jurisprudência
da Corte Suprema, a interferência do Estado no direito à reunião se cinge a, depois
de cientificado previamente do local, data e horário da reunião, organizar-se a fim
de garantir a sua realização.
50.

Não é lícito, portanto, ao Poder Público, repita-se, restringir, limitar ou

exercer qualquer juízo de conveniência quanto às circunstâncias de tempo, lugar e
modo referentes aos direitos de reunir-se e manifestar-se.
51.

Em segundo lugar, não cabe ao Poder Executivo Estadual decidir sobre

autorizar ou não a realização do ato, na medida em que o local alternativamente
escolhido para exercício do direito de reunião pelo peticionário (Vale do
Anhangabaú) está inserido no perímetro urbano do Município de São Paulo,
cabendo à Prefeitura da cidade, enquanto órgão constitucionalmente responsável
pelo controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano municipal (CF, art.
30, VIII e Decreto n. 49.969/2008, art. 5º).

52.

Nesse sentido, vale a pena relembrar a manifestação do Ministério

Público constante de fls. 554/560:
“Assim, por exemplo, a própria Constituição Federal estabelece que aos
Municípios cabe o dever de “promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Pelo exame do texto
constitucional, portanto, sem prejuízo do necessário planejamento dos
aspectos relacionados à segurança pública, que deve ocorrer em
qualquer hipótese, a autoridade competente a ser previamente avisada
sobre a intenção de se promover a reunião é a autoridade municipal.”
(...) O que ocorreu, no caso concreto, foi a prévia comunicação de
reuniões a autoridade estadual, ou seja, à Polícia Militar – sem que se
tenha notícia de que houve prévio aviso ao Município, a quem cabe
planejar e fiscalizar o uso dos espaços urbanos (artigo 30, VIII, da
Constituição Federal, artigo 180, I, V e VI, da Constituição Estadual e
Decreto Municipal nº 49.969/2008, art. 5º). Os pedidos de manifestação
devem, portanto, ser previamente protocolados junto ao Município, a
quem cabe autorizar ou não o uso do espaço público em determinada
ocasião, até porque apenas o ente público municipal é que terá
condições de aferir, por fatores outros além dos já levantados, se é
possível ou não a utilização de determinado espaço em determinada
data (por exemplo: a necessidade de realização de obras no local).
Destarte, o prévio aviso ao Município, a quem cabe planejar e fiscalizar
o uso dos espaços urbanos, além de permitir a organização e segurança,
evita que um mesmo espaço seja continuamente, ou, ao menos,
sequencialmente utilizado por reuniões por um mesmo grupo de
interesses, em possível violação, caso se repita a situação no tempo, ao
disposto no preâmbulo constitucional e em outros dispositivos
constitucionais inspirados diretamente nos valores ali estampados. (...).”

53.

A referida manifestação, mormente nos trechos destacados, coaduna

com os fundamentos invocados, que se resumem, necessariamente, a um único
ponto: a competência para definir o planejamento, uso e fiscalização dos espaços
públicos é do ente municipal, autônomo e, portanto, detentor de exclusividade no
particular aspecto da prévia comunicação acerca do exercício do direito de reunião.
54.

Tal não significa dizer que faleceria legitimidade ao Estado de São Paulo

para promover a demanda, posto que a Polícia Militar é órgão integrante da
estrutura governamental estadual, de modo que plenamente aceitável que tenha
requerido a tutela jurisdicional postulada.

55.

Entretanto, o que não cabe, concretamente, é o Governo do Estado de

São Paulo, por intermédio de seu titular, exercer o controle prévio e limitador do
direito de reunião, mediante ingerência indevida em esfera de competência
municipal, constitucionalmente delineada, impassível de delegação, substituição
ou cerceamento11.
56.

Nessa toada, ao assentar a relevância do princípio da autonomia

municipal, o seguinte julgado do e. STF:
“(...) ainda que os Estados tenham competência para editar legislação
suplementar em matéria urbanística, nos termos do inc. I do art. 24 da
Constituição da República, reconhece-se o protagonismo que o texto
constitucional conferiu aos Municípios em matéria de política urbana.
(...) É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em precedentes
pelos quais examinados dispositivos de Constituições estaduais, nos
quais, a pretexto de organizar e delimitar competência de seus
respectivos Municípios, ofendeu-se o princípio da autonomia municipal,
consoante os arts. 18, 29 e 30 da Constituição da República: (...)12”.

57.

Em terceiro lugar, caso se considere que a decisão do Sr. Governador

do Estado tenha o condão de produzir efeitos no mundo jurídico, impõe-se a
imediata cassação do ato, sob pena de se chancelar aberrante ilegalidade e
perigosíssimo precedente à higidez do regime democrático.
58.

Ressalte-se que as questões de segurança pública, abstratamente

consideradas, não podem ser limitadoras do direito de reunião, posto que as
manifestações, por imperativo constitucional, devem ser pacíficas, não se podendo
invocar a ausência de efetivo suficiente das forças de segurança pública como fator
de limitação ou, como in casu, impeditivo de exercício do direito.
Sobre isso, o E. Min. Alexandre de Moraes diz que: “A Constituição Federal consagrou o
município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrandoo na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia (...) A
autonomia municipal, da mesma forma que a dos Estados-membros, configura-se pela
tríplice capacidade de auto-organização e normatização própria, autogoverno e autoadministração (...)” (In Direito Constitucional. São Paulo, Atlas, 2004, p.276)
11

12

ADI 6602, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021.

59.

E, sempre necessário lembrar: cabe ao Estado assegurar o direito

constitucional à reunião pacífica, e não mitigar tal garantia por juízos de
conveniência, especialmente quando injustificados, como no presente caso.
60.

Assim sendo, a atribuição do Governo do Estado de São Paulo não pode

ser a de negar a realização de manifestação – exercício do direito de reunião – em
localidade que se insere em área pública municipal e, ainda, localizada no
perímetro urbano do Município de São Paulo.
61.

A atuação do Estado-membro deve, apenas e tão somente, é preciso

insistir no ponto, prover a segurança adequada àqueles(as) que se reunirem, em
consonância com a atribuição própria que lhe incumbe por imposição
constitucional (CF, art. 144, incs. IV e V e §§5º e 6º).
62.

Aliás, o próprio Município de São Paulo tem instituída a Guarda Civil

Municipal, responsável pela proteção de seus bens, serviços e instalações, que se
complementa à atuação da Polícia Militar.
63.

Indubitável, portanto, que a atuação do Sr. Governador do Estado de

São Paulo, ao proibir o direito de reunião e manifestação pacífica em localidade
diversa da Avenida Paulista (Vale do Anhangabaú), é inconstitucional e merece ser
coarctada pelo Poder Judiciário.

c.

Do descumprimento das decisões proferidas por
este douto Juízo:

indevido alargamento da

restrição especial imposta.
64.

Em 19.06.2020, Vossa Excelência deferiu medida liminar nos

seguintes termos (fls. 78/79):

Posto isto, defiro a liminar para determinar à coletividade representada
pelos movimentos organizadores de protestos programados para o dia
21.6.20 na Avenida Paulista que se abstenham de, simultaneamente,
promover manifestações no aludido logradouro público, pena de multa
de R$ 200.000,00 por pessoa jurídica identificada na articulação do
descumprimento desta ordem e de R$ 1.000,00 por pessoa física
identificada infringindo esta determinação (e R$ 5.000,00 por pessoa
física que, estando presente no local ou não, for líder, representante ou
dirigente de movimento participante do protesto), sem prejuízo da
apuração de crime de desobediência neste último caso. Esta proibição
aplica-se, no mais, tanto no próximo dia 21.6.20 como a qualquer dia
subsequente.
No próximo dia 21.6.20, poderão reunir-se na Avenida Paulista grupos
ou movimentos alinhados com a situação. Os de oposição poderão
reunir-se em local diverso, vedada qualquer caminhada em direção à
Avenida Paulista, e desde que deem prévio aviso à Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Em finais-de-semana subsequentes, haverá
inversão (movimentos de oposição na Avenida Paulista e os de situação,
em local diverso, vedada qualquer caminhada em direção à Avenida
Paulista, e desde que deem prévio aviso à Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Autorizo sirva a presente decisão como ofício, cabendo a
Procuradoria-Geral do Estado dela cientificar a Polícia Militar do Estado
de São Paulo para divulgação e cumprimento, autorizado, ainda, que
dela faça ampla divulgação por mídia, inclusive eletrônica, para ciência
dos movimentos organizadores que não poderão, portanto, alegar
ignorância ou falta de cientificação.

65.

Em 16.10.2020, ao esclarecer os marcos decisórios da medida

acauteladora, Vossa Excelência enfaticamente assinalou (fls. 353/354): “A
liminar foi dada para evitar confrontos. Visa a impedir manifestações
simultâneas no mesmo espaço de movimentos ideologicamente opostos. Não visa
impedir manifestações em absoluto. A Magna Carta Federal aqui (ainda que seja
obviedade "ululante", parafraseando Nelson Rodrigues) prevalece como também o
bom senso”.
66.

Nota-se, sem maiores dificuldades, que as decisões proferidas por Vossa

Excelência limitaram-se a determinar que correntes político-ideológicas
antagônicas se abstenham de realizar reuniões simultâneas num mesmo
logradouro público, no caso a Avenida Paulista.

67.

Dessarte, a decisão proferida pelo Sr. Governador do Estado, ao proibir

a realização da reunião pacífica pleiteada pelos Peticionários sob a alegação de que,
na mesma data, só poderia haver uma reunião no território do Estado de São Paulo,
vai ao encontro dos marcos estabelecidos por Vossa Excelência.
68.

Assinale-se,

ainda,

por

relevante,

que

na

decisão

cautelar

supramencionada, Vossa Excelência possibilitou a realização de reuniões
antagônicas na mesma data, desde que não haja deslocamento de um grupo em
direção ao outro – o que não se aventa entre nós – e que haja prévia comunicação
à Polícia Militar:
“No próximo dia 21.6.20, poderão reunir-se na Avenida Paulista grupos
ou movimentos alinhados com a situação. Os de oposição poderão
reunir-se em local diverso, vedada qualquer caminhada em direção à
Avenida Paulista, e desde que dêem prévio aviso à Polícia Militar do
Estado de São Paulo”.

69.

Portanto, a decisão prolatada pelo Sr. Governado do Estado de São

Paulo, ao estabelecer a limitação de uma única manifestação em todo o território
estadual: (i) incorre em patente ilegalidade, ao violar o direito fundamental à
reunião de maneira desproporcional e imotivada e (ii) afronta os limites delineados
pela decisão proferida por Vossa Excelência em 19.06.2020, cuja autoridade merece
ser restabelecida.
70.

Por derradeiro, se deixa consignado que o ato organizado pelos

Peticionários, que terá lugar no Vale do Anhangabaú, lá permanecerá, de modo
que não serão realizadas caminhadas, muito menos em direção à Avenida Paulista,
inexistindo possibilidade de encontro entre as manifestações.
71.

Essa foi uma escolha deliberada dos organizadores, justamente para que

os atos possam ocorrer no mesmo dia, sem maiores problemas. Para a tomada
desta decisão considerou-se que as manifestações (i) ocorrerão em bairros
diferentes (Centro x Jardim Paulista); (ii) em locais atendidos por linhas de metrô
que não se cruzam (Vermelha x Verde); (iii) atendidas por batalhões da Polícia

Militar distintos (7º BPM x 11º BPM); e (iv) serão realizados até mesmo em horários
distintos (início às 14h00 x início às 08h30).
72.

Inclusive, a realização de atos promovidos por organizações de

coloração ideológica divergentes nesta cidade de São Paulo, em uma mesma data,
não é, de fato, novidade ou situação dotada de excepcionalidade – em 14.06.2020,
por exemplo, grupos críticos ao Presidente se reuniram na Avenida Paulista,
enquanto seus apoiadores se aglomeraram no Viaduto do Chá13. Não foram
noticiados quaisquer incidentes associados a estas manifestações.

III.

Da medida liminar. Presença dos pressupostos
exigidos.

73.

Presentes os pressupostos do art. 300, do CPC.

74.

A

probabilidade

do

direito

é

constatada

pela

evidente

inconstitucionalidade do veto proferido pelo Sr. Governador do Estado, o qual
negou o exercício do direito fundamental de reunião, não obstante (i) o estrito
cumprimento dos pressupostos normativos que regem a temática para a realização
da manifestação e a (ii) impossibilidade de o Estado, em situação de normalidade
institucional, segundo o arcabouço normativo e o magistério jurisprudencial do
Tribunal Supremo, restringir, interferir ou tecer juízo de conveniência acerca do
direito em questão, salvo para tão somente assegurar as condições materiais para
a realização da reunião.
75.

O perigo de dano é diagnosticado ante a proximidade da data da

reunião (07.07.2021), no Vale do Anhangabaú, de modo que se mostra
imprescindível o acolhimento da pretensão cautelar para permitir (i) que o Poder

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/10/mp-fecha-acordo-com-gruposcontrarios-para-implementar-rodizio-de-protestos-na-avenida-paulista-aosdomingos.ghtml) – acessado em 27/08/2021, às 16h03min.
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Público adote medidas a fim de assegurar a incolumidade dos manifestantes que
pretendem se deslocar à referida localidade e (ii) que as entidades envolvidas na
realização do ato, possam, com a certeza de que o ato poderá ocorrer, organizar-se
adequadamente, com a mobilização e organização de sua militância e a divulgação
da reunião a todas as pessoas que eventualmente tenham interesse em comparecer
e exercer o direito fundamental de reunião.
76.

Logo, concorrem os dois pressupostos autorizadores da concessão da

provisão jurisdicional de urgência (liminar) aqui buscada.

IV. Dos requerimentos.
77.

Ante as razões e fundamentos expostos, requer-se:

a) O recebimento da presente manifestação, admitindo-se o ingresso
nos presentes autos;
b) Seja deferida a medida de urgência postulada a fim de que, em
adequada interpretação e delimitação da extensão da liminar deferida
às fls. 78/79 dos autos, seja assegurado o direito dos Peticionários e
grupos coligados e interessados em se valer do direito de reunião,
no Vale do Anhangabaú, no próximo dia 07/09/2021, em
consonância com as comunicações prévias já formuladas junto às
autoridades, sob pena de multa diária;
b) Seja determinado ao Estado de São Paulo e ao Município de São
Paulo que adotem as medidas necessárias e suficientes à segurança dos
reunintes no Vale do Anhangabaú no dia 07/09/2021, sob pena de multa
diária, a ser fixada por Vossa Excelência.

Termos em que,
Pedem deferimento.
São Paulo, 27 de agosto de 2021.
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