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NOTA PESSOAL 

Formalmente, a concepção deste trabalho durou três 

semestres. Na realidade, porém, sua origem é mais antiga, 

fruto da observação e do envolvimento em manifestações 

públicas, como cidadão e como jornalista (minha primeira 

formação profissional). O curso de direito, que jamais 

imaginei fazer, contribuiu radicalmente para que encarasse 

a liberdade de reunião de uma forma mais aprofundada e 

menos apaixonada, sem, contudo, afetar minhas convicções 

acerca do seu caráter essencial em uma sociedade que se 

propõe democrática. 

Acredito que essa democracia vem sendo sofrendo ataques 

severos e constantes, nos seus aspectos formais e materiais, 

em função de intenções e ações escusas de agentes 

políticos, mas também de um recrudescimento do 

totalitarismo e do ultraconservadorismo na mentalidade 

popular. Neste cenário, além de lamentar, proponho-me ao 

debate sobre um dos direitos fundamentais que mais 

poderiam alterar a realidade do país. E que, justamente por 

isso, se encontra sob a mira de muitos que não abrem mão 

do status quo. É preciso resistir. 

Primeiramente, dedico este trabalho a Catarina, Ivan, 

Yasmin e a tantos(as) amigos(as) e professores que me 

acompanharam, conduziram e influenciaram até aqui. 

Dedico, também, a todas as pessoas que foram mortas, 

lesionadas, reprimidas e ofendidas por terem ousado 

exercer o direito de protestar. Presentes. 
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RESUMO 

A liberdade de reunião, considerada um dos direitos fundamentais de primeira geração ou 

dimensão, está garantida aos brasileiros por instrumentos internacionais, como a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1948), e pela Constituição Federal de 1988. 

O texto da Carta Magna traz em si limites do exercício de tal direito, como a necessidade de 

prévio aviso às autoridades, a proibição do porte de armas, a postura pacífica e a 

impossibilidade de promover o ato em local no qual já esteja prevista outra reunião. Com a 

multiplicação e a intensificação de manifestações na década de 2010, sobretudo a partir de 

2013, no entanto, diversos projetos legislativos vêm sendo apresentados para regulamentar, 

infraconstitucionalmente, o inciso XVI do artigo 5º da CF, que trata do direito de reunião. 

Algumas propostas, inclusive, foram aprovadas e já estão em vigor, em âmbito municipal e 

estadual. Neste trabalho, que contém um levantamento de tais iniciativas parlamentares e 

textos normativos, será realizada uma análise de conteúdo das proposições, com base na 

doutrina e na jurisprudência acerca dos direitos fundamentais. Entre os pontos abordados, 

estarão a eficácia desses direitos, a possibilidade ou impossibilidade de restrição 

infraconstitucional e o posicionamento histórico do STF, notadamente no tocante à liberdade 

de reunião. Por fim, apresentaremos uma opinião particular sobre a matéria, considerando 

também questões de ordem social e política. 

 

Palavras-chave: direito de reunião, direitos fundamentais, restrições, regulamentação 

infraconstitucional, Constituição Federal. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Lei 1.207/1950, que dispõe sobre o direito de reunião no país. 

 

ANEXO 2 

Leis em vigor que regulamentam o direito de reunião 

a) Lei Estadual 21.324/2014 – Minas Gerais 

b) Lei Estadual 15.556/2014 – São Paulo 

c) Lei Municipal 11.548/2014 – São José do Rio Preto (SP) 

d) Lei Estadual 6.528/2013 – Rio de Janeiro  

 

ANEXO 3 

Resposta ao Pedido de Informação formulado à Polícia Militar de São Paulo  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Historicamente reconhecida como direito humano e fundamental, a liberdade de 

reunião tornou-se um dos elementos característicos das democracias modernas – e, por 

conseguinte, uma das primeiras vítimas dos regimes totalitários. Essa possibilidade de 

manifestar-se em público, ocupar certo espaço para exprimir uma ideia, desejo ou 

insatisfação, tem uma dupla face. Ao mesmo tempo em que é, em si, o exercício de um direito 

de protesto e expressão, trata-se também de um canal para a manutenção, concretização ou 

aquisição de outros direitos. 

Não faltam exemplos históricos para tal afirmação. Eventos como a campanha das 

Diretas Já, na década de 1980, e as edições anuais da Parada da Diversidade, responsáveis por 

levar multidões às ruas e avenidas do Brasil, contribuíram/contribuem fortemente para 

mudanças em paradigmas sociais e reformas legislativas e governamentais. 

Internacionalmente, podemos citar as mobilizações grevistas no período da Revolução 

Industrial, que conduziram à criação e difusão de direitos trabalhistas, e as recentes 

manifestações da chamada Primavera Árabe, que tiveram grande impacto na ordem política e 

social de diversos países. 

A pertinência do tema deste artigo aos direitos humanos, portanto, pode ser 

observada a partir de dois aspectos ou, para citar José Afonso da Silva, a partir do seu status 

de liberdade-condição: 

 

A liberdade de reunião é daquelas que podemos denominar de liberdade-condição, 

porque, sendo um direito em si, constitui também condição para o exercício de 

outras liberdades: de manifestação do pensamento, de expressão de convicção 

filosófica, religiosa, científica e política, e de locomoção (liberdade de ir, vir e 

ficar)1 

 

As manifestações públicas são, em si, um exemplo de direito humano, tanto 

individual, quanto coletivo, conquistado ao longo da história e estreitamente vinculado ao 

regime democrático. Por outro lado, surgem como uma ferramenta, um meio de reivindicação 

a avanços no mesmo campo, nos tempos passado, presente e futuro. Daí, a relevância de 

abordá-las em suas funções e características, mas, também, em seus reflexos na sociedade, 

seja pelos eventuais transtornos cotidianos, seja por seu potencial de transformação.  

 

 

                                                
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

267. 
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Embora a compreensão da ideia central do direito de reunião pareça fácil, o fato é 

que essa liberdade, nos campos jurídico e pragmático, se apresenta de modo irregular, volúvel 

no espaço e no tempo. Sua caracterização, portanto, depende dos valores sociais dominantes, 

da retórica dos juristas, dos governantes e da mídia, dos acontecimentos que conduzem a 

opinião pública para um lado ou para outro, da história de cada país, etc. 

Em consequência de tais diversidade e mutabilidade, a liberdade de reunião é 

regulada de diferentes formas. Uma rápida observação acerca das previsões legais em 

diferentes democracias contemporâneas já é capaz de revelar que esse direito recebe distintos 

graus de amplitude. Há países que o consagram de forma mais explícita e aberta, enquanto 

outros, embora o garantam, impõem restrições bem definidas ao seu exercício. Tais limites 

podem vir nos próprios textos constitucionais, mas também em outros instrumentos, como leis 

específicas sobre a matéria. 

Outrossim, é frequente a modificação das previsões normativas em um único país, 

conforme a ocorrência de eventos históricos, a alteração de regimes e governos, as 

construções doutrinária e jurisprudencial, entre outros fatores. Essa mutabilidade no tempo 

está na raiz deste trabalho, que visa a analisar o direito de reunião no Brasil na década de 

2010, a partir da intensificação e multiplicação de manifestações públicas e do consequente 

aumento da atividade legiferante sobre o assunto. 

As jornadas de junho de 2013, que se iniciaram sob o mote da redução dos preços 

das passagens de ônibus e da luta pelo passe livre, ganharam corpo de maneira inesperada, 

passando a abrigar diversas pautas e grupos sociais. A indefinição do movimento conduziu 

inclusive a conflitos internos, ligados, por exemplo, às estratégias de manifestação (os gritos 

de “sem violência” contra os Black blocs) e à participação política, traduzida em uma onda 

dita apartidária. Surgiram até mesmo desconfianças acerca das reais motivações de alguns 

daqueles atos. 

Se aquele movimento específico acabou por diluir-se, talvez pela própria 

amorfosidade, não se pode dizer, no entanto, que o cotidiano nas cidades e no campo voltou 

ao estágio anterior. Desde então, em grande parte do país, intensificou-se a mobilização para a 

realização de protestos em vias e espaços públicos. O direito de reunião - que, por anos, foi 

exercido por um pequeno número de movimentos (ainda que alguns deles, de grande porte, 

como os sem-terra e os sem-teto) – passou a ser incorporado por mais e mais indivíduos e 

grupos sociais. Neste novo cenário, crescem as manifestações tradicionais por moradia, saúde, 

segurança e educação, ao mesmo tempo em que surgem novas demandas, como o 

impeachment da ex-presidente petista Dilma Rousseff (e a reação dos contrários à ideia) e a 
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disputa Uber versus táxis. Neste último caso, a forma de exercício do direito de reunião sofreu 

uma mudança relevante, com a realização de carreatas ou a paralisação dos veículos em 

importantes corredores de trânsito. O mesmo expediente, aliás, foi empregado por 

caminhoneiros, em grandes rodovias do país. 

Como não poderia ser diferente, este movimento “borbulhante” provocou reações 

igualmente significativas. Ampliou-se a insatisfação com os protestos que bloqueiam ruas e 

estradas, que ocupam prédios e terrenos ou que se valem de um modus operandi mais 

agressivo. Juridicamente, tal incômodo passou a ser identificado com a proteção de outros 

direitos fundamentais previstos na Constituição, como a liberdade de locomoção e o direito à 

propriedade e à ordem pública. Daí, intensificou-se a atividade legiferante, nos âmbitos 

nacional, estadual e municipal, no sentido de regulamentar o artigo 5º, XVI, da Carta Magna, 

isto é, a liberdade de reunião. 

Neste trabalho, serão apresentadas e analisadas várias dessas propostas 

legislativas, incluindo algumas que já estão em vigor em estados e municípios do país. 

Trabalharemos, também, com a ainda escassa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

acerca do direito de reunião, diante da probabilidade de que lhe caiba a palavra final sobre a 

constitucionalidade das atuais e futuras leis que regulamentam o artigo 5º, XVI, da 

Constituição. Ao lado desses levantamentos, até mesmo a fim de interpretá-los e de expor 

nossas próprias opiniões sobre o assunto (inicialmente, contrárias à viabilidade social e 

jurídica da regulamentação infraconstitucional), recorreremos à doutrina especializada sobre 

direitos fundamentais e liberdade de reunião. 

A atualidade e a relevância do tema deste trabalho, portanto, são evidentes. Em 

uma sociedade dividida sobre diversas pautas e até mesmo sobre os limites da liberdade de 

reunião, faz-se necessária a discussão acerca da amplitude desse direito e da possibilidade ou 

impossibilidade jurídica de regulamentá-lo infraconstitucionalmente. Dado que o direito não é 

um campo ou ciência isolada do mundo fático, impõe-se, ainda, a análise relativa às 

conveniências ou inconveniências sociais deste processo legiferante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

1 A LIBERDADE DE REUNIÃO NO QUADRO GERAL DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

1.1. Dos direitos humanos e fundamentais 

 

1.1.1 Evolução dos direitos humanos 

 

Não há que se falar em direito de reunião, tema central deste trabalho, sem, antes, 

o considerar como elemento das chamadas liberdades fundamentais – especificamente, das 

esferas civil e política. Com isto, comecemos por enquadrá-lo no rol dos direitos humanos de 

primeira geração ou dimensão, segundo a classificação de autores como Karel Vasak. Esses, 

de acordo com Dirley da Cunha Júnior, foram reconhecidos “através das Declarações do 

século XVIII e das primeiras constituições escritas que despontaram no constitucionalismo 

ocidental, como resultado do pensamento liberal-burguês da época”2.  

O constitucionalista brasileiro, entretanto, observa que, em princípio, tomando-se 

como paradigma a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na França, 

foram reconhecidos os direitos à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade e à igualdade de 

todos perante a lei. Só posteriormente, mas ainda sem chegar à segunda geração ou dimensão, 

eles foram “complementados pelos direitos de expressão coletiva (tais como os direitos de 

reunião e associação) e os direitos políticos (como os direitos de voto, mas de modalidade 

ativa e passiva)”3. 

As contestações ao sistema liberal promovidas por socialistas e por coletivos de 

trabalhadores, no século 19, impulsionaram a criação de uma nova geração de direitos 

humanos. Sobre este momento histórico, Pinto Ferreira observa: 

 

O socialismo proletário, transmudado hoje em dia em religião das massas 

trabalhadoras, ou ainda o socialismo liberal e humanista quebraram a paisagem 

social, onde se estruturavam as velhas declarações de direitos. Dessa fonte comum 

se originaram as novas declarações, em correntes sociais e ondas ideológicas que 

correm paralelas, quais sejam, as derivadas do pensamento de Lênin, Roosevelt, 

Schmitt, Stier-Somlo, Gurvitch e outros4. 

 

                                                
2 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013, p. 590. 
3 Idem. 
4 FERREIRA, Luís Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 6ª ed. ampl. e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 1983. p. 555. 
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Tal movimento internacional conduziu à construção dos chamados direitos sociais, 

ou de segunda geração, que, podemos dizer, privilegiam a ideia de igualdade material, em 

contraposição à de liberdade e de igualdade formal dos seus antecessores. O enfoque, aqui, é a 

aquisição de melhores condições de vida para o máximo da população, reduzindo as 

desigualdades e garantindo o acesso aos serviços públicos. No lugar do mero laissez faire, 

laissez passer, impõe-se ao Estado, então, “a prestação de diversas atividades, visando o bem-

estar e o pleno desenvolvimento da personalidade humana, sobretudo em momentos em que 

ela se mostra mais carente de recursos e tem menos possibilidade de conquistá-los pelo seu 

trabalho”5. Tal pensamento foi refletido e consagrado em diversas Constituições, como a 

mexicana de 1917, a de Weimar (Alemanha) de 1919 e a brasileira de 1934. 

Por trás dessa segunda geração, há um forte apelo à dignidade humana e, como já 

dito, à igualdade. Na prática, esses princípios foram consubstanciados em conquistas como os 

direitos à sindicalização, à greve e a outros direitos trabalhistas (férias, limitação da jornada 

de trabalho, etc), mas também no “acesso à saúde, educação, assistência e previdência 

sociais”6. Destaque-se, aliás, que, dada a sua abrangência, há autores, como o próprio Dirley 

da Cunha Jr., que preferem classificar tais direitos como sociais, culturais e econômicos – e 

não somente sociais. 

Posteriormente, sobretudo a partir da década de 1960, chegamos à chamada 

terceira geração ou dimensão dos direitos humanos, a última na divisão clássica de Vasak – 

embora outros autores já tratem de uma quarta ou até de uma quinta fase. Aqui, a nota 

distintiva é “o fato de se desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como 

seu titular, destinando-se à proteção dos grupos humanos (povo, nação), caracterizando-se, 

consequentemente, como direitos de titularidade transindividual (coletiva ou difusa)”7Se a 

primeira geração costuma ser identificada com a liberdade e a segunda, com a igualdade, 

encontramos, nesta derradeira, o elo com a fraternidade (ou solidariedade), compreendendo 

todo o lema da Revolução Francesa de 1789. No seu conteúdo, estão, entre outros, “o direito 

ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de propriedade 

sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação”, sendo, sobretudo, 

                                                
5 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 227. 
6 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013, p. 598. 
7 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos, p. 131. apud. SARLET, Ingro. Curso de direito 

constitucional. 4. ed. ampl, incluindo novo capítulo sobre princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

310. 
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“fruto do sentimento de solidariedade mundial que brotou como reação aos abusos praticados 

durante o regime nazista”8. 

Feita essa síntese histórica amparada na classificação de Vasak, julgamos 

conveniente tecer uma observação que, em tese, contraria todo o exposto. A divisão em 

gerações (e, em menor grau, em dimensões) vai de encontro à ideia de parte da doutrina 

especializada, segundo a qual os direitos humanos não devem ser considerados a partir de 

uma lógica de sucessão, de etapas fechadas em si ou de conjuntos bem definidos. Isso está 

relacionado a algumas características desses direitos, como a universalidade, a 

indivisibilidade, a interdependência e a unidade. 

A primeira dessas características, de acordo com André de Carvalho Ramos, 

“consiste na atribuição desses direitos a todos os seres humanos, não importando nenhuma 

outra qualidade adicional, como nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo, entre 

outras”9. Este ponto é relevante como negativa à divisão dos direitos humanos em gerações, 

na medida em que diferentes indivíduos e grupos, em diferentes países ou sociedades, se 

encontram em estágios distintos de luta pela formalização ou materialização dos direitos 

humanos. A universalidade indica uma intenção de alcance de todas as pessoas, mas não pode 

servir, a nosso ver, como uma marca verificada no presente, no sentido de que a humanidade 

inteira já está contemplada por todos os direitos humanos. Há uma disparidade significativa 

nos cenários de obtenção e de concretização de direitos civis, políticos, sociais e coletivos, o 

que afasta a ideia de três gerações bem definidas, como se todas as sociedades tivessem 

passado por tal trajetória. Mais do que isso: é possível que, em determinado meio, os ditos 

direitos da segunda ou da terceira geração estejam mais ou menos bem assegurados, enquanto 

os da primeira sejam negados ou frequentemente violados. Falta linearidade, portanto. Por 

fim, há, ainda, a possibilidade de divergências acerca do próprio conteúdo dos direitos 

humanos. Interessante, neste sentido, a crítica de Boaventura de Sousa Santos à ideia de 

universalidade, que transcrevemos a seguir, sem, contudo, nos aprofundar na discussão: 

 

Enquanto forem concebidos como direitos humanos universais, os direitos humanos 

tenderão a operar como localismo globalizado – uma forma de globalização de-

cima-para-baixo.  Serão sempre um instrumento do ‘choque de civilizações’, tal 

como o concebe Samuel Huntignton (1993), ou seja, como arma do Ocidente contra 

o resto do mundo (“the West against the rest”). A sua abrangência global será 
obtida à custa da sua legitimidade local.10 

                                                
8 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 48. 
9 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 92, grifos do autor. 
10 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. Artigo. 

Disponível na internet: 
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No tocante às demais características, valiosa é a colaboração de Flávia Piovesan, 

em uma abordagem fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teria 

introduzido a concepção contemporânea acerca daqueles, entendendo-os como “uma unidade 

interdependente e indivisível”. O documento de 1948, aponta a autora, quebra a dicotomia até 

então existente, entre os direitos civis e políticos, considerados de primeira geração, e os 

sociais, de segunda geração. Piovesan afirma que se passa, assim, a vislumbrar que 

 

Uma geração de direitos não substitui a outra, mas com ela interage. Isto é, afasta-

se a equivocada visão da sucessão ‘geracional’ de direitos, na medida em que se 

acolhe a ideia da expansão, cumulação e fortalecimentos dos direitos humanos, 

todos essencialmente complementares e em constante dinâmica de interação. Logo, 

apresentando os direitos humanos uma unidade indivisível, revela-se esvaziado o 

direito à liberdade quando não assegurado o direito à igualdade; por sua vez, 
esvaziado, revela-se o direito à igualdade quando não assegurada a liberdade.11 

 

No mesmo sentido, coloca-se Antônio Augusto Cançado Trindade, para quem a 

divisão dos direitos humanos em gerações é uma fantasia, uma noção simplista “histórica e 

juridicamente infundada”. Para ele, a categorização daqueles direitos atende a interesses de 

poderosos, com fins de postergar “sob pretextos diversos a realização de alguns destes (e.g. os 

direitos econômicos, sociais e culturais) para um amanhã indefinido”12.    

 

1.1.2. Tentativa de definição dos direitos humanos e fundamentais 

 

O extenso, e em constante ampliação, rol dos chamados direitos humanos 

(conforme visto no item anterior) termina por dificultar sua própria definição. Por isso, não 

tentaremos, aqui, superar esta tarefa, optando, em vez disso, por apresentar alguns 

entendimentos doutrinários, que se complementam e ajudam a compreender essa classe de 

direitos. 

André de Carvalho Ramos, por exemplo, afirma que os “direitos humanos 

consistem em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana 

pautada na liberdade, igualdade e dignidade”. Ressalta, ainda, corroborando as ideias de 

multiplicidade e plurivocidade, que eles têm  

                                                                                                                                                   
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_ContextoInter

nacional01.PDF>. Último acesso em: 04 abril 2017. 

11 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8. ed. rev. ampl. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2007. p. 142. 
12 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. vol. 1. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. p. 20. 
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estrutura variada, podendo ser: direito-pretensão, direito-liberdade, direito-poder e, 

finalmente, direito-imunidade, que acarretam obrigações do Estado ou de 
particulares revestidas, respectivamente, na forma de: (i) dever, (ii) ausência de 

direito, (iii) sujeição) e (iv) incompetência13 

 

Em análise crítica sobre o assunto, em que refuta a existência de um fundamento 

absoluto para os direitos humanos (ou “direitos do homem”, como chama), Bobbio ressalta a 

mutabilidade das concepções desses direitos, de acordo com as circunstâncias históricas, 

políticas, sociais, econômicas, culturais, etc. O autor italiano reflete, também, sobre a 

dificuldade de defini-los, expondo que as soluções, em geral, são tautológicas (como “Direitos 

do homem são os que cabem ao homem enquanto homem”) ou relativas ao estatuto proposto, 

e não ao conteúdo dos direitos (como “Direitos do homem são aqueles que pertencem, ou 

deveriam pertencer a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser despojado”). 

Acrescenta, tocando em uma fórmula de definição próxima à apresentada por André Carvalho 

Ramos, que 

 

Finalmente, quando se acrescenta alguma referência ao conteúdo, não se pode 

deixar de introduzir termos avaliativos: “Direito do homem são aqueles cujo 

reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da pessoa humana, 

ou para o desenvolvimento da civilização, etc., etc.” E aqui nasce uma nova 

dificuldade: os termos avaliativos são interpretados de modo diverso conforme a 

ideologia assumida pelo intérprete; com efeito, é objeto de muitas polêmicas 

apaixonantes, mas insolúveis, saber o que se entende por aperfeiçoamento da 

pessoa humana ou por desenvolvimento da civilização. O acordo é obtido, em 
geral, quando os polemistas – depois de muitas concessões recíprocas – consentem 

em aceitar uma fórmula genérica, que oculta e não resolve a contradição: essa 

fórmula genérica conserva a definição no mesmo nível de generalidade em que 

aparece nas duas definições precedentes. Mas as contradições que são assim 

afastadas renascem quando se passa do momento da enunciação puramente verbal 

para o da aplicação.14 

 

Dito isso, cumpre mencionar também as possíveis diferenciações entre os direitos 

humanos e os direitos fundamentais, embora estes sejam, frequentemente, tratados como 

sinônimos - não totalmente sem razão, é verdade, dada a nítida proximidade entre os seus 

conteúdos. Condensando a visão majoritária acerca das distinções, Ingo Wolfgang Sarlet 

observa que os direitos fundamentais seriam aqueles “direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 

                                                
13 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 29. 
14 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 37.   
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expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os documentos de direito 

internacional”15, inclusive em decorrência da já mencionada aspiração de validade universal.  

Canotilho desenvolve raciocínio semelhante, ao lecionar que “os direitos do 

homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos; direitos fundamentais 

são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente”16. Marcelo Schenk Duque corrobora para o entendimento, afirmando que os 

direitos humanos encontram “o seu fundamento de validade na forma pré-estatal, sendo 

considerados direito ‘sobre-positivo’ – mesmo no caso de sua eventual textualidade – de 

caráter irrenunciável, cuja característica essencial é a sua transnacionalidade”. Enquanto isso, 

os fundamentais baseiam-se “no direito posto pelo Estado, normalmente em constituições 

escritas”, sendo “expressão dos direitos humanos, já que em sua totalidade limitam-se, no 

essencial, à garantia dos clássicos direitos civis e humanos”17. 

Em suma, por tal concepção, dominante na doutrina, identifica-se o grupo dos 

direitos fundamentais com o direito positivado internamente. Visto que este trabalho se 

debruça sobre a liberdade de reunião no Brasil – em seu sistema constitucional, sobretudo -, 

passaremos, agora, a tratar exclusivamente dos direitos fundamentais, afunilando a discussão 

e preparando terreno para o tema central. 

 

1.1.3 Eficácias e conflitos de direitos fundamentais 

 

Conforme bem observa Ricardo Castilho, no processo de surgimento do Estado de 

Direito, teve destaque a elaboração de Constituições escritas contendo os chamados direitos 

fundamentais, o que conferiu “estritos parâmetros jurídicos à relação Estado-particular, 

impondo aos órgãos públicos tanto abstenções em face dos indivíduos (direitos civis e 

políticos) como, ao depois, atuações em prol do bem-estar deles (direitos sociais, econômicos 

e culturais”18. 

Essa submissão do Estado ao ordenamento jurídico, com a exigência de respeito 

aos direitos fundamentais, seja promovendo-os ou abstendo-se de impedir o seu exercício, 

está intimamente relacionada com que o se entende por “eficácia vertical dos direitos 

fundamentais”. Essa ideia está na base, por exemplo, da decisão do STF que entendeu 

                                                
15 SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Livraria do Advogado, 2001, p. 31.   
16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed. Coimbra: 

Almedina, 1998. p. 259. 
17 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 52-53. 
18 CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 3a ed – São Paulo: Saraiva, 2015. p. 411. 
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inconstitucional o decreto do Distrito Federal que proibia o uso de carros, aparelhos e objetos 

sonoros em manifestações na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, na Praça 

do Buriti e nas vias adjacentes. Isso porque, na raiz do julgado, conforme indicam os próprios 

votos dos ministros, está a limitação da interferência estatal na liberdade de reunião.  

Posteriormente, no entanto, a doutrina jurídica – sobretudo, alemã - passou a 

abordar também a questão da “eficácia horizontal dos direitos fundamentais”, na qual o 

Estado não ocupa um dos polos da relação. Desta vez, importam os efeitos do exercício 

daqueles direitos em um campo privado, isto é, entre dois ou mais indivíduos ou grupos de 

particulares. Em panorama histórico sobre a matéria, Marcelo Schenk Duque observa: 

 

O mundo evoluiu para um momento onde a tecnologia em geral acabou por reduzir 

as distâncias e aproximar mais as pessoas. Isso ocorre não apenas por força das 

inovações no âmbito das comunicações, mais (SIC), igualmente, pela necessidade 

de superação crescente de desafios que, como o tempo, tornam-se cada vez mais 
complexos. As pessoas passam, cada vez mais, a disputar recursos escassos e a 

dividir espaços cada vez menores. O resultado, inegável, é que o âmbito dos 

direitos fundamentais passou a ter um significado mais evidente e prático no curso 

de relações privadas, do que propriamente nas relações onde o Estado toma parte, 

diretamente.19 

 

Reputando-se à “eficácia de direitos fundamentais nas relações entre particulares” 

(por vislumbrar imprecisões em expressões análogas, como eficácia diante de terceiros, 

eficácia social, eficácia privada e eficácia horizontal), Castilho pontua que ela não é própria 

de todos aqueles direitos. Alguns, destaca, com base em Sarlet, “vinculam apenas os Poderes 

Públicos, como os direitos de nacionalidade e os direitos políticos”, mas outros tantos têm 

estrutura que “indubitavelmente admite a vinculação de relações entre particulares a seus 

efeitos”, apesar de, no Brasil, não haver disposição constitucional expressa sobre isso.20 

Duque oferece concordância a tal visão, ao exemplificar que particulares podem se 

envolver em conflitos envolvendo  

 

direitos de liberdade e de personalidade em geral, como proteção da honra, 

intimidade, vida privada e proteção de dados, passando pela liberdade de 

manifestação do pensamento, de reunião, associação, profissão, intelectual, artística 
e científica, podendo até mesmo chegar em questões ligadas ao princípio da 

igualdade, à proteção da vida, inviolabilidade corporal, proteção da identidade 

cultural, do meio ambiente, das relações de consumo, trabalhistas, dentre tantas 

outras situações imagináveis21 

                                                
19 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 64. 
20 CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 3a ed – São Paulo: Saraiva, 2015. p. 414 e 415. 
21 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 64. 



 

 

18 

 

De fato, muitas são as hipóteses de choques entre particulares com base em 

direitos fundamentais – e em plena tendência de crescimento, diante das novidades 

tecnológicas, das mudanças nas relações de trabalho e de outros fatores. Entre elas, estão 

situações em que a liberdade de reunião pode, por exemplo, entrar em confronto com a 

liberdade de locomoção, a honra, a propriedade e a integridade física de particulares não 

atuantes na manifestação. 

Diante desses conflitos, a doutrina desenvolveu três teorias principais. Duas delas 

têm origem na Alemanha. O modelo direto, formulado por Hans Carl Nipperdey, também é 

conhecido como de eficácia imediata ou direta e acaba assemelhando-se à ideia de eficácia 

vertical. Observa Castilho que, por tal corrente, 

 

a aplicação da norma ocorrerá tal e qual se fosse o Estado seu violador. A ideia, 

aqui, é a de que os direitos fundamentais geram direitos subjetivos mesmo entre os 

particulares, tornando desnecessária qualquer legislação intermediária, ou mesmo 

qualquer atividade legislativa para que a aplicação de seus efeitos se dê.22 

 

Essa aplicação direta, no entanto, explica o autor, não aconteceria em todas as 

situações, pois nem todos os direitos fundamentais a comportariam. Assim, “o que o modelo 

se restringe a afirmar é que, se for aplicável, então a aplicabilidade será direta. A análise, aqui, 

há que ser feita caso a caso”23. 

A teoria da eficácia indireta ou mediata, também conhecida como modelo indireto, 

valoriza a autonomia privada e é dominante na Alemanha, onde foi desenvolvida por Günter 

Dürig. Por ela, os particulares estariam vinculados “por meio de cláusulas gerais acolhedoras 

de direitos fundamentais estabelecidas pelo legislador”, isto é, seria necessária a atuação 

legislativa para que aqueles direitos gerassem efeitos no plano horizontal. Na hipótese de 

lacuna, isso se daria  

 

pela atividade concretizadora do julgador, através de interpretação de cláusulas 
gerais (generalklausel), que seriam o instrumento de irradiação dos direitos 

fundamentais no âmbito do direito privado, devendo ser preenchidas pelo intérprete 

a partir da ordem objetiva de valores que inspira o sistema jurídico, viabilizando a 

coexistência da autonomia privada com a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais.24 

                                                
22 CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 3a ed – São Paulo: Saraiva, 2015. p. 422. 
23 Idem. 
24 FARIA, Rodrigo Martins. A eficácia horizontal dos direitos humanos no plano processual das relações 

privadas e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após a Constituição Federal de 1988. Artigo. 

Disponível na internet: < 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/1B/02/3C/58/D9F1C31081DB91C3180808FF/A%20efic_cia%20horizontal%2

0dos%20direitos..jan.2013.pdf>. Último acesso em: 04 abril 2017. 
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Gilmar Mendes afirma que, pela teoria mediata ou indireta, o Estado obriga-se a 

“proteger os direitos fundamentais em todas as relações mantidas no âmbito do ordenamento 

jurídico, o que inclui o dever de protegê-los, também, contra entidades privadas”25. É de se 

observar, por fim, que a doutrina e a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão já 

relativizaram a ideia central da corrente, admitindo a aplicabilidade direta quanto a alguns 

direitos fundamentais, em dadas circunstâncias.  

Por fim, temos a teoria da ineficácia dos direitos fundamentais, que prepondera 

nos Estados Unidos, sob o nome de do State Action. De caráter liberal, essa corrente nega a 

eficácia daqueles direitos no plano horizontal, sobretudo devido à característica ou finalidade 

original de impor limitações apenas ao poder público. Na Alemanha, a teoria da imputação de 

Jürgen Schwabe – pouco utilizada atualmente – parte da ideia de que “a violação de direitos 

fundamentais nas relações entre particulares resulta da omissão estatal, razão pela qual as 

consequências da lesão devem ser imputadas ao Estado”, negando, assim, também, a 

irradiação de efeitos horizontais26. 

Por trás das divergências doutrinárias, está a controvérsia acerca das posições 

jurídicas ocupadas pelos particulares, quando da ocorrência dos conflitos entre si. Parte dos 

autores entende que os envolvidos são, simultaneamente, titulares e destinatários dos direitos 

fundamentais. Por “titulares”, em linhas gerais, entenda-se as pessoas que gozam (ou podem 

gozar) de tais direitos. Já “destinatários” seriam aquelas que ficam sujeitas a respeitar – e, 

eventualmente, garantir ou promover - o seu exercício pelas primeiras, o que, obviamente, é 

mais facilmente compreendido quando se toma o Estado em tal função. 

É justamente a partir das diferenças entre o Estado e os particulares que a maioria 

da doutrina, no entanto, nega aos segundos a posição de destinatário dos direitos 

fundamentais. Diz Duque: “Fica claro que os direitos fundamentais não compelem os 

indivíduos da mesma forma e intensidade, com que se impõem como normas que vinculam e 

guiam (diretamente) as ações dos poderes públicos”. Parece-nos correto tal raciocínio, 

sobretudo considerando o chamado “‘argumento de confusão’ (Konfusionsargument), que é 

                                                
25 MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio; BRANCO, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2007, p. 280. 
26 FARIA, Rodrigo Martins. A eficácia horizontal dos direitos humanos no plano processual das relações 

privadas e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após a Constituição Federal de 1988. Artigo. 

Disponível na internet: < 

http://www.tjmg.jus.br/data/files/1B/02/3C/58/D9F1C31081DB91C3180808FF/A%20efic_cia%20horizontal%2

0dos%20direitos..jan.2013.pdf>. Último acesso em: 04 abril 2017. 
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elevar um particular, ao mesmo tempo, à condição de beneficiário e obrigado ante um direito 

fundamental”27. 

Fazê-lo seria dificultar a identificação e delimitação das posições dos particulares 

em tais conflitos, assim como os parâmetros para a sua resolução. Daí por que se justifica que 

apenas o Estado possa figurar como destinatário, ficando obrigado a “a intervir, tanto de 

forma preventiva quanto repressiva, para garantir que os direitos fundamentais venham a ser 

observados inclusive no curso de relações de caráter eminentemente privado”. Isso, contudo, 

não retira do particular o dever de respeitar os direitos fundamentais dos demais28. 

 

1.1.4 Restrições aos direitos fundamentais 

 

Positivados nas constituições nacionais, em legislações infraconstitucionais e em 

instrumentos internacionais (por vezes, sob o nome “direitos humanos”), os direitos 

fundamentais não são absolutos. Essa conclusão decorre tanto da própria construção texto-

normativa desses direitos, quanto das possibilidades de conflitos entre eles. 

Explica-se. Nos ditames constitucionais, uma parcela desses direitos é apresentada 

com algumas limitações prévias para o seu exercício. A própria liberdade de reunião, tema 

deste trabalho, é delimitada no artigo 5º, inciso XVI, em relação à proibição do uso de armas 

e à necessidade de comunicação às autoridades, por exemplo. Acrescente-se, ainda, a 

possibilidade normativa de restrições gerais à concretização de alguns daqueles direitos, 

como, no caso da Constituição brasileira, nas hipóteses de decretação de estado de sítio e 

estado de defesa, constantes dos artigos 136 e 139 daquele diploma.  

 De outro lado, no âmbito fático, é inescapável o risco da ocorrência de conflitos 

entre direitos fundamentais. Não estamos falando, aqui, da hipótese de concorrência, que se 

manifesta “quando um comportamento de um mesmo titular preenche os pressupostos de fato 

de vários direitos fundamentais”29. O autor de um artigo publicado em um jornal, por 

exemplo, exerce as liberdades de imprensa e de expressão. Já a coletividade que se reúne em 

uma passeata concretiza os direitos de circulação, de manifestação e de reunião, entre outros 

possíveis.  

Conflitos ou colisões de direitos fundamentais são significativamente distintos da 

concorrência. Canotilho explica bem a questão: 

                                                
27 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 66 e 67. 
28 Idem. 
29 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª edição; Coimbra: 

Almedina, 1997, p. 1227. 
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De um modo geral, considera-se existir uma colisão autêntica de direitos 

fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por parte do seu titular 
colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular. Aqui não 

estamos perante um cruzamento ou acumulação de direitos (como na concorrência 

de direitos), mas perante um “choque”, um autêntico conflito de direitos30.  

 

Exemplos de conflitos não faltam: o direito de expressão pode chocar-se com o 

direito à honra de outro; o direito de reunião pode se opor ao direito de circulação; a liberdade 

de imprensa contra a intimidade; a propriedade contra o meio ambiente equilibrado ou a 

moradia, etc. É possível, ainda, que dois indivíduos ou grupos queiram exercer o mesmo 

direito, ao mesmo tempo, e que isso não seja plenamente realizável. Observe-se que, neste 

último caso, há duplicidade (ou pluralidade) de sujeitos, mas unidade de direito.  

Diante dessas situações recorrentes, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram 

teorias e técnicas de resolução de colisões. Conquanto receba críticas importantes, 

notadamente no tocante aos riscos de insegurança jurídica e decisões arbitrárias ou 

infundadas, predomina a corrente que defende a análise casuística ancorada no princípio da 

proporcionalidade. 

Este princípio – para alguns autores, na verdade, se trata de uma regra, um preceito 

ou uma técnica – origina-se com fundamento “na aferição da idoneidade, necessidade e 

equilíbrio da intervenção estatal em determinado direito fundamental”. Hoje, porém, abarca 

também as facetas da promoção de direitos (“o uso da proporcionalidade fiscaliza os atos 

estatais excessivamente insuficientes para promover um direito”) e da ponderação (“a 

proporcionalidade é utilizada pelo intérprete para fazer prevalecer um direito, restringindo 

outro”)31. Quanto a este último aspecto, convém mencionar que a solução ou harmonização 

pode se dar por redução bilateral ou unilateral. No primeiro caso, ambos os direitos em 

confronto serão preservados, mas sofrerão alguma limitação de exercício. Na segunda 

hipótese, apenas um deles será atenuado, em nome da preservação do outro. Há, por fim, a 

possibilidade de colisão excludente, em que um direito é pontualmente eliminado, diante do 

perigo de grave lesão ao outro. 

Costuma-se subdividir o princípio da proporcionalidade nos exames sucessivos de 

adequação (se a medida é apta a atingir os objetivos desejados), de necessidade (se não há 

outro meio menos gravoso de obter aqueles efeitos) e de proporcionalidade em sentido estrito 

                                                
30 CANOTILHO, Joaquim José Gomes Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3ª edição, Almedina, 

1999, p.1191. 
31 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 119.  
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(se “compensa” recorrer àquela intervenção para alcançar aquele resultado). Gilmar Mendes, 

em tradução livre da obra de Robert Alexy, ressalta que, para o autor alemão,  

 

a ponderação realiza-se em três planos. No primeiro, há de se definir a intensidade 

da intervenção. No segundo, trata-se de saber a importância dos fundamentos 

justificadores da intervenção. No terceiro plano, então se realiza a ponderação em 

sentido específico e estrito. Alexy enfatiza que o postulado da proporcionalidade 

em sentido estrito pode ser formulado como uma “lei de ponderação” segundo a 

qual, “quanto mais intensa se revelar a intervenção em um dado direito 

fundamental, mais significativos ou relevantes hão de ser os fundamentos 
justificadores dessa intervenção32 

 

Outro caminho imaginável para a redução da ocorrência de conflitos de direitos 

fundamentais é traçar contornos bem definidos como limites de seu exercício. Este trabalho 

toma justamente a valorização dessa via como ponto de partida, na medida em que, após a 

intensificação e multiplicação de manifestações públicas nos últimos anos, se observou um 

aumento expressivo na atividade legiferante, no sentido de regulamentar o direito 

constitucional de reunião. As propostas apresentadas – algumas delas, já tornadas leis, em 

estados e municípios – buscam estabelecer regras mais rígidas para a realização daqueles atos, 

o que, em tese, poderia minimizar as colisões com a liberdade de circulação, o direito de 

propriedade, etc. 

André de Carvalho Ramos corrobora com o entendimento acerca das múltiplas 

vias de restrição dos direitos fundamentais. O autor afirma que estes “encontram seus limites 

tanto na sua redação original quanto na interação com os demais direitos” e observa que 

 

a tese pela qual os direitos fundamentais que não foram restringidos formalmente 

no texto da Constituição seriam imunes a qualquer outra limitação, não encontra 

eco na jurisprudência brasileira, uma vez que os direitos humanos convivem com os 

demais direitos previstos na Constituição e nos tratados internacionais inexistindo 
direitos absolutos. Logo, mesmo que um direito determinado não tenha uma 

redação que apresente qualquer limite (a ser criado pela lei, por exemplo, ou por ato 

administrativo), esse direito deve ser delimitado para não ferir os direitos de outros 

indivíduos.33 

 

Seja através do juízo de ponderação no caso concreto, seja por meio da 

normatização em abstrato, resta a dúvida no tocante ao mínimo de proteção que os direitos 

fundamentais necessitam para que continuem, de fato, a existir. Em outros palavras: havendo 

necessidade ou interesse de reduzir a amplitude de um desses direitos, qual é o limite que não 

                                                
32 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

425. 
33 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 112-113. 
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pode ser ultrapassado? Até que ponto se pode podá-lo sem, contudo, descaracterizá-lo ou 

inviabilizá-lo? 

 

1.1.5 O conteúdo essencial dos direitos fundamentais 

 

A atuação estatal com fins de harmonizar os conflitos de direitos fundamentais 

entre particulares, como já afirmado, deve observar certos requisitos de ordem jurídica e 

social. Entende-se que existe um âmbito de proteção mínima daqueles direitos, intimamente 

relacionada aos seus conteúdos essenciais. Sobre o assunto, destaque-se explicação de Duque: 

 

Uma constituição democrática, ao prever a intangibilidade da dignidade humana e a 

proteção dos direitos fundamentais, seja contra a possibilidade de abolição das 

garantias a eles relacionadas (matéria atinente às chamadas cláusulas pétreas), seja 

contra a ocorrência de restrições demasiadas, que na prática venham a violar a 
substância do próprio direito, revela uma preocupação nítida com a preservação do 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais, independentemente da previsão de 

um preceito constitucional expresso, que pregue a intangibilidade do conteúdo 

essencial de um direito fundamental. Essa preocupação se faz presente, sem dúvida, 

na CRFB34. 

 

O tema é complexo e qualquer tentativa de síntese soa arriscada, inclusive devido 

às controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre o que, de fato, representa o conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais (e de cada um desses direitos). Essa delimitação, que 

serve como “uma espécie de barreira ou limite à prática de restrições”, pode se basear na 

relação do conteúdo essencial com o preceito da proporcionalidade, com o princípio da 

dignidade humana ou através de uma “determinação conceitual autônoma”. O Tribunal 

Constitucional Federal Alemão costuma optar pelo primeiro caminho, “destacando que 

restrições a direitos fundamentais são justificadas no interesse da coletividade, desde que não 

violem o âmbito intangível de configuração da vida privada”. Para tanto, defende-se que o 

resultado (e não a intensidade e a finalidade da intervenção) seja o principal elemento 

norteador de tal determinação, de modo a evitar as situações em que, “após a intervenção, o 

que permanece desse direito é ‘praticamente nada’ (so gut wie nichts)”35. Na hipótese de 

regulamentação legal do direito fundamental, em foco neste trabalho, temos, portanto, que 

 

No marco da ponderação ordenada, o peso do bem jurídico, cuja proteção a medida 

restritiva coloca-se a serviço, deve ser levado em consideração, razão pela qual não 

                                                
34 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 230.  
35 Idem, p. 233-235. 
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cabe ao legislador estabelecer uma prevalência absoluta de um bem jurídico 

protegido sobre todos os demais que assim também o são36 

 

A delimitação do conteúdo essencial dos direitos fundamentais não é tarefa 

simples, conforme indica a própria diversidade de métodos para encontrá-la. Parte da doutrina 

e da jurisprudência, por exemplo, defende que um direito fundamental tem um núcleo fixo, 

imutável, independente de circunstâncias do caso concreto, enquanto outra parcela vê o 

conteúdo essencial de forma mais flexível, ligada à ponderação de interesses na situação 

fática. Assim se resumem as chamadas teorias absoluta e relativa quanto ao conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais, que, no entanto, ainda sofrem tentativas de 

compatibilização entre si, por nomes como Robert Alexy e Peter Häberle. 

Também significativa, nesta matéria, é a teoria dos limites dos limites ou dos 

limites imanentes. Trata-se, segundo Gilmar Mendes, do estabelecimento de parâmetros 

 
que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esses 

limites, que decorrem da própria Constituição, referem-se tanto à necessidade de 

proteção de um núcleo essencial do direito fundamental quanto à clareza, 

determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas37. 

 

Em suma, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que, em determinados 

cenários, é preciso impor restrições aos direitos fundamentais, ora pela via legislativa, ora 

pela solução jurisdicional. Ao mesmo tempo, porém, identificam a necessidade de se 

preservar o essencial desses direitos. Interessante, neste sentido, é perceber que, 

diferentemente das constituições de países como Alemanha e Portugal, o texto brasileiro não 

explicita a proteção a esse núcleo. Entende-se, porém, que ela também está garantida, devido 

à vedação expressa de “qualquer proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias 

individuais (CF, art. 60, § 4º, IV)”. Mendes afirma que “tal cláusula reforça a ideia de um 

limite do limite também para o legislador ordinário” e que é “inequívoco que tal princípio 

decorre do próprio modelo garantístico utilizado pelo constituinte”38. Assim sendo, aplicar-se-

ia, também, ao direito de reunião, o qual passamos a abordar com mais detalhes neste 

momento. 

 

 

 

                                                
36 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 244-245. 
37 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

393. 
38 Idem, p. 398. 
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1.2 O direito de reunião 

 

1.2.1 Tentativa de definição 

 

O direito de reunião está intimamente ligado a outras liberdades fundamentais: de 

opinião, de expressão e de associação. Por isso, como primeiro ponto nesta tentativa de 

definição, buscaremos distinguir esses direitos, com base na doutrina especializada. 

Celso Ribeiro de Bastos observa que alguns autores qualificam a liberdade de 

pensamento ou opinião como “primária e primeira, isto pelo fato de aparecer 

cronologicamente e logicamente antes de outras liberdades que não são senão um consectário 

seu”39. De fato, embora a realidade nos revele diversos casos de indivíduos que se manifestam 

sem possuir uma posição prévia sobre o assunto, a tendência é que a fase de expressão seja 

um resultado (possível, mas nem sempre concretizado) da de opinião. 

Mesmo raciocínio é trabalhado por Dirley da Cunha Jr, para quem “a liberdade de 

expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação tem fundamento na 

liberdade de pensamento, da qual é uma decorrência lógica”. O autor, entretanto, afirma, logo 

em seguida, que o “direito de opinião consiste na liberdade de manifestação do pensamento, 

ou seja, de externar juízos, conceitos, convicções e conclusões sobre alguma coisa”, enquanto 

o de expressão “é o direito de manifestação das sensações, sentimentos ou criatividade do 

indivíduo, tais como a pintura, a música, o teatro, a fotografia, etc”40. Data vênia, discordamos 

de tal posição. 

Ainda que andem de mãos dadas e, dificilmente, se possa realizar uma distinção 

clara na realidade social, os direitos de opinião e de expressão comportam “suportes” 

diferentes. O primeiro é interno, vinculado à consciência, ao pensamento, de modo que, 

enquanto não exprimido, nem sequer é atingido pelo direito. Não é possível estabelecer 

garantias ou limites para o que determinado indivíduo acredita, reflete, conclui, etc. Ocorre, 

contudo, que frequentemente se manifesta o que se pensa. Aí, sim, teríamos a expressão 

propriamente dita – e esta incluiria tanto juízos, conceitos, convicções, quanto sensações, 

emoções e sentimentos, nas mais diversas modalidades (fala, escrita, pintura, artes cênicas, 

fotografia, cinema, etc). Esta é que pode ser afetada pelos fenômenos e construções jurídicas, 

seja no sentido de restringi-la, inclusive por meio de censura, seja com a finalidade de 

protegê-la da interferência alheia. A nosso ver, corrobora com tal entendimento o artigo 19 da 

                                                
39 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 174. 
40 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013. p. 673. 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo qual “Todo ser humano tem direito à 

liberdade de opinião e expressão: este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 

opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras”41. 

Mais nítida, de qualquer forma, é a diferença desses dois direitos para a liberdade 

de reunião. O principal aspecto a se destacar é a própria necessidade de exercício coletivo 

desta última. Afinal, é fisicamente impossível que se realize reunião de um só. Disso, tal 

direito distingue-se frontalmente dos demais, já que aqueles compreendem, sobretudo, o 

âmbito individual de opinião e de expressão. 

A expressão, contudo, pode dar-se, é claro, de forma não-individual, sendo a 

reunião uma das possibilidades de seu exercício. Aqui, concordamos com Dirley da Cunha Jr, 

que diz ser o direito de reunião “a expressão coletiva da liberdade de manifestação do 

pensamento”42. Para caracterizar a sua existência, entretanto, é conveniente traçar alguns 

parâmetros mínimos. 

Um grupo musical que apresenta canções autorais em uma casa de shows está se 

exprimindo coletivamente. Essa situação, contudo, não pode ser classificada como um 

exemplo de exercício do direito de reunião. Tradicionalmente, este está atrelado a 

manifestações em locais acessíveis ao público em geral, como ruas, avenidas e praças, do que 

decorre, aliás, uma série de conflitos sociais, que opõem, como argumentos, as liberdades de 

reunião e de ir e vir. Esses choques estão no cerne deste trabalho e serão desenvolvidos em 

momento propício. 

A presença de outros elementos ajuda a caracterizar o exercício do direito de 

reunião, tal como o conteúdo relativo a reivindicações e insatisfações de um grupo social 

(ainda que amplo e indeterminado) e os formatos de expressão. Sobre o primeiro ponto, é fácil 

diferenciar, por exemplo, uma coletividade de pessoas que protestam pelas melhores 

condições das calçadas urbanas de um conjunto de artistas circenses que se apresentam em 

uma praça. No tocante ao segundo quesito, igualmente, tendemos a vincular o direito de 

reunião a movimentos mais ou menos organizados e concentrados, como comícios, desfiles, 

passeatas ou procissões; silenciosamente ou com carros e aparelhos sonoros; em quaisquer 

lugares abertos ao público43. Por outro lado, dificilmente iríamos enquadrar do mesmo modo 

                                                
41 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível na internet: < 

http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Último acesso em: 27 out. 2016, grifos nossos. 
42 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013. p. 684, grifos do 

autor. 
43 Idem. 
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uma cena em que centenas de pessoas andassem a esmo, em diversas direções, mesmo se 

todas trajassem camisas com frases sobre a necessidade de se investir mais em saúde e 

educação. 

Enriquecem tal abordagem as considerações de José Afonso da Silva, para quem 

 

não é propriamente um agrupamento organizado, como, às vezes, se diz, porque 

organização pressupõe acerto entre os componentes, estruturação interna, o que não 
se verifica na reunião. Nesta o agrupamento, a aproximação, dá-se pela simples 

atração do objetivo comum, que sequer precisa ser definido. A mera curiosidade em 

face de acontecimentos não é suficiente para dar ao agrupamento o seu sentido de 

reunião. É que esta, se não pressupõe acordo prévio entre seus componentes, funda-

se, ao menos, numa avocação prévia sob a direção de alguém ou de uma comissão. 

Só na existência dessa coordenação ou direção da reunião é que se encontra um 

ligeiro elemento organizativo. É isso também que demarca a reunião em relação aos 

aglomerados instantâneos ou outros agrupamentos. Não são reuniões, pois, nem os 

ajuntamentos ocasionais nem os ajuntamentos por força de ordens legais44. 

 

Esses elementos, por sinal, volta e meia, ensejam polêmicas acerca do conteúdo e 

da extensão do direito de reunião. No Brasil, por exemplo, há um caso emblemático acerca 

dos formatos de manifestação, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal e a ser abordado 

oportunamente, ligado à tentativa de restrição do uso de carros e aparelhos de som em 

manifestações no Distrito Federal. Em relação ao conteúdo, pode-se citar uma controvérsia 

mais recente, com o ex-ministro da Justiça, atual ministro do STF e constitucionalista 

Alexandre de Moraes, criticando protestos contrários ao impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff. Segundo ele, foram “atos que não configuram uma manifestação porque não tinham 

nada a pleitear. Tinham, sim, a atrapalhar a cidade. Eles agiram como atos de guerrilha”45. 

Em obra jurídica, ao definir o direito de reunião, Moraes também apresenta uma 

nítida preocupação em ressaltar o caráter teleológico das manifestações. Para ele, tal direito se 

constitui em 

 
uma manifestação coletiva da liberdade de expressão, exercitada por meio de uma 

associação transitória de pessoas e tendo por finalidade o intercâmbio de ideias, a 

defesa de interesses, a publicidade de problemas e de determinadas reivindicações. 

O direito de reunião apresenta-se, ao mesmo tempo, como um direito individual em 

relação a cada um de seus participantes e um direito coletivo no tocante a seu 

exercício coletivo46 

                                                
44 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

266-267. 
45 FOLHA DE SÃO PAULO. Protestos pró-Dilma foram “atos de guerrilha”, diz Alexandre de Moraes. 

Reportagem. Disponível na internet: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1769708-atos-contra-

impeachment-foram-como-guerrilha-diz-alexandre-de-moraes.shtml>. Último acesso em: 26 jun. 2016. 
46 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2013. p. 

209. 
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As críticas de Moraes, bem como a multiplicidade de olhares sobre o direito de 

reunião, já indicam as dificuldades de lidar com o assunto no campo prático, no cotidiano, 

mormente ao considerarmos que seu exercício, muitas vezes, é alvo de contestações ligadas a 

outros direitos fundamentais. Argumentos relativos à proteção da liberdade de locomoção e da 

ordem pública, por exemplo, são frequentemente utilizados para defender a estipulação de 

locais, horários e formatos para a realização dos atos. 

Ante esses supostos choques, a doutrina, por outro lado, também estabelece ou 

desvela elos entre a liberdade de reunião e outros direitos fundamentais. Para José Afonso da 

Silva, aquela pode ser denominada de “liberdade-condição, porque, sendo um direito em si, 

constitui também condição para o exercício de outras liberdades: de manifestação do 

pensamento, de expressão de convicção filosófica, religiosa, científica e política, e de 

locomoção (liberdade de ir, vir e ficar)”47. Já Merlin Cléve e Freire observam que o direito de 

reunião, junto aos de manifestação e de associação, configura  

 

o conjunto dos assim chamados direitos fundamentais democráticos, cuidando-se, 

nesse sentido, de um direito de liberdade tipicamente comunicativo, que tanto serve 

ao livre desenvolvimento da personalidade (que pressupõe e exige o interagir com 

os outros), quanto opera como garante de outros direitos fundamentais, tais como a 

liberdade política, a liberdade sindical, a liberdade religiosa e a liberdade de 

associação.48 

 

É de se apontar, por fim, a diferença do direito de reunião frente ao direito de 

associação. Não raramente apresentados em conjunto em textos legislativos e doutrinários, 

eles não são, de forma alguma, idênticos. Este último, segundo André de Carvalho Ramos, a 

partir da previsão constitucional brasileira (art. 5º, XVII), “consiste no direito de formação de 

entidades, não importando a espécie ou natureza (com ou sem fim lucrativo), sendo proibida 

unicamente as de caráter paramilitar”49. Para além dessa definição normativa, convém 

ressaltar a nota distintiva apresentada por Celso Ribeiro Bastos: “A reunião há de ter uma 

duração limitada e ter um caráter episódico. O liame que se estabelece entre os seus 

                                                
47 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

267. 
48 MERLIN CLÈVE, CLèmerson; FREIRE, Alexandre (coordenação). Direitos fundamentais e jurisdição 

constitucional: análise, crítica e contribuições.  1. ed – São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 480. 
49 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 617, grifos do autor. 
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integrantes não sobrevive à própria reunião. Por aqui, certamente, é que a reunião mais se 

distingue da associação que tem um caráter permanente”50. 

 

1.2.2 Enquadramento da liberdade de reunião na classe dos direitos fundamentais 

 

Conforme já mencionado neste trabalho, a liberdade de reunião pode ser 

classificada como pertencente à primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, dado o 

seu caráter de expressão coletiva. Consideramos, todavia, que algumas observações precisam 

ser feitas em relação a esse enquadramento, no sentido de evitar entendimentos engessados e 

pré-conceitos. 

De pronto, cumpre resgatar as também já mencionadas características de unidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Conforme será aprofundado 

adiante, a liberdade de reunião guarda uma estreita relação com outros direitos, que, pela 

classificação geracional ou dimensional, integrariam outras categorias. Esta pode ser exercida, 

por exemplo, com o intuito de preservar ou conquistar direitos relativos a educação, saúde ou 

meio ambiente. 

Essa liberdade está prevista nas constituições da maioria das democracias 

contemporâneas, simbolizando o processo de transposição dos direitos humanos para os 

direitos fundamentais, referentes ao ordenamento jurídico interno. Contudo, tal positivação, 

muitas vezes, é mais formal do que material, faltando-lhe a efetivação no campo prático, por 

diversas razões que, por ora, não convém discutir. A nosso ver, este trabalho já sinaliza alguns 

exemplos de mitigação do direito no Brasil, tanto no plano legislativo, quanto na atuação das 

polícias.  

Restringindo-nos, por enquanto, ao campo teórico, interessante tomar, por base, a 

Teoria da Multifuncionalidade dos Direitos Fundamentais, para dar sequência ao 

enquadramento da liberdade de reunião nessa classe. Elaborada por Jellinek, tal teoria aponta 

a existência de quatro status relativos àqueles direitos, quais sejam: o civitatis (ou positivo), o 

activus, o subjectionis (ou passivo) e o negativus ou libertatis. Aqui, encontramos também a 

ideia “segundo a qual todo indivíduo, além de sua esfera privada de atuação, pode fazer parte 

de uma esfera pública enquanto membro da comunidade política, dependendo apenas do 

reconhecimento estatal” 51.  

                                                
50 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 187. 
51 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013, p. 551. 
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Nesse diapasão, é flagrante a relação do direito de reunião com, pelo menos, dois 

dos status propostos por Jellinek (embora os outros dois também possam ser apreendidos, 

com uma interpretação levemente extensiva). À medida que se garante a possibilidade de 

manifestação coletiva e pública, estreitamente ligada a reivindicações das mais diversas 

ordens, observa-se claramente a configuração do status activus, definido por Dirley da Cunha 

Junior como aquele que assegura “ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da 

formação da vontade política estatal, como membro da comunidade política, o que se pode 

dar, por ex., por meio do voto. Refere-se a uma situação ativa, na qual o cidadão desfruta de 

direitos políticos”52. Importa, aqui, considerar que a liberdade de reunião pode servir até 

mesmo como um contrapeso ao sistema de votos, enquanto “instrumento eficiente para a luta 

política”, com capacidade de “influenciar o processo político”, representando “um elemento 

de democracia direta”, notadamente no fortalecimento do direito das minorias e da oposição53.  

Ao mesmo tempo, ficando o Estado desautorizado a agir, salvo em situações 

excepcionais, para restringir ou impedir os atos da liberdade de reunião, temos uma 

caracterização precisa do status negativus, pelo qual 

 

ao indivíduo é reconhecido, por ser dotado de personalidade, uma esfera individual 

de liberdade imune à intervenção estatal. Assim, o indivíduo goza de um poder 

juridicamente delimitado no qual o Estado não pode interferir, salvo para garantir o 

exercício do próprio direito54 

 

Apenas para encerrar este item, façamos breves considerações acerca dos 

conteúdos dos status restantes, que, a nosso ver, só podem ser atrelados ao direito de reunião 

mediante uma análise mais ampliada ou uma interpretação mais extensiva. O status 

subjectionis ou passivo refere-se à posição de sujeição do indivíduo ante o poder público, 

através de mandamentos e interdições. Em relação à liberdade de reunião, poderíamos citar, 

aqui, a relação com a proibição constitucional do uso de armas pelos manifestantes. Já o 

status civitatis ou positivo atrela-se à possibilidade de exigir uma prestação estatal (ou mesmo 

sua não-intervenção). Quanto a este, parece-nos cabível pensar que o direito de reunião pode 

servir de instrumento para tal finalidade.  

 

 

 

                                                
52 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013, p. 552. 
53 MERLIN CLÈVE, Clèmerson; FREIRE, Alexandre (coordenação). Direitos fundamentais e jurisdição 

constitucional: análise, crítica e contribuições.  1. ed – São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 480. 
54 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. s/l: Juspodium, 2013, p. 552. 
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1.2.3 Previsões nas ordens jurídicas internacional e brasileira 

 

Todo o arcabouço teórico desenvolvido até aqui influencia e é influenciado pelas 

disposições normativas acerca da liberdade de reunião. Neste item, apresentaremos as 

previsões contidas em documentos internacionais e nacionais atualmente em vigor. 

No plano internacional, merece ênfase, obviamente, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, elaborada pela Organização das Nações Unidas, em 1948. Neste 

documento, a liberdade de reunião encontra-se no artigo 20º, item 1: 

 

Artigo 20º 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação55 

 

Como se percebe claramente, a previsão da declaração para a liberdade de reunião 

é bastante sucinta e pouco explicativa, exigindo-se o recurso à doutrina dos direitos 

fundamentais ou até mesmo às legislações nacionais. Outra possível fonte, ainda no direito 

internacional, é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, cujo artigo 21º 

traz: 

 

Artigo 21º 

O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse direito estará 

sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade 

democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem públicas, 

ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 

demais pessoas56  

 

Neste último tratado, portanto, já se observa uma maior delimitação do direito de 

reunião. Contudo, fica evidente a remissão ao ordenamento jurídico de cada Estado como 

competente a estabelecer a extensão de tal liberdade, bem como os seus limites. No Brasil, 

essa definição tem lugar primordial, considerando-se a hierarquia das normas, na própria 

Constituição Federal. O artigo 5º, relativo aos direitos e garantias fundamentais, contém, entre 

seus incisos, o seguinte: 

 

Artigo 5º, XVI 

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 

                                                
55 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível na internet: < 

http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Último acesso em: 27 out. 2016. 
56 ________. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Disponível na internet: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Último acesso em: 27 out. 2016. 
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anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 

autoridade competente57 

 

Tal disposição constitucional, hoje, só recebe duas limitações em âmbito nacional, 

e ambas provêm da própria Carta Magna. Trata-se das hipóteses de decretação de Estado de 

Defesa e de Estado de Sítio, conforme os artigos e incisos vindouros: 

 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou 

prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a 
paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas 

por calamidades de grandes proporções na natureza.  

 

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, 

especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as 

medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 

 

I - restrições aos direitos de: 

 

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações 

 

(...) 

 
Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, 

só poderão ser tomadas contras as pessoas as seguintes medidas: 

 

(...) 

 

IV – suspensão da liberdade de reunião 

 
(...)58 

 

Por constituir-se um direito fundamental, a liberdade de reunião termina por 

integrar o rol das chamadas cláusulas pétreas da Constituição, listadas no artigo 60, § 4º. Não 

pode, portanto, ser objeto de uma emenda que tenda a aboli-la do nosso ordenamento. Ocorre, 

contudo, que consideráveis parcelas da sociedade e da arena política têm buscado estabelecer 

restrições mais nítidas ao exercício desse direito, geralmente com base no impacto de 

protestos e manifestações sobre a circulação nas cidades e estradas ou sobre a ordem pública. 

Outros grupos, por sua vez, resistem a tais mudanças legais, por entender que a previsão 

constitucional já é suficiente e que as tentativas de limitação são, na essência, 

antidemocráticas. 

 

 

                                                
57 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Último acesso em: 27 out. 2016. 
58 Idem. 
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1.2.3 Controvérsias sobre a possibilidade de regulamentação 

 

Sem dúvida, a Carta de 1988, no artigo 5º, XVI, traz uma previsão razoavelmente 

detalhada do direito de reunião. Como veremos adiante, no próximo capítulo, tal texto é 

influenciado por Constituições anteriores, mas acaba por se sobressair no histórico nacional, 

no sentido de garante de direitos individuais e coletivos frente ao Estado, sobretudo no tocante 

à possibilidade de participação política. 

Para uma parte dos doutrinadores, legisladores e operadores do direito, o inciso 

XVI do artigo 5º é completo, prescindindo de qualquer complementação, detalhamento ou 

regulamentação. Em termos práticos, teríamos, por exemplo, a ideia de que, com qualquer 

aviso prévio à autoridade competente, mesmo de minutos, estaria satisfeita a exigência para a 

realização da reunião. Em alguns casos, propugna-se apenas pela observância de princípios 

jurídicos, sobretudo da razoabilidade e da proporcionalidade, no tratamento das situações 

concretas. 

Outra corrente, entretanto, defende a necessidade ou conveniência de se 

regulamentar o dispositivo constitucional, estabelecendo condições mais objetivas e claras 

para a realização de reuniões. Assim, o aviso prévio – para utilizar o mesmo ponto – à 

autoridade competente precisaria ser feito com uma antecedência estipulada em lei, como, por 

exemplo, 48 horas. Há, ainda, quem discorde da própria previsão magna (e não apenas a 

considere superficial ou insuficiente), arguindo pela implementação de outras restrições 

quanto a local, horário e à necessidade de autorização estatal. Conforme já exposto na 

introdução deste trabalho, tais ideias, mais restritivas, vêm ganhando força no Legislativo 

brasileiro, na década atual. Isso será comprovado no decorrer do próximo capítulo.  

Como pano de fundo dessas visões controversas e fortemente ligadas a aspectos 

práticos do direito de reunião, temos um embate jurídico e teórico. Trata-se, em linhas gerais, 

de uma diferença de entendimento quanto à eficácia do artigo 5º, inciso XVI, da Constituição 

Federal. Para o primeiro grupo mencionado, o dispositivo é self executing ou goza de eficácia 

plena (para usar terminologia de José Afonso da Silva); para o segundo, o texto não bastaria 

em si, isto é, de eficácia contida. O que isso significa? Respondamos a este último ponto, 

antes de avançarmos na análise do tema proposto. 

As normas de eficácia plena são, de acordo com Silva, aquelas que têm aplicação 

imediata, independentemente de regulamentação posterior e não sujeitas a restrição de efeitos. 

Em outras palavras: elas “criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo 

acessíveis”. Tradicionalmente, são apontados como exemplos os dispositivos que se referem à 
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organização do Estado, como o artigo 44 da Carta Magna, segundo o qual “O poder 

legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal”59.  

Diferentes são as normas de eficácia contida ou, nos dizeres do constitucionalista 

Michel Temer, de eficácia restringível. Elas teriam aplicação imediata, mas seriam passíveis 

de limitação por meio de atuação do legislador infraconstitucional. Exemplo clássico desse 

grupo é o artigo 5º, XIII, da Constituição, pelo qual “é livre o exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”60. Observe-

se que há uma previsão expressa quanto à necessidade, conveniência ou possibilidade de 

criação de legislação complementar sobre o assunto. No campo jurídico, por exemplo, 

formulou-se uma série de requisitos para os exercícios de determinadas funções. A própria 

atividade de advocacia depende da conclusão do curso superior de direito e da aprovação no 

exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Por fim, temos ainda as chamadas normas de eficácia limitada, que podem ser 

facilmente compreendidas a partir da análise do artigo 37, VII, da Constituição. Ele prevê que 

o direito de greve dos servidores públicos “será exercido nos termos e nos limites definidos 

em lei específica”61. Veja-se que, enquanto tal legislação infraconstitucional não existir e 

vigorar, o servidor público não pode realizar greve. É uma situação distinta da apresentada 

anteriormente, já que, enquanto não houver lei disciplinando determinada profissão, atividade 

ou ofício, ela poderá ser exercida por qualquer pessoa. Existe, portanto, uma aplicação 

imediata no caso prático, ainda que “frágil” ou “precária”. Nos dispositivos de eficácia 

limitada, não.  

Como já mencionado, o debate em torno do artigo constitucional sobre o direito de 

reunião alude apenas às eficácias plena e contida. Não há, pelo menos a princípio, quem 

enxergue o texto como uma norma de eficácia limitada, inclusive por conta do seu razoável 

detalhamento e da ausência de referência explícita a uma legislação específica. 

De acordo com a página eletrônica do Centro de Documentação e Informação 

(Cedi) da Câmara dos Deputados, existem 379 dispositivos da Constituição Federal que 

“demandam regulamentação”, isto é, seu desdobramento, com fins de aplicação ou execução, 

por leis infraconstitucionais. Desse total, 263 já foram regulamentos e 116, ainda não. Dentro 

                                                
59 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Último acesso em: 26 out. 2016 
60 Idem. 
61 Ibidem. 
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deste último grupo, há proposições para 88, enquanto 28 não foram contemplados por 

qualquer proposta legislativa62. 

O site do Cedi relaciona todos esses dispositivos. O inciso XVI do artigo 5º, que se 

refere à liberdade de reunião, não está entre eles. Poderíamos concluir que ele não carece de 

regulamentação, de acordo com a Câmara dos Deputados? Provavelmente, essa interpretação 

seja inadequada, já que, embora se trate de uma página eletrônica oficial, não comporta valor 

jurídico a esse ponto. Ademais, poderia, facilmente, ser editada, sem qualquer divulgação ou 

repercussão. 

A informação sobre o site do Cedi, portanto, é apenas uma curiosidade neste 

trabalho, que, contudo, reforça a polêmica sobre a possibilidade ou não de regulamentação do 

direito de reunião no país. Em outras palavras: há cabimento na propositura de leis que 

detalhem o conteúdo da previsão do artigo 5º, XVI, da Constituição? Os parlamentares podem 

estabelecer, por exemplo, que o “prévio aviso à autoridade” seja de, pelo menos, 48 horas de 

antecedência ou que os manifestantes sejam proibidos de utilizar máscaras nos atos?  

O jurista José Afonso da Silva afirma que, na Constituição, “a liberdade de reunião 

está plena e eficazmente assegurada” e que “não mais se exige lei que determine os casos em 

que será necessária a comunicação prévia à autoridade, bem como a designação, por esta, do 

local da reunião”63. Na mesma obra, em outro trecho, o autor pontua que “como não mais se 

exige lei sobre o direito de reunião, fica revogada a lei 1.207, de 25.10.50, em tudo quanto 

contrariar o texto constitucional”64.  

Tal diploma – o único já editado em âmbito federal no tocante à liberdade de 

reunião - continha disposições no sentido de que a autoridade policial das cidades e do 

Distrito Federal indicaria os locais aptos à realização das manifestações e, também, de que as 

comunicações sobre o ato precisariam ser feitas com antecedência mínima de 24 horas. A lei 

1.207/50 jamais foi expressamente revogada, mas há consenso de que grande parte de seu 

conteúdo não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Seu texto, na íntegra, está 

disponível no Anexo 1 deste trabalho. 

Atualmente, portanto, em nível nacional, o direito de reunião comporta restrições 

previstas apenas na própria Constituição Federal, especificamente nas situações em que for 

                                                
62 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Regulamentação 

da Constituição. Site oficial. Disponível na internet: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/regulamentacao/dispositivos>. Último acesso em: 28 out. 2016. 
63 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

266. 
64 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

268. 
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declarado estado de defesa ou estado de sítio, consoante já citado neste trabalho. Nesse 

sentido, veja-se a observação de Pedro Lenza: 

 

A restrição de referidas normas constitucionais pode-se concretizar não só através 

de lei infraconstitucional mas, também, em outras situações, pela incidência de 

normas da própria Constituição, desde que ocorram certos pressupostos de fato, por 

exemplo, a decretação do estado de defesa ou de sítio, limitando diversos direitos65 

 

Nos últimos anos, contudo, o direito de reunião no Brasil começa a sofrer 

restrições nos âmbitos municipal e estadual, com a aprovação, sanção e entrada em vigor de 

leis que regulamentam o exercício daquela liberdade. Diante desse movimento, a edição de 

uma nova lei federal relativa à liberdade de reunião já é defendida por alguns juristas. Em 

artigo intitulado “Restringir manifestações não é inconstitucional”, Beatriz Horbach, assessora 

do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, defende que o tratamento ao 

tema depende da avaliação, baseada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

de casos concretos, algo que se torna “mais difícil quando inexiste regulamentação 

infraconstitucional com clara definição dos limites básicos da liberdade de reunião”66.  

Como exemplo de regulamentação infraconstitucional, a autora cita a “Lei sobre 

reuniões e manifestações” da Alemanha, ou Versammlungsgesetz, de 1978. Entre outros 

pontos, tal dispositivo “divide as reuniões entre as públicas realizadas em ambientes fechados 

e as públicas realizadas em ambientes abertos. Para estas, o organizador da manifestação 

deverá comunicar sua realização em até 48 horas antes do evento”. Além disso, as autoridades 

competentes podem proibir o ato ou estabelecer condições, caso haja risco à segurança 

pública. Beatriz Horbach salienta, ainda, a proibição expressa de promover as manifestações 

“em memoriais ou locais históricos e de especial significado às vítimas do holocausto” e a 

prerrogativa de interrupção do ato por autoridades, caso os requisitos legais sejam 

descumpridos67.  

Na parte final de seu artigo, a jurista ressalta o impacto negativo de manifestações 

sobre a locomoção de pessoas não envolvidas, sublinhando o choque com o direito à liberdade 

de locomoção, e afirma que 

 

                                                
65 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. Revista, atualizada e ampliada: Editora 

Saraiva, 2011, pg. 200/201. 
66 HORBACH, Beatriz. Restringir manifestações não é inconstitucional. Artigo. Disponível na internet: 

<http://www.conjur.com.br/2013-jul-06/observatorio-constitucional-restringir-manifestacoes-nao-

inconstitucional>. Último acesso em: 20 jun. 2016 
67 Idem 
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é de se considerar, finalmente, a elaboração de lei federal que defina limites 

essenciais à liberdade de reunião, como a necessidade de prévia indicação de qual 

percurso será feito, seu horário de realização, a proibição de interrupção total de 

vias públicas ou a autorização para que ocorra em determinados horários ou dias. O 

mero estabelecimento de regras procedimentais básicas ao exercício do direito de 

reunião não significa sua limitação, apenas garante que o evento se realize de forma 

segura não apenas aos seus participantes, mas a todos os cidadãos por ela 

diretamente afetados68 

 

1.2.4 Situações-limite, relevância do caso concreto e riscos da não-regulamentação do direito 

de reunião: provocações iniciais 

 

À parte a discordância quanto a alguns elementos da regulamentação proposta por 

Beatriz Horbach, convém posicionarmo-nos em acordo com sua reflexão sobre a avaliação 

dos casos concretos. Segundo a autora, a ausência de lei que especifique as regras para a 

realização das manifestações dificulta a análise na prática pelo poder público – análise que 

deveria ser fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

De fato, a dependência apenas do dispositivo constitucional pode ser vista como 

um obstáculo à avaliação do caso concreto. É correto, por exemplo, que um grupo de 

torcedores feche uma das principais avenidas de uma cidade, em horário de pico, para 

protestar sobre o local em que seu time de futebol manda as partidas, como ocorreu em março 

de 201669. Digamos que essas pessoas tenham avisado às autoridades sobre o ato três dias 

antes de sua realização e que não estivessem portando armas. Assim, numa visão legalista – 

ou melhor, literal -, nada se poderia alegar contra a manifestação na esfera jurídica. 

Colocado este exemplo “radical” de um lado, analisemos outra situação verídica. 

Em 21 de maio de 2014, dezenas de pessoas mobilizaram-se, sobretudo a partir de redes 

sociais, e foram ao Cais Engenheiro José Estelita, no bairro de São José, no Recife, durante a 

noite e madrugada. O grupo reuniu-se para protestar e tentar impedir uma inesperada 

demolição ilegal (como se verificou posteriormente) de galpões localizados na região e 

considerados de valor histórico e arquitetônico70. Imaginemos que, pelo caráter de urgência 

do fato, ninguém tenha avisado às autoridades sobre o ato. Com isso, teríamos flagrante 

desobediência à previsão constitucional do artigo 5º, inciso XVI. 

                                                
68 HORBACH, Beatriz. Restringir manifestações não é inconstitucional. Artigo. Disponível na internet: 

<http://www.conjur.com.br/2013-jul-06/observatorio-constitucional-restringir-manifestacoes-nao-

inconstitucional>. Último acesso em: 20 jun. 2016 
69 BLOG DO TORCEDOR. Torcida do Náutico faz protesto e fecha Rosa e Silva. Reportagem. Disponível na 

internet: <http://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2016/03/23/torcida-do-nautico-faz-protesto-e-fecha-rosa-e-

silva/>. Último acesso em: 23 jun. 2016 
70 CAPIBARIBE, Fernanda; CARDOSO, Marianna. Estelita Ocupado: um ensaio de decadência e resistência. 

Artigo. Disponível na internet: < http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/expocom/EX47-1004-1.pdf>. 

Último acesso em: 28 jun. 2016. 
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A observância estrita do texto normativo nos levaria a uma situação esdrúxula, em 

que o primeiro protesto citado receberia o sinal verde e o segundo, o vermelho. Em outras 

palavras: a manifestação formalmente legal seria aquela ligada a um clube de futebol, e não a 

contrária a uma demolição irregular e irreversível. Convenhamos que essa conclusão não é 

logicamente adequada. Pelo contrário. Não há dificuldades em aceitar que o poder público 

tenha a prerrogativa de: a) proibir que o ato dos torcedores acontecesse em uma avenida de 

grande importância para o trânsito da cidade; b) proibir que ocorresse em horário de pico; ou 

até mesmo c) proibir a própria realização. Da mesma forma, não exige grande esforço 

justificar a legitimidade de um protesto que busca evitar a derrubada “clandestina” de um 

imóvel histórico, no centro da cidade. 

Concluímos, portanto, que a regulamentação, por si só, nem sempre resolveria a 

questão aqui posta. É preciso analisar fatores subjetivos e abstratos, como a urgência do ato 

face a uma perda irreparável, o conteúdo da manifestação, a quantidade de envolvidos e de 

terceiros afetados, etc. Reforça-se, assim, a necessidade de recorrer aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade na avaliação e no tratamento dos casos concretos. 

Ao retornarmos a esse nível de análise, fundada em princípios e não em regras 

formais, podemos refletir sobre possíveis benefícios, mas, também, prejuízos aos cidadãos 

que se dispuserem a se manifestar coletiva e publicamente. Por um lado, eles teriam mais 

liberdade, menos amarras, na promoção e realização dos atos, na medida em que não precisam 

observar critérios rígidos temporais e geográficos. Por outro, a subjetividade na avaliação do 

caso concreto abre espaço, também, a arbitrariedades ou tratamentos desiguais por parte das 

autoridades, que ficam “autorizadas” a se guiar mais por seus juízos de ponderação, e menos 

por normas concretas e objetivas. Poderíamos enfrentar – como já enfrentamos – uma 

situação paradoxal, em que a liberdade de reunião “plena”, na prática, leva ao desrespeito a 

outros direitos fundamentais, como a igualdade e a dignidade humana. Arbitrariedades e 

tratamentos desiguais por parte do poder público, aliás, fazem parte de uma longa tradição de 

manifestações populares no Brasil, como veremos no início do próximo capítulo.  

Sobre esse ponto, convém salientar a opinião do professor Juan António García-

Amado, da Universidade de León (Espanha), que chama a atenção para o risco de os juízes - 

autoridades judiciárias - trabalharem com a ponderação de princípios como fundamentos de 

suas decisões, em vez de regras positivadas, notadamente no âmbito das Cortes 

Constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal (STF). O conferencista alertou para a 

chamada “jurisprudência simbólica”, a tomada de posições vinculada à repercussão midiática 
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e à opinião pública, mudança que, segundo ele, “afeta a própria essência dos sistemas 

constitucionais”71. 

Para García Amado, o processo decisório fundado na ponderação principiológica 

atenta contra a segurança jurídica, já que, segundo as lições de Alexy, cada regra positivada se 

sustenta em um princípio, o qual poderia ser colocado na balança, no caso concreto, em 

contraposição a outro princípio, que indicasse a tomada de uma medida contrária. O professor 

espanhol acredita que “nunca se pondera para perder”, isto é, toda vez que um magistrado 

relativiza a força cogente do ordenamento para utilizar o sistema de ponderação, no fundo, o 

faz para se posicionar diferentemente do texto normativo. Em última escala, de acordo com o 

palestrante, isso favoreceria apenas aos juízes e a quem os elege – observação que, no Brasil, 

incide especialmente sobre os ministros do STF. Assim, as decisões restariam fortemente 

vinculadas a aspectos ideológicos e políticos dos grupos que, a cada tempo, detêm o poder, 

em vez de se basearem no direito posto72. 

Sem adentrar em maiores considerações sobre tal raciocínio, limitamo-nos a 

concordar que existe, de fato, um risco significativo no ativismo e na midiatização do 

Judiciário e especialmente do STF, em visível ascensão na última década, e também na 

própria fórmula de ponderação de princípios como base de decisões. Se seguir essa lógica, a 

nosso ver, um eventual posicionamento da Corte sobre a constitucionalidade de leis que 

regulamentam o direito de reunião no país, provavelmente, levaria a uma forte restrição de tal 

liberdade – pelo menos, no contexto atual, em que se observa um recrudescimento do 

conservadorismo entre a população. Para além disso, em instâncias inferiores, é possível que a 

janela aberta para as soluções principiológicas conduza a uma crescente criminalização dos 

participantes de manifestações. 

Por ora, não avançaremos nesta análise crítica, deixando para fazê-lo no capítulo 

final deste trabalho. Antes disso, portanto, passaremos para uma abordagem histórico-jurídica 

do direito de reunião no Brasil, bem como das circunstâncias recentes que ensejaram a 

proliferação de projetos e leis com fins de regulamentar tal liberdade. Em um segundo 

momento, o foco recairá sobre a jurisprudência pátria acerca do assunto, notadamente as 

decisões do Supremo Tribunal Federal.   

 

 

                                                
71 GARCÍA-AMADO, Juan António. Palestra “Temos algum direito seguro ou são todos derrotáveis”,  

ministrada no dia 16/05/2016, no Auditório Tobias Barreto, na Faculdade de Direito do Recife (UFPE). 
72 Idem 



 

 

40 

2 AS MANIFESTAÇÕES, OS ANOS 2010 E A ATIVIDADE LEGIFERANTE 

 

 

2.1 O direito de reunião na história constitucional brasileira 

 

“Só o povo nas ruas mete medo em político.”73 A frase do ex-deputado e 

constituinte de 1988 Ulysses Guimarães diz muito sobre o direito de reunião, por três 

motivos. Primeiro, porque é um homem da política, do poder, revelando a fraqueza dos seus 

colegas (e talvez a sua própria), em um momento crucial da história brasileira, na 

redemocratização após duas décadas de ditadura militar. Segundo, porque expõe, quase de 

forma retrospectiva, o esforço e as dificuldades para a conquista e a preservação da liberdade 

ou direito de reunião no país. 

Não pretendemos, aqui, construir uma História do Direito de Reunião ou algo que 

o valha, inclusive devido à própria natureza deste trabalho. Não obstante, é imprescindível, 

para a adequada compreensão do assunto, a elaboração de um breve panorama. Como 

liberdade intrinsecamente ligada à participação popular nas decisões políticas, isto é, à própria 

ideia de democracia moderna, não há cabimento em falar sobre o direito de reunião durante o 

período do Brasil Colonial e do Império. O histórico de repressões a movimentos por 

insurreição, independência, abolição da escravidão, excessos da Coroa Portuguesa, entre 

outros, fala por si quanto às barreiras a protestos e manifestações públicas. 

Na primeira Constituição brasileira (de 1824) e única anterior à proclamação da 

República, embora haja um título sobre direitos civis e políticos dos cidadãos, especialmente 

detalhado no artigo 179 e seus 35 incisos, não se observa qualquer menção à liberdade de 

reunião. O mais próximo que se chega disso está no inciso IV, na verdade relacionado à 

possibilidade de expressão fora das ruas, praças, espaços públicos enfim. Segundo o 

dispositivo, 

 

Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publica-

los pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de responder 

pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, 

que a Lei determinar74 

 

                                                
73 COLTIM, Allan; LIMA, Renato. A mensagem das ruas, a mídia e os partidos políticos. Artigo. Disponível 

na internet: < http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/a-mensagem-das-ruas-a-midia-e-os-partidos-

politicos/>. Último acesso em: 28 jun. 016. 
74 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brazil. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Último acesso em: 26 jul. 2016. 
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No inciso XXXV, entretanto, vê-se uma preocupação especial daquela 

Constituição com movimentos de rebelião, invasão de inimigos e situações de perigo iminente 

à pátria: 

 

Nos casos de rebellião, ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado, que 

se dispensem por tempo determinado algumas das formalidades, que garantem a 

liberdede individual, poder-se-ha fazer por acto especial do Poder Legislativo. Não 

se achando porém a esse tempo reunida a Assembléa, e correndo a Patria perigo 

imminente, poderá o Governo exercer esta mesma providencia, como medida 

provisoria, e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a 

necessidade urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso remetter á 

Assembléa, logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões, e d'outras 

medidas de prevenção tomadas; e quaesquer Autoridades, que tiverem mandado 

proceder a ellas, serão responsaveis pelos abusos, que tiverem praticado a esse 
respeito75. 

 

A falta de previsão ao direito de reunião na Carta do período imperial foi, 

formalmente, suprida na primeira Constituição da República. O texto de 1891 traz, no seu 

artigo 72, § 8º, que: “A todos é licito associaram-se e reunirem-se livremente e sem armas; 

não podendo intervir a policia, sinão para manter a ordem publica”76.  

A segunda Carta Magna manteve o direito de reunião aos cidadãos brasileiros e 

estrangeiros residentes. O texto de 1934, em seu artigo 113, inciso XI, garante que “a todos é 

lícito se reunirem sem armas, não podendo intervir a autoridade senão para assegurar ou 

restabelecer a ordem pública. Com este fim, poderá designar o local onde a reunião se deva 

realizar, contanto que isso não o impossibilite ou frustre”77.  

Três anos depois, na ditadura de Vargas, entrou em vigor a Constituição do Estado 

Novo, que, embora autoritária, previa também o direito à reunião, no seu artigo 122, inciso X. 

O texto apresenta algumas alterações em relação ao seu antecessor – brechas que podem ser 

compreendidas como “convenientes”, sob a ótica do totalitarismo da época. Vejamos: “Todos 

têm direito de reunir-se pacificamente e sem armas. As reuniões a céu aberto podem ser 

submetidas à formalidade de declaração, podendo ser interditadas em caso de perigo imediato 

para a segurança pública”78. 

                                                
75 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brazil. Disponível na internet: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Último acesso em: 26 jul. 2016. 
76 BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível na 

internet: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm>. Último acesso em: 27 out. 

2016. 
77 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível na 

internet: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Último acesso em 27 out. 

2016. 
78 BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível na internet: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Último acesso em: 27 out. 2016 
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Ora, observamos aí a existência uma forte restrição à liberdade dos indivíduos, em 

contraposição a uma maior margem de atuação estatal, na medida em que as reuniões ficam 

sujeitas a formalidades de declaração. Ademais, a possibilidade de proibição prevista 

constitucionalmente ampara-se em um motivo de ampla subjetividade, o “perigo imediato 

para a segurança pública”. Eis aqui, aliás, um exemplo consistente dos riscos ligados ao 

emprego da textura aberta da linguagem e das técnicas de ponderação baseadas no princípio 

da proporcionalidade. 

Findo o período ditatorial, em 1946, os brasileiros passam a ter uma nova 

Constituição, que, quanto ao direito de reunião, praticamente repete o texto de 1934. 

Assegurava, no seu artigo 141, parágrafo 11º, que “todos podem reunir-se, sem armas, não 

intervindo a polícia senão para assegurar a ordem pública. Com esse intuito, poderá a polícia 

designar o local para a reunião, contanto que, assim, não a frustre ou impossibilite”79. Adriana 

Duarte de Souza Carvalho observa que, por trás de uma das pequenas alterações entre os dois 

dispositivos mencionados, existe um peso social e histórico considerável:  

 

É evidente que salta aos olhos a palavra polícia, que aparece duas vezes no 

dispositivo legal. Na Constituição de 1934, fala-se em autoridade, não polícia. É 

fundamental, contudo, enfatizar que as constituições são resultados concretos do 

momento histórico que a originou. A Constituição de 1946 foi elaborada 

posteriormente à Intentona Comunista e em meio a um profundo debate sobre a 

legalidade do Partido Comunista Brasileiro. Assim, considerado o momento 
histórico, a palavra polícia fica contextualizada. Não há dúvidas que ela indica o 

medo de que o direito de reunião fosse exercido a favor dos comunistas, tão 

temidos naquele momento80 

 

 

Ironicamente, a Constituição do regime militar, de 1967, retoma o termo 

“autoridade” e mantém, formalmente, o direito de reunião, no seu artigo 150, parágrafo 27: 

“Todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a autoridade senão para manter a ordem. 

A lei poderá determinar os casos em que será necessária a comunicação prévia à autoridade, 

bem como a designação, por esta, do local da reunião”81.  

Desse dispositivo, façamos duas pequenas observações, além da semelhança com 

o texto de 1934. A primeira é a menção a “comunicação prévia”, que virá a ser convertida em 

                                                
79 BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível na internet: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Último acesso em: 26 out. 2016 
80 CARVALHO, Adriana Duarte de Souza. O direito à reunião como direito fundamental: o movimento passe 

livre e seu impacto na agenda política. Artigo. Disponível na internet: < 

http://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/agendapolitica/article/view/16>.  

Último acesso em: 21 ago. 2016. 
81 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível na internet: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Último acesso em: 26 out. 2016 
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“prévio aviso” na Constituição de 1988, como única condição anterior à realização de um ato 

público coletivo, sem, entretanto, dispensar a possibilidade de o Estado designar o local da 

reunião. A segunda é a previsão expressa de que “a lei poderá determinar os casos (...)”, isto 

é, que o artigo poderá ter desdobramentos por legislação infraconstitucional. Perceba-se, 

assim, que apenas a Carta de 1967 explicita o cabimento de regulamentação ou, em outras 

palavras, a eficácia contida da norma. As atuais tentativas de editar leis que regulamentem o 

direito de reunião, portanto, não enfrentariam grandes obstáculos sob a égide daquela 

Constituição. 

O desrespeito ao direito de reunião durante todo o período militar conduziu à 

intensificação da luta popular pela redemocratização e pela retomada ou ampliação das 

liberdades civis e políticas. Vê-se, aqui, mais uma vez, a influência do momento histórico na 

elaboração da Carta de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã e cujo artigo 5º, XVI, já 

foi esmiuçado no capítulo anterior. Apenas a título comparativo quanto ao texto, repitamos o 

dispositivo em vigor:  

 

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 competente82 

 

Não temos mais, portanto, a possibilidade de a autoridade designar o local da 

manifestação, tampouco a expressa previsão de regulamentação infraconstitucional. 

Interessante também perceber que o dispositivo inova ao não mais tratar da intervenção da 

autoridade para manter a ordem ou finalidade equivalente.  

Concluído esse panorama histórico e constitucional no país, podemos, enfim, 

mencionar o terceiro motivo pelo qual a frase de Ulysses Guimarães (“Só o povo nas ruas 

mete medo em político”) diz muito sobre o direito de reunião. É que, apesar da valorização 

das liberdades individuais e coletivas, da dignidade humana e da cidadania na Constituição 

em vigor, a realização de protestos, passeatas, atos públicos em geral ainda parece suscitar 

incômodos na classe política. Basta observar a estreita correlação entre o aumento das 

manifestações na década de 2010 e a intensificação da atividade legiferante no sentido de 

estabelecer novas condições ou regras para as reuniões.  

Se tais iniciativas são fruto de uma preocupação com a ordem pública e o respeito 

a direitos de terceiros ou se refletem o medo do povo nas ruas – como dito por Ulysses 

                                                
82 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Último acesso em: 26 out. 2016 
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Guimarães -, não nos cabe analisar neste momento. Convém, antes, desenhar o cenário atual, 

que aproxima as vias e praças públicas dos gabinetes e plenários dos governantes brasileiros. 

 

 

2.2 O aumento das manifestações na década de 2010 

 

A crise econômica de 2008 e a manutenção de governos autoritários na África e no 

Oriente Médio, entre outros motivos, ocasionaram a eclosão de grandes movimentos 

internacionais. Nos Estados Unidos e na Europa, protestos contra o sistema financeiro e o 

modelo de vida social e econômica foram organizados sobretudo na forma dos “Occupys”, 

ocupações de vias públicas, como a avenida Times Square, em Nova Iorque. Na Síria, na 

Líbia, no Egito e em outros países da região, por sua vez, as populações foram às ruas e às 

praças para pedir mudanças legislativas e derrubadas de chefes de Estado e governo. Tudo, 

fortemente amparado e alimentado por um canal inédito de interação e mobilização: as redes 

sociais. 

Esse processo chegou, com as devidas diferenças, ao Brasil. Muitos movimentos 

sociais, em lugares como Recife, São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre, apropriaram-se do 

nome “Ocupe” e/ou do modelo dos movimentos estrangeiros, com foco em questões 

urbanísticas, ambientais ou de direito à cidade. A histórica insatisfação política também 

voltou à tona, em princípio com atos plurais, de múltiplas reivindicações – como nos protestos 

de junho de 2013, iniciados a partir de reajustes nas tarifas de transporte público. 

Posteriormente, as manifestações ganharam tons mais político-partidários, com a divisão entre 

ativistas a favor do impeachment ou renúncia da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e 

defensores da sigla e da continuidade do mandato iniciado em 2015. Em geral, refletindo as 

pesquisas de popularidade, os protestos organizados pelo primeiro grupo tiveram dimensões 

maiores e ampla cobertura midiática. 

Paralelamente a esses novos exemplos de manifestação, houve a manutenção e até 

mesmo a intensificação de movimentos e formas de protesto tradicionais. Observou-se a 

proliferação de atos, pelas mais diversas causas (direito à moradia, à saúde, à educação, à 

segurança, ao respeito à identidade de gênero e à orientação sexual, a melhores condições de 

trabalho, etc.), tanto por parte de sindicatos ou outros grupos organizados, quanto por 

cidadãos/moradores. Por fim, outras pautas também foram levadas às ruas, como a chegada 

do aplicativo de transporte alternativo Uber ao país, que provocou uma onda de reações 

(muitas vezes, violentas) de taxistas, insatisfeitos com a divisão do mercado. 
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A diversidade das manifestações refletiu-se também na relação das autoridades – 

policiais militares, sobretudo – com os ativistas, tornando-se este mais um ponto de 

distanciamento entre os movimentos. Alguns atos nas jornadas de junho de 2013, um protesto 

de professores no Paraná e manifestações contrárias ao impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff em São Paulo, entre outros, foram duramente reprimidos pela PM, inclusive com 

denúncias graves de abuso de poder, violência e prisões ilegais. Outros ficaram conhecidos 

pelo clima amistoso – inclusive, com selfies largamente reproduzidas nas redes sociais - entre 

os agentes e os cidadãos, notadamente em passeatas contrárias ao governo federal petista.  

Vale salientar que, embora tenhamos uma posição pessoal clara sobre os 

conteúdos e as formas dessas manifestações, não há interesse de explorá-lo neste trabalho. 

Questão mais importante é verificar que a atuação das autoridades variou significativamente, 

sem seguir um padrão que, na opinião de juristas como Beatriz Horbach, poderia ser 

conferido pela regulamentação infraconstitucional do direito de reunião. Sem limites 

concretos na legislação sobre o tema, os agentes conduzem-se com base em juízos que não 

funcionam plenamente em termos de segurança jurídica, inclusive porque se configura um 

quadro de difícil controle e fiscalização por parte da sociedade. 

Aqui, convém ressaltar, mais uma vez, os efeitos advindos da discricionariedade 

no exercício do poder nesse tipo de manifestação. Como agentes públicos, as autoridades 

policiais têm atuação vinculada, isto é, não podem se desviar do que está determinado na 

legislação. Sendo esta consideravelmente abstrata, no que se refere ao direito de reunião, há, 

sem dúvida, risco de abusos. Como limite mais objetivo à ação policial, sobressai-se apenas o 

direito penal, dado que atitudes tipificadas como delito não podem ser praticadas, seja ou não 

durante uma manifestação coletiva.  

Nesse cenário turbulento, com grande quantidade de protestos, causas diversas e 

eventualmente choques de manifestantes, intensificou-se também a atividade legiferante no 

sentido de regulamentar o direito de reunião. Parlamentares nos âmbitos municipal, estadual e 

federal propuseram leis que trariam condições à promoção dos atos públicos, sobretudo no 

tocante ao aviso prévio às autoridades, ao uso de potenciais armas e à identificação dos 

envolvidos. Veremos algumas delas a seguir. 
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2.3 As novas propostas e leis sobre o direito de reunião 

 

2.3.1 Congresso Nacional 

 

Entre 2010 e 2015, mais de uma dezena de projetos de lei foram apresentados na 

Câmara Federal, a fim de regulamentar o direito de reunião. Alguns estão tramitando no 

Senado. A seguir, um resumo das mudanças contidas nas propostas encontradas no portal da 

casa parlamentar, a partir de buscas pelas palavras-chave “máscara”, “protestos”, 

“manifestações” e “direito de reunião”83.  

 

Nº do projeto Autor Resumo Situação em 04/04/2017 

6532/2013 Eliene Lima (PSD/MT) 

 

Proíbe máscara, pintura ou outro 

artefato que dificulte a 

identificação do manifestante, 

inclusive dando à polícia a 
prerrogativa de exigir a retirada, e 

estabelece que o aviso prévio à 

autoridade deve ser de, no 

mínimo, 48 horas antes do ato. 

Despacho da Mesa, em 

dezembro de 2016, para 

ser apensado ao PL 

6654/2016. 

7314/2014 Edinho Bez 

(PMDB/SC) 

Proíbe o uso de máscara ou 

qualquer outra forma de ocultar o 

rosto do manifestante e impedir 

sua identificação e estabelece que 

o aviso prévio deve ser feito à 

delegacia da circunscrição onde 

vá ocorrer ou começar o ato. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

5964/2013. Recebido 

pela Comissão de 

Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) da 

Câmara. 

7158/2014 Inocêncio Oliveira 

(PR/PE) 

Proíbe o uso de máscara ou 

qualquer outra forma de ocultar o 

rosto do manifestante e impedir 
sua identificação, além de 

estabelecer que o aviso prévio 

deve ser feito à Secretaria de 

Justiça, Segurança Pública ou à 

delegacia da circunscrição onde 

vá ocorrer ou começar o ato, com, 

no mínimo, 48 horas de 

antecedência. 

 

Tramitando em 

conjunto com PL 

5964/2013.  Recebido 
pela Comissão de 

Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) da 

Câmara. 

6198/2013 Jorge Tadeu Mudalen 

(DEM/SP) 

Torna contravenção penal o uso 

de máscara e outros materiais que 

impeçam ou dificultem a 
identificação do rosto de 

manifestantes em reuniões de três 

ou mais pessoas, com pena de 

detenção de um a seis meses ou 

multa. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

5964/2013.  Recebido 
pela Comissão de 

Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) da 

Câmara. 

                                                
83 Levantamento realizado inicialmente em março de 2016 e atualizado até 04 de abril de 2017, na página oficial 

da Câmara dos Deputados. Disponível na internet: <http://www2.camara.leg.br/>. Último acesso em: 04 abril 

2017. 
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6461/2013 Junji Abe (PSD/SP) Torna contravenção penal o uso 

de máscara, capuz e outros 

materiais que impeçam ou 

dificultem a identificação do 

rosto de manifestantes, com pena 

de 15 dias a seis meses de 

detenção e multa. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

6198/2013. Recebido 

pela Comissão de 

Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) da 

Câmara. 

7393/2010 Marcelo Ortiz (PV/SP) Proíbe o uso de capuz, gorro, 

máscara, capacete, touca, disfarce 

ou qualquer outro equipamento 

ou artifício que oculte a face e 

impeça ou dificulte 
reconhecimento do manifestante, 

com pena de detenção de um a 

seis meses e multa. 

Arquivada (em março 

de 2012) 

6347/2013 Carlos Sampaio 

(PSDB/SP) 

Aumenta a pena pelo crime de 

dano de 1/6 a 1/3 se o autor “se 

aproveita de manifestação 

pacífica e do uso de máscaras, ou 

objeto que cubra o rosto, com o 

objetivo de tornar impossível sua 

identificação”. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

6277/2013. Recebido 

pela Comissão de 

Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) da 

Câmara. 

7157/2014 Onyx Lorenzoni 

(DEM/RS) 

Proíbe o uso de máscaras ou 

qualquer outra forma de 

ocultação do rosto, que impeça a 

identificação do manifestante, 
sujeitando-o à abordagem com 

busca pessoal, apreensão da 

máscara ou artefato, identificação 

por agente da força pública e, em 

caso de resistência, prisão e 

condução à autoridade judiciária.   

Tramitando em 

conjunto com PL 

5964/2013.  Recebido 

pela Comissão de 
Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) da 

Câmara. 

5964/2013 Rogério Peninha 

Mendonça (PMDB/SC) 

Proíbe a utilização de objetos ou 

substâncias que dificultem a 

identificação do manifestante, 

prevendo que, em caso de 

conduta inadequada, ele poderá 

ser obrigado a se desfazer delas, 
sob pena de desobediência; 

permite que agentes de segurança 

pública ou privada exijam 

comprovações de situações 

alegadas (listadas no projeto) pelo 

cidadão para utilizar os objetos ou 

substâncias. 

Aguardando parecer do 

relator (o então 

deputado e atual 

ministro, Osmar 

Serraglio), na Comissão 

de Constituição e 
Justiça e Cidadania 

(CCJC) da Câmara.   

4657/2016 Jerônimo Goergen 

(PP/RS) 

Estabelece que o aviso prévio à 

autoridade deve ser feito com 48 

horas de antecedência ao início 

do ato, incluindo a informação 

sobre o horário de encerramento 

da manifestação, itinerário e 
tempo de deslocamento; proíbe o 

uso de roupas ou expedientes que 

não permitam a identificação dos 

cidadãos, assim como a apologia 

à violência. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

6325/2013. Proposta 

recebida na Comissão 

de Constituição e 

Justiça e Cidadania 
(CCJC) da Câmara. 

3943/2015 William Woo (PV/SP) Torna crime a “obstrução do 

direito de ir e vir” de pessoas e 

animais, sob pena de um a dois 

anos de prisão e multa, para 

Despacho da Mesa, em 

janeiro de 2016, para 

ser apensado ao PL 

876/2015. 
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manifestantes que participem de 

ato não comunicado previamente 

às autoridades. 

876/2015 Gilberto Nascimento 

(PSC/SP) 

Determina que o aviso prévio 

sobre manifestações públicas, 

comícios e eventos de 

aglomeração seja feito ao Corpo 

de Bombeiros, Polícia Militar e 

governos estadual e municipal, 

sob pena de cancelamento e multa 

administrativa; prevê que a 

comunicação à população 
ocorrerá com, pelo menos, 24 

horas de antecedência, pela 

televisão, rádio e mídia impressa; 

e garante o direito de passagem e 

de ir e vir, em caráter prioritário e 

de urgência, a todos os veículos 

de emergência, sob pena de 

responsabilização criminal dos 

organizadores do ato. 

Despacho da Mesa, em 

janeiro de 2016, para 

ser apensado ao PL 

3943/2015.  

7188/2014 Junji Abe (PSD/SP) Proíbe o uso de armas, artefatos 

explosivos (inclusive, 

sinalizadores) ou outros objetos 

que possam causar dano a outrem 
nas manifestações, sob pena de 

reclusão de dois a quatro anos e 

multa; torna crime utilizar 

qualquer forma de ocultação da 

identidade, sob pena de detenção 

de um a três anos; estabelece que 

a falta de aviso prévio de 48 horas 

às autoridades de polícia e 

trânsito ensejará pena de detenção 

de um a três anos; prevê aumento 

de pena em 1/3 para o crime de 
lesão corporal cometido em atos e 

protestos em locais públicos; 

autoriza o uso da força e de balas 

de borracha pela polícia como 

“forma de reprimir os 

manifestantes violentos”. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

6325/2013. Proposta 

recebida na Comissão 
de Constituição e 

Justiça e Cidadania 

(CCJC) da Câmara. 

8251/2014 Laércio Oliveira 

(SD/SE) 

Torna crime o transporte, porte 

ou uso de fogos de artifício 

classificados nas classes C e D 

(do Decreto-lei 4.238/1942) em 

manifestações e protestos 

públicos ou eventos similares, 

com pena de três meses a um ano, 
se o fato não constituir crime 

mais grave. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

7101/2014. Proposta 

recebida na Comissão 

de Constituição e 

Justiça e Cidadania 

(CCJC) da Câmara. 

7101/2014 Sandro Mabel 

(PMDB/GO) 

 

Torna crime o transporte, porte 

ou uso de fogos de artifício 

classificados nas classes C e D 

(do Decreto-lei 4.238/1942) em 

manifestações e protestos 

públicos ou eventos similares, 

com pena de três meses a um ano, 

se o fato não constituir crime 

mais grave. 

Tramitando em 

conjunto com PL 

6198/2013. Proposta 

recebida na Comissão 

de Constituição e 

Justiça e Cidadania 

(CCJC) da Câmara 
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No Senado, três projetos foram apresentados nesta década, no sentido de 

regulamentar o direito à liberdade de reunião84.  

 

Nº do projeto Autor Resumo Situação em 04/04/2017 

451/2013 Vital do 

Rêgo 

(PMDB/PB) 

Prevê aumento de pena pela metade se o 

crime de lesão corporal for praticado em 

tumulto ocorrido em manifestação coletiva 

contra agentes de segurança pública no 

exercício da função; estabelece que as 

condutas em atos que impeçam, de forma 

deliberada, o trânsito de veículos e pessoas 

serão consideradas delitos de 

constrangimento ilegal, com pena (detenção 

de três meses a um ano ou multa) aumentada 

pela metade; determina que a pena por 
constituição de milícia será aplicada em 

dobro, “se a associação visa a praticar 

vandalismo em manifestações públicas 

coletivas”; inclui a hipótese “se a 

organização criminosa objetivar a prática de 

vandalismo em manifestações públicas 

coletivas”, como causa de aumento de pena, 

entre 1/6 e 2/3,  para o crime de formação de 

organização criminosa (reclusão de três a 

oito anos e multa). 

 

Tramitando em 

conjunto com ao PLS 

236/2012. Na Comissão 

de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ) do 

Senado, aguardando 

parecer do relator, 

senador Antonio 

Anastásia (PSDB-MG), 

desde setembro de 

2016. 

404/2013 Lobão Filho 
(PMDB/DF) 

Torna contravenção penal o uso de máscara 
ou outro objeto que impeça a identificação 

em local público, “sem motivo razoável ou 

com o propósito de dificultar ações 

preventivas ou repressivas dos órgãos de 

segurança pública e persecução penal”, com 

pena de multa.   

Tramitando em 
conjunto com ao PLS 

236/2012. Na Comissão 

de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ) do 

Senado, aguardando 

parecer do relator, 

senador Antonio 

Anastásia (PSDB-MG), 

desde setembro de 

2016. 

325/2016 Pedro 

Chaves 

(PSC/MS) 

Altera o artigo 254 do Código de Trânsito 

Brasileiro, para punir os pedestres que 

interromperem ou bloquearem o trânsito com 
multa de R$ 3.830,00. A penalidade pode ser 

até três vezes maior para os organizadores do 

ato e em dobro no caso de reincidência 

dentro de 12 meses.  

Na Comissão de 

Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) do 
Senado, aguardando 

parecer do relator, 

senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP), 

desde setembro de 

2016. 

 

 

 

 

                                                
84 Levantamento realizado inicialmente em março de 2016 e atualizado até 04 de abril de 2017, na página oficial 

do Senado Federal. Disponível na internet: <http://www12.senado.leg.br/hpsenado/>. Último acesso em: 04 abril 

2017. 
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2.3.2 Câmaras Municipais e Assembleias Estaduais 

 

A atividade legislativa replicou-se nos âmbitos municipais e estaduais, com uma 

série de propostas que regulamentam o direito constitucional de reunião. Apenas a título 

exemplificativo, selecionamos cinco desses projetos, um de cada região do país, a partir das 

páginas oficiais de Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, bem como portais de 

notícias.  

 

 

Local Nº do 

projeto 

Autor Resumo Situação em 

04/04/2017 

Pernambuco 191/2015 Antônio 
Moraes 

(PSDB/PE) 

Estabelece que o aviso prévio 
sobre atos e reuniões em locais 

públicos deve ser feito à Secretaria 

de Defesa Social do estado e ao 

órgão municipal de trânsito com 

três dias úteis de antecedência, sob 

pena de multa com valor entre 300 

e 5000 UFIRs, com atualização, 

aos organizadores (e o dobro, em 

caso de reincidência)85. 

 

Publicada em 
13/05/2015 e 

aguardando 1ª 

inserção na Ordem 

do Dia.  

São Paulo 

(estado) 

631/2013 Campos 

Machado 
(PTB/SP) e 

outros 

Proíbe o uso de máscara ou 

qualquer outra forma de ocultação 
do rosto do manifestante e 

estabelece que as comunicações 

sobre os atos e reuniões em locais 

e vias públicas devem ser feitas às 

Polícias Civil e Militar (exceto as 

que forem organizadas através de 

redes sociais, que serão 

consideradas de conhecimento das 

autoridades, “desde que 

convocadas com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas”86.   

Arquivado em agosto 

de 2014, após 
requerimento de 

retirada do projeto 

em abril daquele ano. 

Porto Alegre 312/2013 Mônica Leal 
(PP/RS) 

Proíbe o uso de máscara ou 
qualquer outro meio capaz de 

ocultar o rosto em manifestações 

públicas87. 

Arquivado desde 
junho de 2016. 

                                                
85 PROJETO DE LEI 191/2015, de autoria do deputado estadual Antônio Moraes. Disponível na internet: 

<http://www.alepe.pe.gov.br/proposicao-texto-completo/?docid=80168FE57BAF9B1403257E430052FCFB>. 

Último acesso em: 04 abril 2017. 
86 PROJETO DE LEI 631/2013, de autoria do deputado estadual Campos Machado e outros. Disponível na 

internet: <http://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1156343>. Último acesso em: 04 abril 2017. 
87 PROJETO DE LEI 312/2013, de autoria da vereadora Mônica Leal. Disponível na internet: 

<http://www.camarapoa.rs.gov.br/processos/120168>. Último acesso em: 04 abril 2017. 
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Mato Grosso 115/2016 Wilson 

Santos 

(PSDB/MT) 

Proíbe o uso de máscaras, capuzes, 

coberturas, vendas, disfarces, 

pinturas ou outros recursos que 

ocultem ou alterem o contorno do 

rosto do manifestante, sujeitando-o 

a ser intimado a se identificar e/ou 

a retirar o objeto ou substância em 

questão, por policial em serviço ou 

servidor público no exercício do 

poder de polícia, e a punições 

criminais conforme a lei federal, 
monitoramento em outros eventos 

de natureza análoga e multa de 

500 a 1.000 Unidades Padrão 

Fiscais (UPF) do Estado de Mato 

Grosso88. 

 

Apto para apreciação 

da Assembleia 

Estadual desde junho 

de 2016, após 

aprovação na 

Comissão de 

Segurança Pública e 

Comunitária. 

Roraima 068/2013 Jean Frank 

(PMN/RR) 

Proíbe o uso de máscaras ou 

artefatos (não contemplando 

pintura) por manifestantes e 

permite a abordagem policial para 

apreender o objeto e requerer a 

identificação do usuário; em caso 

de recusa, o cidadão poderá ser 

retirado do ato e ficar retido até o 

fim do movimento.89 

Vetado totalmente 

pelo ex-governador 

Chico Rodrigues 

(PSB) através da 

Mensagem 

Governamental nº 49, 

de 25/06/2014. Veto 

foi mantido pela 

Assembleia Estadual. 

 

 

2.3.3. Leis aprovadas e/ou vigentes sobre o direito de reunião 

 

Conquanto tenha havido ampla produção legislativa referente ao direito de reunião 

na atual década, conforme demonstrado nos itens anteriores, poucos projetos prosperaram, até 

o momento – e todos, em âmbito municipal ou estadual. Alguns deles são mencionados a 

seguir, sendo possível ler o texto integral das leis no Anexo 1 deste trabalho. Do plano 

federal, entretanto, convém citar a chamada Lei Antiterrorismo, de iniciativa da União, mas 

modificada pelo Congresso, e aprovada em fevereiro de 2016 pela Câmara dos Deputados. 

Em Minas Gerais, um projeto apresentado pelo deputado estadual Sargento 

Rodrigues (PDT) foi sancionado pelo então governador, Alberto Pinto Coelho (PP). A lei 

21.324/2014, já em vigor, restringe, “para fins de segurança pública, o uso de máscara, venda 

                                                
88 PROJETO DE LEI 115/2016, de autoria do deputado estadual Wilson Santos. Disponível na internet: 

<http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20160314152911130100.pdf>. Último acesso em: 04 abril 2017. 
89 G1. Em RR, Assembleia aprova projeto que proíbe mascarados em protestos. Reportagem. Disponível na 

internet: <http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2014/05/em-rr-assembleia-aprova-projeto-que-proibe-

mascarados-em-protestos.html>. Último acesso em: 04 abril 2017.  
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ou qualquer cobertura que oculte a face em evento multitudinário ou aglomeração 

significativa de pessoas”90.  

No estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) sancionou a lei 

15.556/2014, que havia sido proposta por 16 deputados, numa lista encabeçada por Campos 

Machado (PTB). O dispositivo proíbe “o uso de máscara ou qualquer outro paramento que 

possa ocultar o rosto da pessoa, ou que dificulte ou impeça a sua identificação”91. Dois anos 

depois, em setembro de 2016, no entanto, sua aplicação estava suspensa, devido à ausência de 

regulamentação – que deveria ter sido realizada em 180 dias – pelo governo estadual. Dentro 

deste procedimento, estão pontos como a especificação das punições a quem utilizar máscara 

em manifestações92.   

Localizado no estado de São Paulo, São José do Rio Preto também passou a ter 

uma lei própria sobre o direito de reunião. Proposto pelo vereador Márcio Larranhaga (PSC) e 

sancionado pelo prefeito Valdomiro Lopes Júnior (PSB), o dispositivo (11.548/2014) é 

sucinto, limitando-se a proibir o uso de máscaras ou outro meio capaz de ocultar o rosto em 

ma nifestações públicas93.  

No Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) também sancionou a 

lei 6.528/2013, que proíbe o uso de máscara ou qualquer outra forma de ocultação do rosto do 

cidadão, com fulcro na liberdade de manifestação do pensamento, “sendo vedado o 

anonimato”. O dispositivo, que foi proposto pelos deputados Domingos Brazão e Paulo Melo 

(ambos, do PMDB), também prevê que a comunicação sobre o ato à autoridade policial deve 

“ocorrer através da internet e com antecedência igual ou superior a quarenta e oito horas”94. 

A lei fluminense foi alvo de duas ações diretas de inconstitucionalidade, em 

relação ao artigo 23 da Constituição do Rio de Janeiro (que replica o artigo 5º, XVI, da 

                                                
90 MINAS GERAIS. Lei Estadual 21.324/2014. Disponível na internet: 

<http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=21324&ano=2014>. 

Último acesso em: 04 abril 2017 
91 SÃO PAULO. Lei Estadual 15.556/2014. Disponível na internet: 

<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=173418>. Último acesso em: 04 abril 2017 
92 FOLHA DE SÃO PAULO. Barroso prometer decidir sobre uso de máscara em protestos neste ano. 

Reportagem. Disponível na internet: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1810898-barroso-promete-
decidir-sobre-uso-de-mascara-em-protestos-neste-ano.shtml>. Último acesso em: 10 out. 2016 
93 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.  Lei Municipal 11.548/2014. Disponível na internet: 

<https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-do-rio-preto/lei-ordinaria/2014/1155/11548/lei-ordinaria-n-

11548-2014-proibe-os-cidadaos-de-utilizarem-mascara-ou-qualquer-meio-capaz-de-ocultar-o-rosto-com-o-

proposito-de-impedir-sua-identificacao-em-manifestacoes-publicas-no-municipio-de-sao-jose-do-rio-

preto?q=11.548%2F2014>. Último acesso em: 03 abril 2017. 
94 RIO DE JANEIRO. Lei Estadual 6.528/2013. Disponível na internet: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/4734bd1980be7a2003256b2a0061e644/95394833846e60a583257be50

05ec84a?OpenDocument>. Último acesso em: 08 out. 2016 
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Constituição Federal). No próximo capítulo, abordaremos, a partir deste caso, o entendimento 

jurisprudencial sobre o direito de reunião no país. 

Antes, porém, importa salientar duas recentes normas de abrangência nacional 

também ligadas ao direito de reunião. Ambas foram propostas pelo Poder Executivo e 

sofreram mudanças durante a tramitação no Congresso. 

A Medida Provisória 699 foi editada pelo Executivo, em novembro de 2015, com 

uma série de alterações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entre elas, a mudança do 

artigo 253-A, com a tipificação, como infração gravíssima, do ato de “usar qualquer veículo 

para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, sem 

autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”. Caberiam a 

aplicação de multa, a apreensão e a remoção do automóvel, a suspensão do direito de dirigir 

por 12 meses, além do recolhimento da habilitação e a proibição de receber incentivo de 

crédito por 10 anos para aquisição de veículos. Aos organizadores da conduta, a penalidade 

pecuniária seria agravada em 100 vezes; e, em caso de reincidência dentro de um período de 

12 meses, a punição seria em dobro95. 

Analisada posteriormente pelo Congresso, a MP sofreu alterações e acabou tendo 

seu texto aprovado pelo Senado em abril de 2016. O Legislativo adicionou um inciso e três 

parágrafos ao artigo 254 do CTB, que viriam a ser vetados pela então presidente Dilma 

Rousseff (conforme detalharemos adiante). Continham o seguinte: 

 

Art. 254: É proibido ao pedestre: 

(...) 

VII – deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, sem 

autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:  

Infração gravíssima; 

Penalidade – multa (vinte vezes). 

§ 1º Aplica-se a multa agravada em sessenta vezes aos organizadores da conduta 

prevista no caput. 

§ 2º Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de doze meses. 
§ 3º As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na 

infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de 

imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via96 

 

Embora se pretendesse que o dispositivo integrasse um código especializado sobre 

trânsito, é indubitável que se pode interpretá-lo como uma restrição às manifestações. 

                                                
95 BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm>. Último acesso em: 08 dez. 2016 
96 SENADO. Parecer nº 394/2016. Disponível na internet: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=191326&tp=1>. Último acesso em: 08 dez. 

2016 
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Deixaremos a análise crítica daquele para o momento oportuno, limitando-nos, por ora, a 

pontuar o provável enquadramento de protestos ao previsto por tal artigo. Afinal, qualquer ato 

coletivo que se realize em via pública, necessariamente, interromperá, restringirá ou 

perturbará a circulação. 

Após o veto da então presidente, o senador Pedro Chaves (PSC/MS) voltou a 

submeter uma proposta exatamente com o mesmo conteúdo. O texto é idêntico, inclusive. 

Curiosamente, o projeto, de número 325/2015, foi apresentado em 31 de agosto de 2016, dia 

em que foi consumado o impeachment de Dilma Rousseff e em que Michel Temer assumiu, 

em definitivo, o Executivo federal.  

Conquanto não seja questão determinante neste trabalho, convém ressaltar que o 

artigo 253-A, embora de modo menos flagrante, também tem relação com os direitos de 

manifestação e reunião. A Medida Provisória que o contém foi editada em novembro de 2015, 

em meio a um grande protesto contra a gestão da então presidente Dilma Rousseff (PT), com 

caminhoneiros estacionando seus veículos e interrompendo a circulação em diversas estradas 

e rodovias do país97. Julgamos salutar inserir esta nota de contextualização histórico-política, 

sem tecer qualquer juízo de valor por ora, devido à relevância da “memória legislativa”, isto 

é, do conhecimento quanto aos fatos que ensejaram a criação normativa no Brasil. 

Também de iniciativa do Executivo na gestão Dilma Rousseff, sobretudo devido 

às Olimpíadas no Rio de Janeiro, a Lei Antiterrorismo (13.260/2016) foi alvo de profunda 

polêmica sobre o possível enquadramento de envolvidos em manifestações públicas como 

terroristas. A tese, defendida pela maioria no Senado e fortemente rechaçada por movimentos 

sociais e partidos de esquerda, acabou não sendo aprovada pela Câmara dos Deputados. O 

texto final, sancionado em março de 2016, então, traz uma ressalva no § 2º do artigo 2º, 

justamente o que se refere às condutas que poderiam ser praticadas, eventualmente, naqueles 

atos: 

 

O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas 

em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou 

de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, 
visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender 

direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal 

contida em lei98 

                                                
97 G1. Governo baixará MP para endurecer punição a quem bloquear rodovia. Reportagem. Disponível na 

internet: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/governo-baixara-mp-para-endurecer-punicao-quem-

bloquear-rodovia.html>. Último acesso em: 08 dez. 2016 
98 BRASIL. Lei Federal 13.260/160. Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º. Da Constituição Federal, 

disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de 

organização terrorista; e altera as Leis nos. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. 
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Em outros termos, a ressalva na lei afasta condutas durante tais manifestações dos 

crimes de terrorismo previstos no artigo 2º, cujas penas de reclusão variam de 12 a 30 anos. 

Ela mantém, entretanto, a aplicabilidade da legislação penal sobre eventuais desvios 

cometidos por pessoas ou grupos que estiverem participando dos atos. 

 

3 A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL SOBRE O DIREITO DE REUNIÃO 

 

3.1 Das ações de inconstitucionalidade contra a Lei 6.528/2013, do Rio de Janeiro 

 

As duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei 6.528/2013 foram 

impetradas, respectivamente, pela Ordem dos Advogados do Brasil do estado (OAB-RJ) e 

pelo Partido da República (PR), que alegavam ofensa ao artigo 23 da Constituição Estadual. 

No entanto, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, por 

maioria de votos e derrotado o relator, Sérgio Verani, pela constitucionalidade. 

Enquanto o relator originário defendia a eficácia plena do artigo constitucional, a 

posição prevalecente, exposta pela relatora designada Nilza Baltar, é de que se trata de um 

dispositivo de eficácia contida. Assim, “uma norma que prevê o direito de reunião produz, 

desde já e independentemente de qualquer regulamentação, seus efeitos”, mas “a própria 

norma traz elementos que limitam por si ou permitem limitar sua eficácia”. A 

desembargadora, apoiada inclusive em pesquisas de opinião, dessa forma, defende a 

constitucionalidade da proibição do uso de armas e da listagem exemplificativa de armas e 

objetos vedados em manifestações públicas. No seu voto, entretanto, não aborda a exigência 

de comunicação com 48 horas de antecedência ao ato99. 

Após o julgamento pelo TJRJ, o Partido da República interpôs o Recurso 

Extraordinário com Agravo 905149, levando a discussão acerca da inconstitucionalidade da 

lei estadual ao Supremo Tribunal Federal. Em agosto de 2016, o ministro Luís Roberto 

Barroso, relator da matéria, decidiu que a decisão terá repercussão geral, por tratar das 

                                                                                                                                                   
Disponível na internet: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13260.htm>. Último 

acesso em: 04 abril 2017 
99 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Ações Diretas de Inconstitucionalidade 0052756-30.2013.8.19.0000 e 

0053071-58.2013.8.19.0000, propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) e pelo Partido da 

República. Data de julgamento: 10/11/2014. Relator original: Sérgio Verani. Relatora designada: Nilza Baltar.  
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liberdades de manifestação e de reunião e da vedação ao anonimato100. No mês seguinte, em 

entrevista para o jornal Folha de São Paulo, Barroso declarou sua pretensão de levar seu voto 

ao plenário da Corte até o final do ano101. 

Tais julgamentos (o do TJRJ e o do STF, ainda a acontecer) servem como 

ilustração de um novo momento legal e jurídico no tocante ao direito de reunião, dado que as 

proliferações de manifestações públicas e de proposições legislativas são recentes. Os 

resultados doutrinários e jurisprudenciais desta época de movimentações sociais só poderão 

ser observados no médio prazo, sobretudo no que tange a inovações na legislação federal, isto 

é, referentes à regulamentação do artigo 5º, XVI, da Carta Magna. Nesse sentido, convém 

uma breve análise das interpretações já realizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

quanto a esse dispositivo constitucional.   

 

3.2 Do posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o direito de reunião 

 

A intensificação da produção legislativa, que acompanhou ou se seguiu ao 

aumento do número e da dimensão de manifestações públicas coletivas no país, não conduziu 

a discussões e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). A nosso ver, trata-se de uma 

questão de tempo, visto que algumas leis locais já estão em vigor e projetos de abrangência 

nacional tramitam nas duas casas do Congresso, obviamente com possibilidades de 

aprovação. Diversos movimentos sociais, entidades sindicais e partidos políticos, entre outras 

instituições, já se mostraram contrários às propostas e aos dispositivos vigentes. 

É possível, portanto, que, a exemplo do que ocorreu na esfera estadual do Rio de 

Janeiro, a conformidade material de tais leis em relação à Constituição seja contestada 

judicialmente, também no plano federal, com Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

Caberia, então, ao STF posicionar-se sobre a questão, debruçando-se, por exemplo, sobre 

aspectos como a eficácia do artigo 5º, XVI, da Carta Magna, e o conflito entre direitos ou 

liberdades fundamentais, individuais e coletivas. 

Por conflito entre direitos ou liberdades fundamentais, fazemos referência, 

sobretudo, às justificativas dos projetos de lei apresentados para regulamentar o direito de 

reunião. Quase todos se valem de argumentos ligados ao direito de ir e vir (ou locomoção) das 

pessoas afetadas pelas manifestações, à vedação do anonimato na livre expressão, à ordem 

                                                
100 STF. Proibição de máscaras em manifestações é tema de repercussão geral no STF. Notícia. Disponível 

na internet: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=323970>. Último acesso em: 

08 jan. 2017 
101 FOLHA DE SÃO PAULO. Barroso promete decidir sobre uso de máscara em protesto neste ano. 

Reportagem. Disponível na internet: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1810898-barroso-promete-

decidir-sobre-uso-de-mascara-em-protestos-neste-ano.shtml>. Último acesso em: 08 jan. 2017 
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pública, etc. Dessa forma, defendem a relatividade do direito de reunião, isto é, a necessidade 

de que seja respeitado a partir de uma ponderação frente aos demais. Em suma, algo como a 

clássica expressão “meu direito termina onde começa o do outro”.  

Já no tocante à eficácia do dispositivo constitucional, temos a questão de fundo 

sobre a possibilidade de regulamentação do direito de reunião por norma infraconstitucional. 

Existem entendimentos jurisprudenciais e doutrinários no sentido de que o direito de reunião, 

tal como se encontra no artigo 5º, XVI, da Carta Magna, já está integralmente contemplado, 

não mais comportando restrições ou detalhamentos. Tratar-se-ia, portanto, de uma norma de 

eficácia plena. Outra visão, no entanto, defende que o texto, embora seja de aplicação 

imediata, não exclui a possibilidade de desdobramentos em outras leis que imponham 

condições mais objetivas. Seria o caso, por exemplo, de determinar que o “prévio aviso à 

autoridade” deve ser de 24, 48 ou 72 horas. Assim, o artigo 5º, XVI, teria eficácia contida. 

Esses aspectos já foram objeto de análise pelos ministros do Supremo Tribunal 

Federal, nos únicos casos que aparecem na última edição de A Constituição e o Supremo, em 

relação ao artigo 5º, XVI, da Carta Magna. Observe-se, desde já, a ainda tímida incidência do 

dispositivo como tema central de ações na Corte. Mais do que isso: as três ocorrências não 

dizem respeito a uma das novas criações legislativas, da década de 2010, mas a episódios 

terceiros, relativos à Marcha da Maconha e a uma proibição do uso de carros de som. Ainda 

assim, como mencionado, foram levantados argumentos que, de modo direto ou reflexo, 

podem ser empregados na avaliação dos projetos e das leis mais recentes sobre o direito de 

reunião. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.969, o Supremo decidiu pela 

inconstitucionalidade do Decreto 20.098/1999 do Distrito Federal, que proibia “a realização 

de manifestações públicas, com a utilização de carros, aparelhos e objetos sonoros na Praça 

dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e Praça do Buriti e vias adjacentes”. O relator, 

ministro Ricardo Lewandowski, pontuou que o direito de reunião, embora possua 

estabelecido, “no próprio texto magno, de forma parcimoniosa, os limites e condições para o 

seu exercício”, não é um direito absoluto, salientando que “até mesmo os direitos havidos 

como fundamentais encontram limites explícitos e implícitos no texto das constituições”102.  

Ele observa que a vedação do uso de carros, aparelhos e objetos sonoros em atos 

seria razoável nos arredores de um hospital, já que se configuraria “uma hipótese de colisão 

                                                
102 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.969, proposta por Partido 

dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. Data de julgamento: 28/06/2007. Relator: Min. 

Ricardo Lewandowski.  
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entre direitos fundamentais, na qual o direito dos pacientes à recuperação da saúde certamente 

prevaleceria sobre o direito de reunião com tais características”. No entanto, para o ministro, a 

mesma proibição não pode ser aplicada no caso em tela, dado que “inviabilizaria por 

completo a livre expressão do pensamento nas reuniões levadas a efeito nesses locais, porque 

as tornaria emudecidas, sem qualquer eficácia para os propósitos pretendidos”. Conclui, 

assim, afirmando que não há como considerar constitucional o decreto, à luz dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.  

Interessante a concordância do ministro Lewandowski, no voto, com o 

posicionamento da Advocacia Geral da União no sentido de que “a utilização de aparelhos 

sonoros por um certo período de tempo, bem como a limitação parcial de acesso a 

determinadas vias, não ensejam restrições ao exercício de legítimos direitos públicos 

subjetivos”103. Voltaremos a essa consideração neste trabalho, em momento oportuno. 

O ministro Carlos Ayres Britto, em seu voto, expõe, de maneira inequívoca, a sua 

opinião sobre o tratamento dado pela Carta Magna ao direito de reunião. Diz ele: 

 

Relativamente à matéria, a Constituição brasileira é tão enfática e comprometida 

com a liberdade de reunião, que chega a ser regulamentar. Num dispositivo de 

eficácia plena, quanto ao seu teor de normatividade, ela não só consagra o direito 

de reunião como também, por conta própria, indica todas as condições para o 

exercício desse direito104 

 

O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, acompanhou o voto do relator, mas com 

ressalvas quanto à amplitude do direito de reunião. Ele se coloca no sentido de que há uma 

reserva legal implícita no artigo 5º, XVI, da Constituição, ou seja, de que existe, nas 

entrelinhas, a margem para a regulamentação do dispositivo. Argumentou que a  

 

própria formulação do inciso XVI, quando diz ‘desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local’, já sugere o problema de 

uma eventual colisão, típica entre direitos idênticos – dois grupos eventualmente 

adversários que se dirijam para o mesmo local -, dada a possibilidade de conflito e 

necessidade de intervenção da polícia, ‘sendo apenas exigido aviso prévio à 

autoridade competente’, tema que também pode demandar algum tipo de disciplina. 

Qual é a autoridade competente e quem deve ter essa informação – necessária, 
certamente, para outras medidas associadas?105 

 

                                                
103 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.969, proposta por Partido 

dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. Data de julgamento: 28/06/2007. Relator: Min. 

Ricardo Lewandowski. 
104 Idem 
105 Idem 
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Já o ministro Sepúlveda Pertence, curiosamente, também acompanhando o voto do 

relator (aliás, houve unanimidade no julgamento da ADI), prefere não analisar a questão da 

eficácia normativa. Ele conclui sua fala afirmando que não quer “assumir compromisso sobre 

se o silêncio da Constituição de 1988 – que é eloqüente em relação à Carta de 1969 e mesmo 

à de 1946, que deixavam um espaço aberto à lei – significaria uma vedação absoluta de 

qualquer regulação legal”106. 

Outros dois posicionamentos do STF sobre o direito de reunião explicitados na 

publicação A Constituição e o Supremo dizem respeito à chamada Marcha da Maconha. O 

primeiro é o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

187, proposta pela Procuradoria Geral da República, com o intuito de afastar qualquer 

interpretação que criminalizasse a manifestação, isto é, que a vinculasse ao artigo 287 do 

Código Penal (apologia de crime ou criminoso).  

Em um voto sobre o mérito com 60 páginas, o relator da ADPF, ministro Celso de 

Mello, faz uma leitura crítica sobre as tentativas de restrição do direito de reunião – e, aqui, 

não estamos ligando tal manifestação à atividade legislativa recente -, ao afirmar que se impõe  

 

ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, o 

dever de respeitar a liberdade de reunião (...), 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 poder107 

 

Analisando a estrutura e o conteúdo do artigo 5º, XVI, da Constituição, Celso de 

Mello pontua que “os modelos político-jurídicos de democracia constitucional sequer 

admitem que o Poder Público interfira no exercício do direito de reunião”, dada a sua 

significância. Assim, o Estado  

 

não pode nem deve inibir o exercício da liberdade de reunião, ou frustrar-lhe os 

objetivos, ou inviabilizar, com medidas restritivas, a adoção de providências 

preparatórias e necessárias à sua realização, ou omitir-se no dever de proteger os 

que exercem contra aqueles que a ela se opõem, ou, ainda, pretender impor controle 

oficial sobre o objeto da própria assembléia, passeata ou marcha108 

 

                                                
106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.969, proposta por Partido 

dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. Data de julgamento: 28/06/2007. Relator: Min. 

Ricardo Lewandowski. 
107 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 187, 

proposta pela Procuradoria Geral da República. Data de julgamento: 15/06/2011. Relator: Min. Celso de Mello. 
108 Idem 
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Ainda nesse sentido, o magistrado alega que, ao mesmo tempo em que traz um 

direito ao cidadão, o artigo 5º, inciso XVI, da Constituição impõe um dever de abstenção ao 

Estado, que “reclama que os agentes e autoridades governamentais não estabeleçam nem 

estipulem exigências que debilitem o movimento, ou, então, que lhe embaracem o exercício”. 

Daí, conclui que as intervenções policiais em manifestações pacíficas e lícitas são mais do que 

ilegais. Seriam, na verdade, inconstitucionais. 

Interessante ressaltar, em outro trecho do voto de Celso de Mello, o seu 

posicionamento quanto ao exercício do direito de reunião por minorias. Isso porque, 

frequentemente, membros do governo e da sociedade civil, incomodados por determinadas 

manifestações públicas, recorrem ao argumento do impacto de atos pequenos ou medianos na 

vida da coletividade, da maioria. Para o ministro, “o sentido de fundamentalidade de que se 

reveste essa liberdade pública permite afirmar que as minorias também titularizam, sem 

qualquer exclusão ou limitação, o direito de reunião”. Assim, seriam  

 

completamente irrelevantes, para efeito de sua plena fruição, quaisquer resistências, 

por maiores que sejam, que a coletividade oponha às opiniões manifestadas pelos 

grupos minoritários, ainda que desagradáveis, atrevidas, insuportáveis, chocantes, 

audaciosas ou impopulares109 

 

Excessos da maioria ou do Poder Público, segundo o voto, acabam por “gerar um 

quadro de submissão de grupos minoritários (...) o que compromete, gravemente, por reduzi-

lo, o próprio coeficiente de legitimidade democrática das instituições do Estado”110. 

Nos votos dos demais ministros participantes do julgamento, não há reflexões 

adicionais tão significativas quanto ao direito de reunião e, especificamente, ao seu exercício. 

A discussão – embora a posição do relator tenha sido acompanhada por todos – gira mais em 

torno da liberdade de expressão, da possibilidade de se manifestar pela descriminalização da 

maconha ou das drogas, não se enquadrando no delito de apologia. 

De modo diverso se deu o julgamento da ADI 4.274, em novembro de 2011. Aqui, 

houve debate entre os ministros, notadamente a partir do voto do ministro Gilmar Mendes 

(que estivera ausente na sessão relativa à ADPF, cinco meses antes).  

A ADI 4.274, também proposta pela Procuradoria Geral da República, foi uma 

espécie de prolongamento da ADPF, com o intento de afastar a “utilização do § 3º do artigo 

33 da Lei 11.343/2006 como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de 

                                                
109 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 187, 

proposta pela Procuradoria Geral da República. Data de julgamento: 15/06/2011. Relator: Min. Celso de Mello. 
110 Idem 
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defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes”111, o que ofenderia o 

direito de reunião. No pedido, a PGR requeria a interpretação conforme a Constituição 

daquele dispositivo legal. 

O ministro Ayres Britto, no seu voto como relator, defendeu a classificação do 

direito de reunião como direito fundamental e cláusula pétrea da Carta Magna. Em relação a 

sua amplitude, ressaltou que, embora haja condicionantes ao seu exercício (como a 

necessidade de prévia comunicação às autoridades), não é cabível a sua restrição fora das 

hipóteses excepcionais previstas pela própria Constituição. Seriam elas o estado de defesa e o 

estado de sítio, estabelecidos nos artigos 136, §1º, inciso I, alínea “a”, e 139, inciso IV. 

Por sua vez, o ministro Gilmar Mendes, em seu voto, voltou a afirmar o seu 

entendimento de que há uma reserva legal implícita na previsão constitucional do direito de 

reunião, ressaltando a adoção de regulações em outros países. Posteriormente, a partir de 

julgamentos anteriores e situações hipotéticas, defendeu também a relatividade das liberdades 

de reunião e expressão. Para ele, há limites materiais ao exercício de tais direitos, não 

comportando, por exemplo, a defesa da descriminalização da pedofilia. O debate prosseguiu, 

com os ministros tecendo considerações sobre as restrições de conteúdo previstas pela 

Constituição (como o racismo e as discriminações atentatórias aos direitos e liberdades 

fundamentais), a possibilidade de discutir a legislação penal em manifestações e o 

balizamento por princípios no caso concreto. Ao término, retornando à análise do mérito da 

ADI, Gilmar Mendes – assim como todos os demais - acompanhou o voto do relator. 

Esse breve apurado sobre os posicionamentos do STF quanto ao direito de reunião 

permite concluir a existência de divergências sobre sua amplitude, inclusive entre aqueles 

que, ainda hoje, ocupam um assento da Corte. Ainda não temos, no entanto, senão em sede de 

obiter dictum, manifestações no tocante, especificamente, à possibilidade de regulamentação 

do artigo 5º, XVI, da Constituição. Não convém arriscar, aqui, em atividade de futurologia, 

qual seria o resultado de um possível julgamento ligado a uma das recentes ou eventuais 

futuras leis que estabelecem condições (mais) objetivas à promoção de atos públicos 

coletivos. É de se considerar que a resposta jurisdicional pode variar conforme inúmeras 

circunstâncias, desde a presença ou ausência de determinados ministros à sessão até a 

ocorrência de fatos nos campos político e social que influenciem nos votos. 

Saliente-se, contudo, que o principal defensor da eficácia plena do artigo 5º, XVI, 

da Constituição Federal, isto é, da impossibilidade de sua regulamentação, já não tem assento 

                                                
111 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.274, proposta pela 

Procuradoria Geral da República. Data de julgamento: 23/11/2011. Relator: Min. Carlos Ayres Britto. 
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no STF. Carlos Ayres Britto presidia a Corte, quando se aposentou compulsoriamente em 

novembro de 2012, devido ao alcance da idade-limite vigente na época (70 anos). Já o 

ministro Gilmar Mendes, maior expoente da tese de que não há óbice a uma lei 

infraconstitucional regulamentando aquele dispositivo, continua em atividade. 

Em relação ao quadro do STF, temos que, na sessão que decidiu sobre a ADI 

1.969, estavam presentes os ministros: Ellen Gracie, Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, 

Eros Grau, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Ayres Britto, Ricardo 

Lewandowski e Cármen Lúcia. Já no julgamento da ADI 4.724, estavam: Cezar Peluso, Celso 

de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Ricardo 

Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux. 

Observe-se que Ellen Gracie, Sepúlveda Pertence, Eros Grau, Cezar Peluso, Carlos 

Ayres de Britto, Joaquim Barbosa já não fazem parte da Suprema Corte, tendo todos se 

aposentado. Quando este capítulo foi desenvolvido, compunham o STF os ministros Ricardo 

Lewandowski, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello, 

Cármen Lúcia, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Teori Zavascki. 

Contudo, como é de conhecimento público, esse último ministro foi vítima de uma 

queda de avião, em janeiro de 2017, sendo sucedido por Alexandre de Moraes, ex-ministro da 

Justiça do presidente Michel Temer e escolhido por este para a vaga de Zavascki. Essa 

mudança na formação do STF tende a exercer um impacto significativo em eventuais decisões 

acerca da amplitude do direito de reunião, visto que, conforme já registrado neste trabalho, 

Moraes tem uma postura abertamente favorável à regulamentação ou restrição de tal 

liberdade. O histórico do antecessor, por sua vez, não permitia uma projeção acerca de seu 

possível voto sobre a matéria. 

Impende reforçar a dificuldade de traçar previsões quanto a um eventual 

posicionamento do STF sobre o direito de reunião, já que quatro (os últimos mencionados) 

dos 11 atuais ministros não participaram dos julgamentos das ADIs 1.969 e 4.724. Na 

realidade, some-se a essa lista o nome de Dias Toffoli, que estava presente, mas não votou na 

sessão mais recente, por razões de impedimento. 

Não se pode deixar de observar, porém, que o ingresso de Alexandre de Moraes 

fortalece a posição pró-regulamentação do direito de reunião, dado que passa a figurar ao lado 

de Gilmar Mendes, também defensor de limitações a tal liberdade. São, portanto, dois votos 

praticamente certos pela constitucionalidade de leis que detalhem ou restrinjam o artigo 5º, 

XVI, da Constituição. Do outro lado, atualmente, não se vislumbra nenhum ministro com 
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discurso tão veemente quanto o do aposentado Ayres Britto, no sentido de pugnar pela 

plenitude do dispositivo magno. 

Sem desmerecer o conhecimento e a experiência dos ministros, passaremos agora 

a uma análise crítica, mais pessoal, sobre a amplitude e a eficácia da previsão constitucional 

relativa ao direito de reunião. Quiçá, nossa opinião vá de encontro ao que, eventualmente, seja 

decidido pelo STF, mas, ainda assim, a ofertamos como contribuição, baseada na teoria, mas 

também em casos concretos (reais e hipotéticos), para o debate atual e promissor do tema.  

 

4 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE 

REUNIÃO NO BRASIL 

 

 

4.1 Introdução 

 

Neste último capítulo do presente trabalho, retomamos a doutrina concernente aos 

direitos fundamentais e aos métodos de interpretação e decisão jurídicas, a fim de apresentar 

uma análise pessoal sobre a regulamentação da liberdade de reunião no Brasil. Decerto, já 

revelaremos, aqui, a posição adotada diante de tal controvérsia, restando ao espaço das 

considerações finais algumas observações que fundamentam - mas também atenuam – essa 

opinião. 

A ideia, neste capítulo, é analisar algumas das propostas apresentadas pelo 

Legislativo (federal, estadual e municipal) nos últimos anos, com base em aspectos jurídicos, 

mas também sociais e pragmáticos. Ademais, ousaremos apontar algumas soluções que 

entendemos ser razoáveis para o problema da regulamentação do direito de reunião, com o 

intuito não de oferecer respostas ideais, e sim de contribuir com o debate sobre a matéria. 

 

4.2 Eficácias do direito de reunião 

 

Considerado como um dos elementos da democracia moderna e contemporânea, o 

direito de reunião, a nosso ver, irradia efeitos tanto em relação ao Estado, quanto aos 

particulares. Essa liberdade fundamental possui, portanto, as chamadas eficácias vertical e 

horizontal (para ler mais sobre este assunto, vide o Capítulo 1 deste trabalho). 

No tocante à eficácia vertical, pacificamente reconhecida, temos a relação dos 

indivíduos que exercem o direito de reunião com o Estado. Ilustra tal vínculo, especialmente, 

a atuação de policiais e agentes de trânsito designados a atuar em manifestações públicas. 

Podemos, no entanto, considerar também as posições dos operadores do direito que 
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apresentam pleitos ou decidem causas envolvendo a matéria e daqueles indivíduos que 

legislam ou tentam legislar, em sentido amplo, sobre o assunto. 

Enquanto liberdade fundamental, garantida constitucionalmente no artigo 5º, o 

direito de reunião impõe ao Estado um dever de abstenção, de modo a permitir o exercício 

daquele pelos cidadãos interessados. Assim, em condições normais (o que não há de ser 

interpretado restritivamente), governantes e agentes públicos não estão legitimados a reprimir 

ou dificultar as manifestações. Pelo contrário: cabe-lhes assegurar o desenvolvimento regular 

destas. As exceções, como colocadas neste trabalho, seriam as situações em que participantes 

dos atos cometem excessos ou delitos, quadro no qual a reação estatal, cumpre repisar, deve 

ser direcionada aos responsáveis, e não generalizada, contra todo o movimento. 

Muito mais controvertida é a questão da eficácia horizontal. Parte da doutrina já 

admite a irradiação de efeitos desta liberdade fundamental nas relações entre particulares.  

Paulo Gustavo Gonet Branco, por exemplo, afirma que ela pode ser exercida “mesmo em 

oposição a outras pessoas. O grupo que se reúne tem o direito de impedir que pessoas que não 

comungam do ideário que anima a reunião dela participem”112. Acrescentamos, ainda, as 

situações – bastante recorrentes – de terceiros que são afetados pelos atos de outras formas, 

como a restrição do direito de circulação e a violação do direito de propriedade (no caso de 

pichações e outros danos, por exemplo). 

Reconhecida a evolução do direito e o seu papel social contemporâneo, esses 

conflitos de direitos fundamentais não há de ser resolvido pela via da “autotutela”. Não 

queremos, com isso, negar a possibilidade e os efeitos positivos de métodos de 

autocomposição, que podem até passar à margem do conteúdo jurídico ou da homologação 

judicial. No entanto, acreditamos que, nessas situações, dificilmente, haverá espaço para que 

os interesses contrapostos sejam conciliados e mantidos em alguma medida, pela livre 

vontade das partes envolvidas. Entre outros complicadores, podemos citar o caráter coletivo 

do direito de reunião – e, não raramente, dos outros em análise -, dada a pluralidade de 

indivíduos que o(s) concretizam ou buscam concretizá-lo(s). Muitas pessoas, muitas opiniões, 

muitas concepções de limites às liberdades... E, daí, a reduzida chance de êxito nas 

negociações. 

Neste ponto, entendemos, como Duque, que os particulares em cada polo são 

titulares, porém não destinatários dos direitos fundamentais (mais sobre isso, no capítulo 1 

deste trabalho). “No momento em que todas as partes envolvidas são, ao mesmo tempo, 

                                                
112 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

493. 
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titulares e destinatários, acaba sendo difícil localizar parâmetros e construir uma 

argumentação racional, que delimite as posições recíprocas”113, observa o autor, sem, com 

isso, negar a obrigação das pessoas privadas de respeitar os direitos fundamentais alheios. Por 

tal modelo, diz, “apenas, que não se pode exigir do particular um dever de proteção, nos 

mesmos moldes que se exigem perante o Estado”114. 

A “solução jurídica”, desta forma, seria a atuação do Estado (este, sim, 

destinatário) como garantidor, o que, decerto, pode ferir interesses de um ou de todos os 

grupos em tela. Afinal, em grande parcela das situações práticas, os indivíduos, 

concomitantemente, desejarão gozar ao máximo de seus direitos, ensejando, se dependesse 

apenas da vontade privada, a exclusão ou uma forte restrição dos direitos alheios. Caberá ao 

Estado, nesse cenário, encontrar uma saída equilibrada, mais ou menos harmonizante, para o 

problema. Duque defende, aqui, a adaptação e a aplicação do preceito da proporcionalidade a 

essas relações, o que não se daria “diretamente por meio de um particular (que sofre a 

intervenção) perante outro (que comete a intervenção)”, mas “pela presença do Estado no 

curso de uma colisão entre direitos fundamentais de defesa e deveres de proteção estatais”. 

Formar-se-ia, portanto, um triãngulo, com dois titulares de direitos fundamentais conflitantes 

na base e com o Estado no topo, “como a sua função de configuração legislativa, voltada à 

proteção de todos os direitos em conflito” 115.  

Embora o autor se debruce sobre a atividade legislativa, a nosso ver, a saída 

proposta – com a “mediação” estatal - pode ser oferecida a partir de diversas esferas, poderes 

ou órgãos. Em relação a conflitos envolvendo o direito de reunião, tradicionalmente, a 

atuação se dá através da polícia e dos agentes de trânsito – ainda que, muitas vezes, de forma 

infeliz, como discutiremos adiante. Não há impedimento, todavia, que a resposta advenha do 

Judiciário ou do Legislativo. Independentemente da “fonte”, é necessário ressaltar que a 

solução precisa estar adequada a princípios jurídicos e sociais, inclusive em termos de 

razoabilidade e proporcionalidade, a fim de manter o essencial e o máximo possível dos 

direitos fundamentais em jogo. Caso contrário, obviamente, estaríamos diante de uma 

intervenção abusiva do Estado. Afirma Duque, no que concordamos: 

 

A ideia da aplicação do preceito da proporcionalidade do direito privado, ao se aliar 

ao princípio da concordância prática, passa a noção de que as posições de direito 

fundamental colidentes têm que ser abrangidas e delimitadas em uma relação de 

                                                
113 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. p. 67 
114 Idem 
115 Idem, p. 427. 
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efeito recíproco (Wechselwirkung), a fim de que se tornem efetivas na maior 

intensidade possível, para todos os participantes da relação. A partir dessa relação 

muitos casos práticos podem encontrar solução.116 

 

É de se sublinhar uma aparente contradição no que diz respeito às eficácias do 

direito de reunião e à atuação do poder público. Ao mesmo tempo em que deve, a priori, 

adotar uma postura de abstenção – no sentido de não reprimir ou dificultar o exercício regular 

daquela liberdade –, o Estado é incumbido da “mediação” dos eventuais conflitos entre 

particulares. Essa duplicidade de atuação (em tese, positiva-negativa) não nos parece 

conflituosa em si, já que, no segundo cenário, a administração apenas buscaria conciliar 

diferentes interesses coletivos, com o intuito de assegurar a máxima fruição possível por cada 

grupo. Entretanto, no dia a dia, diversos representantes e agentes públicos e políticos recorrem 

ao discurso de uma parcela dos envolvidos e fazem-no prevalecer, sem juízo de ponderação, 

muitas vezes com motivações egoísticas. 

Exemplos disso já foram mencionados neste trabalho. Em determinados episódios, 

governo e polícia de determinado local adotaram uma postura simpática aos manifestantes, 

ressaltando o papel democrático dos atos públicos e até das suas reivindicações. Em outros, 

quando a causa era contrária aos seus interesses político-ideológicos ou em contestações à 

própria gestão, enveredaram pelo discurso de limitar os protestos, destacar seus aspectos 

negativos e valorizar a liberdade de circulação dos demais cidadãos. Esse tipo de manobra, 

que acaba por se valer da textura aberta da linguagem jurídica e da ausência de hierarquia 

prévia entre os direitos fundamentais, explicita a desvirtuação da atuação dúplice do Estado 

quanto às eficácias da liberdade de reunião. Governantes e agentes aproveitam-se do papel 

ativo na mediação dos conflitos entre particulares, disfarçando seus reais anseios, intervindo 

em benefício próprio e, enfim, atentando contra o comportamento de abstenção que lhe seria 

cabível na relação vertical, com os manifestantes.  

 

4.3 Conteúdo essencial do direito de reunião e (im)possibilidades de restrição  

 

A delimitação do conteúdo essencial de um direito fundamental, conforme já visto 

no capítulo 1 deste trabalho, suscita polêmicas e controvérsias praticamente inconciliáveis. 

Contribuem para tal dificuldade, por exemplo, a diversidade de concepções pessoais (de 

legisladores e operadores do direito, mas também de indivíduos de outras áreas, que formam a 

                                                
116 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: Teoria e prática. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014.. p. 432. 
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influente opinião pública) e a mutabilidade dessas visões no tempo e no espaço. Com o direito 

de reunião, obviamente, o desafio (ou problema) se repete. 

Não nos propomos, aqui, a resolver esta questão. Primeiramente, porque nenhuma 

solução há de ser reconhecida de forma unânime. Existem, inclusive, aqueles que refutam a 

própria existência do direito de reunião, arguindo pelo emprego de outros métodos “menos 

incômodos” de demonstração de insatisfações e pleitos, como o envio de cartas e emails ou a 

votação em outros gestores públicos. Ademais, consideramos até mesmo arriscado tentar 

expressar em palavras o conteúdo essencial do direito de reunião. Estas podem ser sempre 

objeto de contestação, por trazerem uma ideia ampla demais ou restrita demais, em função das 

divergentes interpretações possíveis. 

Utilizemos um exemplo para ilustrar o afirmado. Concebamos, de início, o 

conteúdo essencial do direito de reunião como “a liberdade de reunir uma co letividade em 

espaço público para manifestar uma ideia, opinião ou insatisfação”. É provável que surjam 

indagações a respeito de diversos pontos dessa construção teórica. Essa liberdade é plena ou 

pode/deve haver limitações? Qualquer coletividade pode exercer esse direito, mesmo que 

sejam apenas duas ou três pessoas? O que é espaço público? Todo e qualquer espaço público 

pode ser utilizado no exercício de tal liberdade? Toda e qualquer ideia, opinião ou insatisfação 

pode ser levantada nessas manifestações? Em cada uma dessas perguntas, podemos 

vislumbrar a possibilidade de limitações ao conteúdo proposto do direito de reunião, o que lhe 

retiraria a característica da essencialidade (seria demasiadamente aberto). Por outro lado, 

admitidas algumas dessas restrições, abrir-se-ia espaço para contestações no sentido oposto, 

de que se estaria violando o essencial daquela liberdade e, em consequência, inviabilizando-a. 

E, em última escala, ainda que a sociedade brasileira e os políticos não falem 

propriamente do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, são essas as razões que 

justificam a dificuldade de estabelecer restrições à liberdade de reunião. O tema central deste 

trabalho, portanto, está baseado em movimentações nas ruas e nas casas legislativas do país, 

mas remete, necessariamente, a uma discussão teórica sobre a delimitação daquele direito. Até 

onde é possível e viável, jurídica e pragmaticamente, criar limitações ao seu exercício? E 

essas limitações devem ser estipuladas apenas pelo Estado no caso concreto? Ou podem ser 

estabelecidas, em abstrato, por legislação infraconstitucional? Se sim, até que ponto elas não 

afrontam a previsão do artigo 5º, XVI, da Constituição de 1988?  

Essas e outras questões afins não são passíveis de respostas definitivas, de 

soluções que não encontrem objeções na sociedade e, especificamente, no mundo jurídico. 

Daí por que, a nosso ver, é fundamental que haja o máximo de participação social possível 
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nos processos de discussão sobre as propostas de regulamentação infraconstitucional do 

direito de reunião no país. À mercê do eventual desinteresse dos agentes políticos pelo 

posicionamento efetivo de diferentes grupos sociais, consideramos necessário que este se 

concretize, ainda que de forma não-institucionalizada. Talvez, quem sabe, através do próprio 

exercício da liberdade de reunião?! 

Posto isso, e frisando a valorização que entendemos cabível para o debate plural e 

aberto sobre a questão, passemos às últimas considerações deste trabalho, cujo enfoque são, 

justamente, as nossas opiniões sobre o direito de reunião no Brasil e as propostas de restrição. 

Trata-se de uma análise pessoal, amparada em conceitos e correntes doutrinárias e 

jurisprudenciais, mas também na observação da realidade, dos aspectos práticos que norteiam 

o assunto. Não queremos, com isso, esgotar a matéria ou apresentar sugestões e críticas 

imutáveis, mas somente trazer alguns elementos e ponderações que enriqueçam a discussão e 

delineiem a nossa posição atual. 

 

 

4.4 Análise dos projetos e leis sobre o direito de reunião no Brasil e novas propostas para a 

questão 

 

Conquanto tenhamos, muitas vezes, como profissionais ou estudiosos do direito, 

uma tendência a pensar na teorização ou na formalidade de projetos de lei e teses, é preciso 

deixar esse “impulso” de lado em alguns momentos. Assim, passemos a uma análise mais 

casuística, isto é, mais centrada em situações concretas, na ponderação entre a efetivação do 

direito de reunião e as suas consequências para a sociedade. 

É forçoso reconhecer, a priori, que a quase totalidade dos projetos em tramitação e 

das leis já aprovadas recentemente sobre o direito de reunião se fundamenta nesses aspectos 

práticos. Há uma preocupação – ao menos, nos argumentos expostos - com o cometimento de 

crimes por pessoas mascaradas ou disfarçadas e com o impacto de atos públicos na 

mobilidade urbana, sobretudo. A partir daqui, buscaremos uma combinação entre a análise de 

alguns projetos de lei e a apresentação de propostas e ideias pessoais. 

 

4.4.1 Aviso prévio e mobilidade 

 

No tocante à locomoção, devemos separar a discussão em dois aspectos principais. 

O primeiro refere-se à antecedência da comunicação à autoridade sobre a realização da 

reunião, ponto que se alega estar intimamente relacionado à possibilidade de planejamento 
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dos órgãos de trânsito e da polícia. O segundo diz respeito aos locais de promoção dos atos e, 

ainda, à forma de ocupação do espaço público. 

Quanto à antecedência, observamos uma forte tendência legislativa de impor que o 

aviso à autoridade ocorra entre 24h e 72h antes do início do ato – às vezes, com indicação de 

trajeto e até mesmo de horário de término. Duas dessas três exigências, a nosso ver, não têm 

razão de existir. Vejamos: 

A comunicação com 24h a 72h de antecedência pode ser perfeitamente adequada a 

uma série de manifestações coletivas. Durante as discussões sobre o impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff, por exemplo, houve diversos atos, pró e contra governo, marcados 

e divulgados de forma bastante antecipada, dias ou semanas antes de sua realização. Por outro 

lado, há protestos que se constituem sob a urgência da causa, como o já mencionado neste 

trabalho, relativo à demolição dos armazéns no Cais Engenheiro José Estelita, no Recife. A 

norma, por sua vez, não poderia discriminar as hipóteses a ponto de afirmar que um ato de 

certa espécie deveria ser avisado com determinada antecedência e outro, não. 

Impor um parâmetro temporal rígido seria tornar ilegal, inclusive, mobilizações 

em prol do respeito à lei (como a do Cais Engenheiro José Estelita). Um paradoxo inaceitável, 

que poderia se repetir muitas vezes, tanto em situações patrimoniais, quanto em violações 

pessoais, se esse tipo de previsão entrasse em vigor. Melhor, portanto, manter-se a textura 

aberta do dispositivo constitucional, sob pena de a legislação convalidar a ilegalidade, a partir 

de critérios demasiadamente objetivos. Embora reconheçamos que a expressão “prévio aviso” 

deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – o que 

conduz, sim, a alguns riscos de ordem prática -, não vislumbramos na sua regulamentação 

uma solução saudável ao Estado Democrático de Direito. 

No máximo, poderíamos falar de uma exigência de prévio aviso com antecedência 

delimitada para cenários gerais, estipulando uma exceção para “casos urgentes”, algo como 

“Será exigida a comunicação com X horas de antecedência, salvo em situações em que a 

reunião se realize como reação a risco iminente de descumprimento da lei ou afronta à 

dignidade humana”. Assim, a promoção de uma série de manifestações ficaria sujeita à 

informação antecipada às autoridades, como, por exemplo, as relativas a preferências 

partidárias ou a projetos de lei em tramitação no Legislativo (exceto, a nosso ver, nas 

hipóteses recorrentes de “votações-surpresa”). Apenas a menção a essa ressalva, no entanto, já 

evidencia a relativa fragilidade dessa proposta de dispositivo legal. Voltaríamos à mesma 

volátil questão de juízo em muitas situações nas quais a expressão “risco iminente” (ou 

outras) seja alvo de controvérsia entre manifestantes e autoridades policiais ou judiciárias.   
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Quanto ao horário de término, não vemos, em absoluto, razoabilidade em impor tal 

condição para a realização dos atos. De início, é preciso considerar que a evolução de uma 

passeata depende de inúmeros fatores, como a extensão do trajeto, o número de participantes, 

eventuais debates ou confrontos com agentes da polícia e de órgãos de trânsito, condições 

climáticas e a situação das vias. No caso de protestos sem movimentação, ainda assim, há 

variáveis importantes, a exemplo da própria motivação dos envolvidos e da expectativa de 

contato com autoridades em prédios públicos. Some-se a tudo isso o conflito intrínseco entre 

tal previsão e o direito de reunião. Se o Estado puder exigir a divulgação de um horário de 

término, poderá também reprimir de modo mais violento a manifestação que, por ventura, o 

ultrapassar? Sendo assim, melhor seria que os grupos de ativistas divulgassem reuniões de 

dias ou meses, numa solução bizarra usada especificamente para evitar que fossem tidas como 

ilegais. Não há, portanto, qualquer cabimento na exigência temporal, ficando a duração a 

cargo dos próprios manifestantes, de acordos com os agentes policiais e de tráfego ou, por 

fim, de decisões judiciais, amparadas no ordenamento vigente e na razoabilidade.  

Em relação à indicação do trajeto da manifestação, precisamos confrontar os textos 

de dois direitos fundamentais para, daí, encontrar a resposta a essa ideia. O dispositivo que diz 

respeito ao direito de reunião prevê que a autoridade poderá proibir a realização de um ato em 

um local se já houver outro previamente agendado na mesma área. O artigo 5º, XV, da CF, 

por sua vez, garante a liberdade de locomoção dos indivíduos - que, conforme já destacado, 

José Afonso da Silva entende como um dos direitos fundamentais exercidos nas passeatas. 

Temos, portanto, uma espécie de restrição da circulação no próprio texto que prevê o direito 

de reunião. 

Em um primeiro olhar, parece-nos correto interpretar que os realizadores do ato 

devessem, então, comunicar previamente o trajeto de manifestações movediças (passeatas, por 

exemplo), a fim de não colidir com os locais de outras reuniões. Ademais, tal informação, 

indubitavelmente, poderia auxiliar o Estado na organização do trânsito para os demais 

cidadãos. Ao mesmo tempo, porém, é preciso considerar que a autoridade, a priori, não pode 

proibir que um ou mais indivíduos decidam passar por uma via ou espaço público. Por esse 

ângulo, a obrigatoriedade de indicação da rota dos atos colidiria com a liberdade de 

locomoção.  

O problema, obviamente, não é de fácil solução. Para ilustrá-lo, podemos imaginar 

a situação de duas passeatas de grupos antagônicos em um mesmo bairro, na qual os 

participantes decidissem a rota de continuação dos seus atos a cada rua, comunicando 

“previamente” (minutos antes) às autoridades. No plano ideal, os agentes estatais teriam 
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excelentes redes de comunicação e estrutura, a ponto de coordenarem os trajetos em tempo 

real, dando preferência, em caso de coincidência de vias, ao movimento que tivesse avisado 

mais cedo sobre a intenção de tomar aquele caminho. Assim, seriam atendidas as previsões 

dos direitos de reunião e de locomoção, sem grandes prejuízos.  

Esse, no entanto, é apenas um cenário ideal, deveras distante da realidade do Brasil 

(e, talvez, até de qualquer país). Na prática cotidiana, é forçoso escolher um lado, sacrificar 

uma parcela de um dos direitos em jogo. Aqui, colocamo-nos a favor da obrigatoriedade de 

informar à autoridade o trajeto planejado, já que tal medida, além de respeitar uma das 

condições do artigo 5º, XVI, favorece a organização da mobilidade para pessoas alheias aos 

atos. Não queremos, com isso, dizer que as rotas não pudessem ser alteradas ao longo da 

manifestação, visto que uma série de razões pode provocar tal desejo ou necessidade. Essa 

mudança, porém, precisaria ser acordada entre os manifestantes e as autoridades, 

independentemente do autor da proposta, salvo, é claro, por motivos excepcionais, de força 

maior. Sem o consenso, o roteiro inicial seria cumprido. Como contraponto à obrigatoriedade 

de os movimentos indicarem o trajeto completo, ficaria o Estado impedido de obrigar uma 

mudança ou de vetar o cumprimento integral da rota apresentada. 

Também no que tange à mobilidade, temos uma intensa e recorrente discussão 

relativa aos impactos dos atos públicos coletivos sobre o trânsito regular das cidades, 

notadamente o de automóveis. A tipificação da interrupção ou perturbação de vias públicas, 

por carros ou pedestres, como crimes de trânsito (conforme já mencionado) denota essa 

preocupação e, obviamente, a opção feita pelo legislador. 

O artigo 254, que previa a tipificação do delito para os pedestres, não passou pela 

sanção presidencial. Na mensagem de veto, Dilma Rousseff alega que o dispositivo 

representaria “grave ofensa às liberdades de expressão e de manifestação, direitos 

constitucionalmente assegurados e que só admitiriam restrição em situação de colisão com 

outros direitos constitucionais”. Pontua, ainda, o descabimento de “regular o exercício 

daqueles direitos em diploma reservado a regular o trânsito”117.  

Concordamos com tais justificativas da então presidente. Elas, porém, podem se 

tornar inócuas, na medida em que, como já mencionado neste trabalho, a proposta de 

modificação do artigo 254 foi novamente levada ao Congresso, pelo senador Pedro Chaves 

(PSC/MS).   

                                                
117 BRASIL. Mensagem de veto nº 194/2016. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Msg/VEP-194.htm>. Último acesso em: 08 jan. 2017 
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Acreditamos que há de se considerar, também, se o artigo 253-A do CTB (este, 

sancionado por Dilma Rousseff) também é viciado de inconstitucionalidade. A utilização de 

veículos em manifestações, acarretando na interrupção do tráfego, seria suficiente para tornar 

os atos ilegais? É unânime, na doutrina e na jurisprudência, que o artigo 5º, XVI, da Carta 

Magna fala apenas em “prévio aviso” à autoridade, não sendo possível sujeitar os cidadãos à 

permissão ou não de ocupação dos espaços públicos. Uma solução possível seria a inserção de 

inciso ou parágrafo com a ressalva de que não estaria configurado o delito na hipótese de 

exercício dos direitos de reunião e manifestação.  

Inobstante essa crítica, compreendemos que a realização de atos coletivos, 

movediços ou não, em espaços públicos é capaz de impactar a circulação normal nas vias da 

cidade. Não queremos dizer, é claro, que essa “circulação normal” seja a adequada, dada a 

frequência de engarrafamentos. Estes, na maioria das vezes, se devem não a protestos, mas a 

problemas na estrutura viária, ausência de orientadores de trânsito, excesso de carros, 

precariedade do transporte público e falta de prudência, habilidade ou bom senso dos 

condutores.  

Ainda assim, os atos públicos são frequentemente apontados como um dos vilões 

da mobilidade urbana. A fim de conciliar interesses dos participantes dessas reuniões e da 

coletividade não envolvida, seria conveniente estabelecer algumas exigências na realização de 

manifestações. A nosso ver, a principal delas estaria ligada à defesa da vida e da integridade 

física das pessoas, ao bem comum, e consistiria em obrigar que toda ambulância ou viatura do 

Corpo de Bombeiros tivesse livre passagem. Os ativistas, assim, ficariam obrigados a abrir a 

via para tais veículos, dado o caráter de urgência inegavelmente atrelado a esses serviços. 

Sugerimos, ainda, uma segunda exigência legal, embora reconhecendo que esta é 

mais complexa, tanto por colidir com os interesses de alguns grupos de manifestantes, quanto 

por não poder ser colocada sempre em prática (a lei, então, não teria aplicabilidade plena, 

enfraquecendo-se). Quando os atos estivessem ocupando uma via com determinada 

quantidade de faixas (três, por exemplo), uma delas permaneceria livre para a circulação dos 

automóveis. Da mesma forma, pelo menos, uma das calçadas precisaria ser mantida como 

opção de passagem de pedestres alheios ao movimento.  

Tal medida poderia ser, com alguma facilidade, garantida pelos agentes de 

trânsito, em conjunto com os organizadores. Além disso, minimizaria os problemas e queixas 

sobre (i)mobilidade, aproximando o direito de reunião do direito de locomoção. Isso, no 

entanto, sem inviabilizar a promoção das manifestações e até mesmo mantendo seu 
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considerável impacto social - o que, segundo muitas pessoas, é condição para que o poder 

público tome providências quanto ao assunto em pauta.  

O problema dessa sugestão, admitimos, é que os atos também podem ser 

realizados em vias mais estreitas. Nesses casos, possivelmente, não haveria como liberar 

calçadas para pedestres e, sobretudo, faixas para automóveis, sem gerar prejuízos para a 

própria manifestação e, consequentemente, lesões ao direito de reunião. Não se pode cogitar, 

também, na simples proibição da promoção de manifestações nesses locais, já que essa 

previsão é reconhecidamente inconstitucional. Há, ainda, a possibilidade de o número de 

ativistas ser tão grande que a via, mesmo com duas calçadas e três ou mais faixas, esteja 

completamente ocupada, sem espaço para acomodar a passagem alheia. Dessa forma, uma 

eventual lei que adotasse a proposta aqui colocada teria aplicabilidade apenas em 

determinadas situações. Ainda assim, acreditamos que o avanço por ela proporcionado já 

compensaria a sua existência. 

 

4.4.2 Vedação do anonimato e ordem pública 

 

Também em relação à vedação do anonimato, a nosso ver, poucas proposições são 

aptas a conciliar os requisitos legais necessários às conveniências práticas de uma eventual 

regulamentação. A proibição do uso de máscaras e outros artefatos que ocultem ou dificultem 

a identificação, por exemplo, não nos parece de todo adequada. A argumentação, porém, não 

é tão simples, pois envolve aspectos jurídicos e pragmáticos. 

De início, podemos pensar que o mascaramento (entendido, aqui, como todo tipo 

de ocultação completa ou parcial do rosto) é uma afronta à vedação do anonimato, prevista no 

artigo constitucional que se refere à liberdade de expressão. Afinal, durante um ato, ainda que 

coletivo, o indivíduo está se colocando, está agindo conforme sua própria vontade, tanto no 

plano do conteúdo, quanto no da forma (ao menos, em sede de adesão ao proposto pelo 

movimento). 

Ocorre, porém, que a atuação individual pode ser apenas parte da ação coletiva, 

sem destaque ou distinção. Uma pessoa pode optar pelo uso de uma máscara ou pintura 

somente por esta ter uma relação com o motivo do ato. Se houvesse um protesto contra o 

desvirtuamento do carnaval tradicional, com altos investimentos públicos em atrações que 

pouco têm a ver com a cultura local, seria plenamente compreensível a utilização de fantasias 

pelos manifestantes. Esse é apenas um exemplo hipotético, é claro, mas que ilustra a 

inconveniência, a irrazoabilidade de vetar ou criminalizar esse tipo de conduta.  
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Fora do campo hipotético, podemos remeter a um dos mais conhecidos 

movimentos políticos da história recente brasileira. Muitos dos “caras-pintadas”, ícones da 

reivindicação pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, possivelmente 

seriam abordados ou detidos pela polícia, se estivessem sujeitos a uma lei que interditasse o 

uso de artefatos que dificultassem ou impedissem a identificação. A própria utilização das 

tintas no rosto entrou para a história como um símbolo daquela luta, reconhecida como uma 

forma de manifestação em prol da democracia e dos valores republicanos. 

Nesses casos, ante a dificuldade de identificar o cidadão, deveria prevalecer a 

própria liberdade de manifestação. Nesse sentido, inclusive, há entendimento doutrinário, 

exposto por José Afonso da Silva, para quem “se o seu regime [do direito de reunião] delineia 

limitações possíveis (regras de contenção), predomina sempre o princípio de que prima a 

liberdade”118. Sobre o sistema de restrições das liberdades individuais, o autor completa que 

tais modos de limitação “esbarram no princípio de que é a liberdade, o direito, que deve 

prevalecer, não podendo ser extirpado por via da atuação do Poder Legislativo nem do poder 

de polícia”119. 

Com isso, queremos dizer que a simples e direta proibição do emprego de 

máscaras e pinturas não faz jus nem a conveniências práticas nem a pressupostos jurídicos. 

Diferente, no entanto, é a situação em que os usuários de tais artefatos sejam suspeitos (ou 

flagrados) de cometimento de delitos, seja contra o patrimônio público ou privado, seja contra 

a integridade ou vida de outrem, seja até mesmo contra a honra alheia. Aí, sim, caberia a 

atuação policial ou estatal contra tais indivíduos, assim como, aliás, face a quaisquer outros 

que incorressem em conduta ilegal. 

O argumento de que a proibição do mascaramento seria uma prevenção à prática 

de crimes durante as manifestações coletivas é frágil, a nosso ver. Criminalizar essa prática é 

irrazoável, considerando a condição de ultima ratio do direito penal. Em outras palavras: o 

manifestante, somente por estar com o rosto coberto, não poderia ser tido como infrator. Seria 

preciso ir além disso, com o cometimento de condutas tipificadas como delito. 

Na doutrina pátria, vemos opinião muito semelhante à aqui expressada nos escritos 

de André de Carvalho Ramos, para quem 

 

a proibição das máscaras não pode ser extraída logicamente da ‘cláusula de 

pacificidade’ constante do direito à reunião. É possível, obviamente, que um 

                                                
118 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 38ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

267 e 268. 
119 Idem, p. 271. 
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manifestante com máscara tenha comportamento pacífico e outro, sem máscara, 

atente contra direitos e bens de terceiros. Quanto à proibição do anonimato, que 

consta com restrição à liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV), não 

há a mesma restrição no que tange ao direito de reunião. É comum, aliás, o uso de 

máscaras em reuniões pacíficas de protesto: a “máscara de Guy Fawkes” já é um 

símbolo globalizado de revolta contra o abuso do poder. Também há outros meios 

para que se garanta a identificação e punição aos que cometem atos violentos, por 

meio da ação policial especificamente voltada aos que cometem tais atos120.  

 

No rol de propostas legislativas apresentadas sobre esse ponto, destacamos o 

projeto 6.347/2013, do deputado Carlos Sampaio, do PSDB. Ele prevê o aumento da pena, 

pelo crime de dano, de 1/6 a 1/3, se o autor “se aproveita de manifestação pacífica e do uso de 

máscaras, ou objeto que cubra o rosto, com o objetivo de tornar impossível sua 

identificação”121. A nosso ver, trata-se de uma ideia razoável, na medida em que não 

simplesmente proíbe o uso dos artefatos, mas apenas o concebe como uma causa de 

agravamento da penalidade relacionada a um delito real (isto é, uma conduta para além do 

emprego da máscara, pintura, etc.). 

Não havemos de negar que, de fato, algumas pessoas se valem de máscaras e 

capuzes, entre outras formas de ocultação do rosto, para realizar atitudes mais “violentas” em 

meio a manifestações, principalmente com condutas ligadas a crimes contra o patrimônio. 

Não nos aprofundaremos, aqui, na discussão do peso histórico de ações como pichação com 

palavras de ordem. É de conhecimento comum que essa foi uma estratégia utilizada, por 

exemplo, por muitos opositores do regime militar brasileiro (e, também, por outros 

movimentos libertários e democráticos estrangeiros). No entanto, dado o conteúdo 

sociológico, político e axiológico do debate, julgamos mais conveniente ater as atenções ao 

aspecto legal, neste momento. Assim sendo, independentemente da mensagem grafada, 

estaríamos diante do crime de dano (artigo 163 do Código Penal). 

As pessoas que se valessem da máscara e da aglomeração para pichar, por 

exemplo, poderiam ter a pena aumentada, a nosso ver. Tratar-se-ia de uma opção adequada, 

até por sua influência no sentido de evitar manifestações violentas ou, em outros termos, de 

reforçar a previsão constitucional de que “todos têm o direito de se reunir pacificamente”. Ao 

mesmo tempo, não se restringiria, sem motivo razoável, a liberdade de expressão e 

manifestação dos demais cidadãos. 

                                                
120 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 3. ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: Saraiva, 

2016. p. 615-616 
121 PROJETO DE LEI FEDERAL nº 6.347/2013, de autoria do deputado federal Carlos Sampaio. Disponível na 

internet: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FA08C541AFE3776A2643F1606

A93D1A9.proposicoesWeb1?codteor=1133108&filename=PL+6347/2013>. Último acesso em: 08 jan. 2017. 
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Nesse sentido, vale ressaltar que a vedação do anonimato no ordenamento pátrio se 

justifica, exatamente, pela importância de se buscar a responsabilização civil ou criminal dos 

indivíduos que se excederem na manifestação do seu direito de expressão. A questão, 

portanto, é refletir se a proibição do mascaramento em atos públicos coletivos corresponde, de 

fato, a essa vedação do anonimato. Caso se entenda que sim, então, seria ela, sim, uma 

medida adequada para a concretização do preceito constitucional. Mas, se compreendermos 

que não (como compreendemos), é preciso abandonar essa proposta tão recorrente nos 

últimos anos. 

Apenas a título provocativo, voltemos ao contexto carnavalesco, usado em um 

exemplo anterior. Haveria cabimento em proibir o uso de máscara, pintura ou outro artefato 

pelos foliões? Acreditamos que, salvo raríssimas exceções, a resposta a essa questão é 

negativa. Mas, se utilizarmos o mesmo raciocínio exposto pelos legisladores, precisamos 

reconhecer que é perfeitamente possível (ocorre de fato, aliás) que um indivíduo oculte o 

rosto e, em meio à multidão (frequentemente, maior do que a de protestos), se valha disso 

para cometer crimes. Eis aí mais uma razão para que o mascaramento seja apenas causa de 

aumento de pena relativo à prática de delitos (em qualquer caso, seja carnaval, protesto ou 

ação individual), e não objeto de proibição prévia. 

Já que estamos no plano concreto, da realidade, precisamos adicionar outro 

ingrediente em prol da permissão do mascaramento. É prática recorrente, no Brasil e em 

muitos países, o emprego de substâncias como spray de pimenta e bombas de gás 

lacrimogêneo, pela Polícia Militar, a fim de desmobilizar ou reprimir atos em vias públicas – 

muitas vezes, sem motivo ou necessidade. Conforme visto no projeto 7188/2014, do deputado 

Junji Abe, do PSD, há, inclusive, propostas de lei que legitimam esse tipo de atuação policial, 

tão criticada pelos movimentos sociais. Nesse cenário, não deixemos de mencionar que o 

porte de máscaras, capuzes, faixas, etc. pode ter relação com a própria defesa pessoal, com a 

saúde do manifestante. 

 

4.4.3 A “regulamentação” da atuação estatal: necessidade de novas leis ou aplicação das que 

já existem? 

  

Aqui, faz-se essencial uma crítica sobre o outro lado da regulamentação – ou 

melhor: a regulamentação do outro lado. Nem sempre os atos coletivos públicos colocam os 

manifestantes de uma banda e o Estado, na figura dos seus agentes de polícia e de trânsito, de 

outra. Há muitos protestos que transcorrem de forma tranquila, sem confrontos ou tensões, 
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apenas com o acompanhamento das autoridades. A doutrina, aliás, aponta que este é 

exatamente o papel primordial do Estado em tais mobilizações.  

Nos últimos anos, com o acirramento das discordâncias político-partidárias no 

país, contudo, registrou-se um aumento nos conflitos entre manifestantes. Devido à 

proximidade entre os atos de dois grupos opositores ou até mesmo por causa de intervenções 

individuais de pessoas contrárias a determinado ato, houve discussões acaloradas e brigas 

propriamente ditas (vias de fato). Nesse sentido, interessante a observação do norueguês Njal 

Hostmaelingen: 

 

As autoridades podem legitimamente proibir uma manifestação se ela tiver o 
potencial de provocar confrontos nas ruas, destruir a propriedade ou exceder a 

capacidade das instalações sanitárias existentes. As autoridades podem também 

exigir que todas as reuniões programadas peçam autorização com antecedência. Por 

outro lado, aqueles que participam de uma manifestação podem exigir que as 

autoridades os protejam dos contra-manifestantes. A liberdade de reunião não é, 

portanto, um conceito puramente negativo, mas requer que medidas positivas sejam 

tomadas122 

 

O trecho acima, obviamente, não se fundamenta na previsão constitucional do 

direito de reunião no Brasil, na medida em que aceita, por exemplo, a exigência de 

autorização da manifestação por parte do Estado ou a proibição prévia da realização dos atos. 

Embora não nos debrucemos, aqui, sobre o direito comparado, tais considerações já indicam a 

variedade do conceito e da abordagem legal da liberdade de reunião, em cada tempo e lugar. 

Hoje, em países como Argentina123 e Alemanha124, o direito de reunião recebe uma 

regulamentação bem mais detalhada do que no Brasil, incluindo a proibição de atos em certas 

áreas e a necessidade de informar trajeto e outros detalhes com determinada antecedência. 

Revela-se, assim, a possibilidade de diferentes construções, por parte do Poder Público, sobre 

a matéria, o que, por consequência, reforça a tese de que é possível alterar (restringir ou 

ampliar) tal direito no ordenamento brasileiro. Não há por que conceber a previsão atual como 

definitiva e imutável.  

Fechemos os parênteses do parágrafo anterior. No momento atual do trabalho, 

mais importa, no texto de Hostmaelingen, a menção à atuação das autoridades para proteger 

os ativistas, sobretudo no cenário recente já descrito, das discussões e brigas ligadas à política. 

                                                
122 HOSTMAELINGEN, Njal. Direitos Humanos num Relance. 1ª Ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2016. p. 83. 
123 LA NACIÓN. Como funcionará el protocolo de actuación em manifestaciones públicas. Reportagem. 

Disponível na internet: <http://www.lanacion.com.ar/1871899-como-funcionara-el-protocolo-de-actuacion-en-

manifestaciones-publicas>. Último acesso em: 28 jun. 2016. 
124 HORBACH, Beatriz Bastide. Restringir manifestações não é inconstitucional. Artigo. Disponível na 

internet: <http://www.conjur.com.br/2013-jul-06/observatorio-constitucional-restringir-manifestacoes-nao-

inconstitucional>. Último acesso em: 28 jun. 2016. 



 

 

78 

A doutrina nacional, embora raramente fale explicitamente na participação de “contra-

manifestantes”, também aponta para uma parcela de atuação positiva do Estado, quando se 

refere à função de garantir o direito de reunião.  

Mais esporadicamente, há até mesmo manifestações que aproximam os ativistas 

dos agentes de polícia e trânsito. Exemplos marcantes foram alguns dos atos contrários ao 

governo federal, nos idos de 2014 a 2016. As redes sociais exibiram inúmeras fotografias de 

cidadãos posando com policiais, de forma extremamente amistosa. Tais registros foram 

utilizados como argumentos tanto por aqueles que apoiavam os movimentos, quanto por seus 

críticos. Os primeiros alegaram que as imagens reforçavam o caráter pacífico e ordeiro dos 

protestos; os segundos vincularam-nas à “parceria” entre classes mais abastadas ou 

conservadoras e os militares, como possível repetição de um dos elementos da ditadura.  

Tradicionalmente, no entanto, conforme até já exposto ao longo deste trabalho, os 

atos públicos coletivos são envoltos por um clima de tensão, pela expectativa ou receio dos 

manifestantes quanto a uma ação policial violenta e vice-versa. Desse contexto, não 

raramente, eclodem os chamados “confrontos” ao longo de muitos protestos. O emprego das 

aspas, aqui, é apenas uma provocação sobre o real significado daquela palavra e a sua 

utilização, sobretudo em textos jornalísticos. Às vezes, temos conflitos de verdade, embora 

quase sempre com a polícia – detentora do uso legítimo da força – se sobressaindo, graças a 

sua experiência, estratégia e aparelhamento. Em muitos outros casos, porém, a rotulação 

como “confrontos” é errônea, dado que a atuação violenta é unilateral ou, pelo menos, 

totalmente desproporcional. 

Essa observação reforça o nosso entendimento de que a regulamentação do direito 

de reunião não pode se dar apenas para o lado “manifestante”. É razoável que os participantes 

dos atos cumpram alguns requisitos, de maneira a equilibrar os seus anseios com os interesses 

da coletividade não envolvida e com as necessidades de atuação estatal. No entanto, não se 

pode impor-lhes uma série de obrigações, se não houver uma contrapartida pragmática, 

notadamente no tocante ao comportamento dos agentes policiais designados para trabalhar 

nos atos públicos. 

Ora, se o participante atende às condições constitucionais e legais ligadas ao 

exercício do direito de reunião, não é correto que ele possa ser surpreendido por uma atuação 

abusiva ou violenta do Estado. Esse tipo de situação afronta diversos princípios jurídicos e 

direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a integridade física, a 

razoabilidade e a proporcionalidade. A própria segurança jurídica, na verdade, também é 

colocada em xeque, dadas a fragilidade e a quebra das expectativas.  
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Seria preciso, portanto, criar regras mais objetivas e padronizadas, no âmbito 

nacional, para a atuação da polícia em manifestações públicas e, além disso, publicizá-las, de 

forma a facilitar o controle por parte da população e a garantir, pelo menos em tese, um 

campo de expectativas. Sobre esse ponto, no entanto, diferentemente do que ocorre com a 

regulamentação da ação dos ativistas, há escassa atividade legiferante. Pesquisando, de forma 

combinada, os termos “polícia”, “policiais”, “PM”, “manifestações” e “protestos”, nos sites 

da Câmara Federal e do Senado, encontramos apenas cinco projetos neste sentido. 

Quatro deles são da década de 2000, portanto, anteriores à intensificação das 

manifestações observada nos últimos anos. O projeto de lei 2306/2000, de autoria de Agnelo 

Queiroz (PCdoB/DF) e Geraldo Magela (PT/DF), buscava proibir o uso de munição real, de 

borracha, simulacro e acessórios, por forças militares e policiais em atos coletivos. Já as 

propostas 4498/2001, 1473/2003 e 4970/2005, apresentadas respectivamente por Padre Roque 

(PT/PR), Selma Schons (PT/PR) e Takayama (PMDB/PR), obrigavam os órgãos policiais a 

registrar em vídeo todas as ações no controle de manifestações. Todos esses projetos estão 

arquivados. 

Da década de 2010, temos o projeto de lei 300/2013, do senador Lindbergh Farias 

(PT/RJ), que se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, com o 

relator, Randolfe Rodrigues (Rede/AP). A proposta proíbe o uso de armas equipadas com 

balas de borracha, festim ou afins, por forças policiais e guardas municipais, em operações de 

policiamento de manifestações públicas. Além disso, estabelece que: 

 
Art. 3º Nas operações de policiamento de manifestações públicas, as forças 

policiais deverão observar as seguintes normas:  

I – a negociação é sempre preferível ao uso da força, devendo a tropa contar com 
pelo menos 01 (um) especialista em mediação e negociação;  

II – o uso da força deverá ser evitado ao máximo, não devendo ser empregado de 

forma a causar, em função do contexto, danos de maior relevância do que os que se 

pretende evitar, notadamente quando a repressão a atos de depredação de 

patrimônio público ou privado possa acarretar risco à integridade física ou à vida de 

cidadãos; e  

III – caso seja imprescindível o uso da força, o nível de força empregado deve ser 

compatível e proporcional à gravidade da ameaça real à vida e à integridade física 

dos cidadãos.125  

 

Os efeitos da não-regulamentação da atuação policial – ou, pelo menos, da 

ausência de divulgação clara para a sociedade – acabam por dificultar o exercício das 

liberdades individuais e coletivas, afetando a prática democrática em si. Eventuais abusos 

podem ser denunciados às ouvidorias dos órgãos competentes, mas o controle público dos 

                                                
125 PROJETO DE LEI 300/2013, de autoria do senador Lindbergh Farias (PT/RJ). Disponível na internet: < 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113744>. Último acesso em: 28 out. 2016 
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atos estatais nesta questão ainda é frágil. De início, temos o próprio problema do risco do 

corporativismo, visto que muitas investigações e aplicações de penalidades ficam a cargo da 

própria corporação, de um controle interno pouco transparente e acessível à população. Entre 

os maiores obstáculos à busca por punições dos agentes pelos excessos cometidos, está a 

frequente ocultação de suas identificações, por meio de capacetes e de tarjas sobre os nomes 

nos uniformes. Não faz sentido fechar os olhos para esse “costume” e, ao mesmo tempo, 

criminalizar ou proibir o uso de máscaras e pinturas pelos manifestantes, por exemplo. 

Poucas semanas antes da conclusão deste trabalho, em março de 2017, toda a 

situação narrada no parágrafo anterior (escrito antes do fato, saliente-se) foi concretizada no 

município de Itambé, em Pernambuco. Edvaldo da Silva Arraes, um jovem de 19 anos que 

participava de protesto por melhorias na segurança pública, insistiu em prosseguir com sua 

manifestação, contrariando a opinião de agentes da Polícia Militar que foram designados para 

atuar no local. Um oficial, irritado, questionou “É esse que vai levar o tiro primeiro?” e, logo 

em seguida, um dos seus subordinados aproximou-se e atirou na coxa do rapaz. Este, em 

seguida, foi arrastado e jogado pelos policiais na carroceria da viatura. 

Toda a cena foi gravada por uma testemunha e, graças à posterior divulgação na 

internet, criou-se alguma comoção no estado. O manifestante passou por uma cirurgia e 

entrou em coma, tendo saído desse estado cerca de uma semana depois do incidente. Mais 

tarde, porém, em 28 de março, teve uma piora e voltou a respirar com ajuda de aparelhos126. 

Na mesma reportagem acerca da piora sofrida em 28 de março, reiteram-se as 

únicas informações disponíveis sobre a investigação e punição dos policiais responsáveis, 

evidenciando a falta de transparência com que esse e outros casos são tratados por governos 

no país: 

 

“Em nota, a SDS informou que determinou a abertura de inquérito policial e procedimento 

administrativo para apurar a ocorrência. Ainda segundo o texto, a delegacia local está 

acompanhando o caso. A Corregedoria da SDS também instaurou procedimento disciplinar com o 

objetivo de investigar a conduta dos policiais.”127 

 

Na madrugada do dia 11 de abril, Edvaldo da Silva Arraes morreu no Hospital 

Miguel Arraes, em Paulista, onde estava internado desde o mês anterior128. 

                                                
126 G1. Jovem baleado por PM em protesto tem piora clínia e volta a respirar com ajuda de aparelhos. 

Reportagem. Disponível na internet: <http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/jovem-baleado-por-pm-em-

protesto-tem-piora-clinica-e-volta-a-respirar-com-ajuda-de-aparelhos.ghtml>. Último acesso em: 04 abril 2017. 
127 Idem 
128 JC ONLINE. Jovem baleado pela PM em Itambé morreu de madrugada no Hospital Miguel Arraes. 

Reportagem. Disponível na internet: 
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Além da conduta repressiva que, por vezes, ocorre sem motivo justo e aparente, 

temos o relevante problema da ação indiscriminada da polícia. Frequentemente, os agentes 

estatais, quando entendem que devem atuar de modo mais ostensivo, fazem-no contra a 

coletividade participante da manifestação. Ora, se partirmos do pressuposto de que a missão 

original é garantir o desenvolvimento pacífico do ato, é forçoso concluir que qualquer 

atividade que vise a coibir um comportamento ou deter uma pessoa deve ser embasada pela 

prática de uma infração (penal, por excelência).  

Ainda que, em algumas situações, seja difícil isolar os indivíduos que estão 

cometendo delitos, não é razoável que a polícia se valha desse argumento para agir contra a 

coletividade de forma agressiva. Trata-se de um evidente abuso no exercício de sua atividade, 

com o risco de lesionar ou até matar pessoas que estão apenas usufruindo dos seus direitos 

constitucionais de reunião e expressão ou até mesmo a serviço. Convém lembrar os casos em 

que profissionais de comunicação foram agredidos não só por manifestantes, mas também por 

policiais. O fotógrafo Sérgio da Silva, por exemplo, cobria um ato em São Paulo, em junho de 

2013, quando foi atingido no olho por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar e 

ficou cego. Em agosto de 2016, a Justiça de São Paulo negou o seu pedido de indenização e 

atribuiu o ocorrido a culpa exclusiva da vítima129. A situação se repetiu em agosto de 2016, 

com a estudante Deborah Fabri, que participava de um protesto contra o impeachment recém 

consumado da ex-presidente Dilma Rousseff, no centro paulistano, quando foi atingida por 

bombas de gás lacrimogêneo e de “efeito moral” da PM e perdeu a visão do olho esquerdo130. 

Um coronel da corporação, poucos dias depois, ironizou o fato em sua página no Facebook, 

compartilhando imagens da universitária acompanhadas da frase “Quem planta rabanete colhe 

rabanete”131. 

Em outubro de 2016, por outro lado, uma decisão do juiz Valentino Aparecido de 

Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), 

condenou o estado em decorrência da violência policial em manifestações de 2013. A 

sentença na ação civil pública (processo nº 1016019-17.2014.8.26.0053), ajuizada pela 

                                                                                                                                                   
<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2017/04/11/jovem-baleado-pela-pm-em-itambe-

morreu-de-madrugada-no-hospital-miguel-arraes-277845.php>. Último acesso em: 01 maio 2017. 
129 G1. Justiça nega indenização a fotógrafo ferido em manifestação em SP. Reportagem. Disponível na 

internet: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/justica-nega-indenizacao-fotografo-ferido-em-

manifestacao-em-sp.html>. Último acesso em: 21 ago. 2016. 
130 FOLHA DE SÃO PAULO. Estudante tem olho perfurado após protesto contra Temer em São Paulo. 

Reportagem. Disponível na internet: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1809317-estudante-tem-

olho-perfurado-apos-protesto-contra-temer-em-sp.shtml>. Último acesso em: 08 dez. 2016. 
131 G1. Coronel da PM diz que jovem que teve olho perfurado plantou o que colheu. Reportagem. 

Disponível na internet: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/coronel-da-pm-diz-que-jovem-que-teve-

olho-perfurado-plantou-o-que-colheu.html>. Último acesso em: 08 dez. 2016. 
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Defensoria Pública de São Paulo, determina o pagamento de uma indenização por danos 

morais sociais e danos patrimoniais individuais no montante de R$ 8 milhões (a serem 

revertidos a um fundo de proteção de direitos difusos). Obriga a PM, ainda, a elaborar um 

plano de atuação para atos públicos, incluindo a vedação ao emprego de armas de fogo, balas 

de borracha e gás lacrimogênico, “salvo em situação excepcionalíssima, quando o protesto 

perca, no todo, seu caráter pacífico”. Nesses casos, a corporação deveria “informar ao público 

em geral que circunstâncias justificaram sua ação, e qual o nome do policial militar que 

determinou a repressão com uso daqueles instrumentos”132. 

Conforme a sentença, o plano da PM deve conter, ainda, a determinação de que os 

agentes tenham nome e posto identificados em local visível da farda, já que “o cidadão tem o 

direito de saber o nome do agente policial e de qualquer agente público com quem esteja a 

lidar”. Por fim, incluiria  

 

as condições em que haverá a ordem de dispersão dos populares, como 
providência-limite, indicando que tipo de oficial poderá determiná-la, em que 

circunstâncias deve fazê-lo, obrigando-o ainda a divulgar as razões que levou em 

consideração para assim ter agido, tudo de molde que se possa posteriormente 

controlar-se o ato administrativo praticado, inclusive por via judicial133 

 

 

Como visto, a referida decisão, ainda passível de recurso, preocupa-se em 

imprimir um caráter publicista ao plano de atuação a ser elaborada pela Polícia Militar de São 

Paulo. Cumpre dizer, portanto, que esse instrumento já existe. Porém, além de sigiloso, foi 

denominado de forma, no mínimo, questionável, a nosso ver: Manual de Controle de 

Distúrbios Civis. Em trecho de longa resposta (íntegra no Anexo 03 deste trabalho) a pedido 

que realizamos através do Portal da Transparência, com base na Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/2011), a corporação afirma: 

 

Não obstante informamos que a Polícia Militar possui um Manual de Controle de 

Distúrbios Civis. 

Esclarecemos que não podemos franquear o acesso ao referido manual, tendo em 

vista, possuir informações técnicas, táticas e com estratégias de emprego da tropa, 

cuja divulgação seria prejudicial ao desenvolvimento das atividades de polícia, bem 
como ao combate à criminalidade e restabelecimento da ordem pública, uma vez 

que a ação da Polícia Militar poderá ser neutralizada por parte de vândalos e 

criminosos, o que impediria a defesa do cidadão de bem que em caso de desordem 

ficará desprotegido. 

                                                
132 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 10ª Vara da Fazenda Pública da capital. Ação civil pública. Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Ação parcialmente procedente. 

Sentença de ação civil pública nº 1016019-17.2014.8.26.0053. Juiz: Valentino Aparecido de Andrade.  
133 Idem. 
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Dessa forma, o referido manual não deverá ter seu conteúdo divulgado 

indistintamente a qualquer pessoa, por qualquer meio, seja impresso (jornais, 

revistas), seja televisivo, pela Internet ou por mídias sociais. 

A Autoridade Classificadora de Informação, devidamente designado pelo 

Secretário da Pasta, classificou a informação como sigilosa, sendo devidamente 

lavrado o Termo de Classificação de Informação - TCI n.º 13/SICPM/2016, 

firmado e encaminhado para a Comissão Estadual de Acesso à Informação 

(CEAI).134 

 

Também sigiloso é o plano de Controle de Distúrbios Civis (o nome é idêntico ao 

de São Paulo) da Polícia Militar de Pernambuco. Também em função de pedido realizado com 

base na Lei de Acesso à Informação, a corporação encaminhou a íntegra da portaria normativa 

nº 188/2014, composta dos seguintes artigos: 

 

Art. 1º A presente Portaria trata da aprovação de Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) na Polícia Militar de Pernambuco. 

 

Art. 2º Ficam aprovados os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) na Polícia  
Militar de Pernambuco, referentes à área temática “CONTROLE DE 

DISTÚRBIOS CIVIS”, listados abaixo: 

I – nº 001, Desobstrução de Vias: Atuação do policiamento ordinário das Unidades 

de Área da Região Metropolitana do Recife - RMR; 

II – nº 002, Policiamento em Manifestações Pacíficas e Organizadas. 

 

Art. 3º Os Procedimentos Operacionais Padrão ora aprovados, passam a integrar o 

Guia Doutrinário (GD) da Polícia Militar de Pernambuco, criado pela Portaria do 

Comando  

Geral nº 598, de 26 de julho de 1999, publicada no SUNOR nº 018, de 4 de agosto 

de 1999 e modificada pela Portaria Normativa do Comando Geral nº 180, de 14 de 
agosto de 2014, publicada no SUNOR nº 036, de 18 de agosto de 2014. 

 

Art. 4º Em razão do caráter reservado consoante dicção do art. 11, incisos II e V, da 

Lei nº 14.804, de 29OUT2012, os conteúdos dos Procedimentos Operacionais 

Padrão, constantes no art. 2º da presente Portaria Normativa, deixam de ser 

publicados. 

 

Art. 5º Os Comandantes, Chefes e Diretores deverão providenciar instrução ao 

efetivo, através da Seção de Ensino e Instrução das OME, onde houver previsão, ou 

equivalentes e, nas Unidades Administrativas, através da Seção de Pessoal ou 

equivalentes. 

 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.135 

 

Consideramos que o sigilo decretado em relação ao planejamento das polícias 

militares em manifestações públicas é um elemento antidemocrático, agravado com o aspecto 

simbólico de aqueles atos serem referenciados como “distúrbios civis”. Essa ocultação pode, 

sim, ser importante em alguma medida, em termos estratégicos. Porém, é de se indagar, 

                                                
134 Trecho de resposta fornecida pela Polícia Militar de São Paulo, em 23 de setembro de 2016, ao pedido de 

informação de número 612981612984, enviado no dia 08 de setembro de 2016.  
135 POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. Portaria Normativa nº 188/2014. Disponível na internet: < 

http://www.pm.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=13029&folderId=9776459&name=DLFE-

95903.pdf>. Último acesso em: 28 out. 2016.  
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sobretudo diante das recorrentes denúncias, se a falta de transparência condiz com o Estado 

Democrático de Direito, as liberdades fundamentais dos cidadãos e seu direito de fiscalização 

e controle sobre o poder público. 

Por ora, esse controle por parte da sociedade pode ser exercido com base em 

alguns instrumentos legais. Um deles, mencionado na resposta enviada pela Polícia Militar de 

São Paulo, é o Código de Conduta dos funcionários responsáveis pela aplicação da Lei, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), do qual o Brasil é signatário. A Resolução 34/169, 

de 1979, estabelece uma série de orientações que englobam agentes policiais. Entre elas, está 

a previsão de só utilizar “a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o 

cumprimento do seu dever” (artigo 3º). O texto integral está disponível no anexo 03 deste 

trabalho. 

A necessária busca pela responsabilização judicial de excessos, desvios e abusos 

de autoridade, pode fundamentar-se, ainda, na Constituição Federal e em legislação 

infraconstitucional pátria. De acordo com o artigo 129, inciso VII, do texto magno, o controle 

externo da atividade policial é de competência do Ministério Público: 

 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 

complementar mencionada no artigo anterior 

(...)136 

 

Observe-se, no texto magno, a necessidade de elaboração de legislação que 

regulamentasse o exercício daquele controle. No âmbito da União, esta veio cinco anos após a 

entrada em vigor da Constituição, com a Lei Complementar 75/1993. Esta prevê, no seu 

artigo 9º, a possibilidade de o Ministério Público da União realizar medidas judiciais e 

extrajudiciais: 

 

Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade 

policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo: 

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; 

II - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; 

III - representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a 

omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; 

IV - requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre 

a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial; 
V - promover a ação penal por abuso de poder.137 

                                                
136 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível na internet: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Último acesso em: 05 maio 2017. 
137 BRASIL. Lei Complementar 75/1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério 

Público da União. Disponível na internet: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm>. Último 

acesso em: 28 out. 2016 
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O problema, aponta Rafael de Carvalho Missiunas, é que “a maioria dos estados 

brasileiros continuou sem a regulamentação necessária para o efetivo controle externo”138. O 

autor menciona, como exemplo, o Rio Grande do Sul, cuja lei complementar (11.578/2001) 

sobre o assunto só entrou em vigor treze anos após a Constituição. No caso de Pernambuco, 

ainda hoje, não há um diploma legal específico acerca da matéria. A Lei Orgânica do 

Ministério Público do estado (LC 12/1994), contudo, traz apontamentos do controle da 

atividade policial. Vejamos: 

 

Art. 4º Além de outras funções constitucionais e legais, incumbe ao Ministério 

Público: 

(...) 

X – exercer, pelo Procurador Geral de Justiça e pelos Promotores de Justiça 

Criminais, de Execução Penal e de Defesa Cidadania, o controle externo da 

atividade policial, por meio de medidas administrativas e judiciais, podendo, 

inclusive:  

a) ter livre ingresso em delegacias de polícia, institutos médico-legais ou 

estabelecimentos prisionais;  
b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária;  

c) receber comunicação da prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade 

policial estadual, no prazo legal com indicação do lugar onde se encontra o preso e 

cópias dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão;  

d) acompanhar inquéritos policiais e outras investigações junto a organismos 

policiais civis ou militares, quando assim considerar conveniente à apuração de 

infrações penais;  

e) receber cópias dos relatórios anuais elaborados pela polícia judiciária, civil ou 

militar, quanto à prevenção e repressão à criminalidade;  

f) ter acesso a cópia de relatório ou boletim de ocorrência lavrados pela Polícia 

Civil ou pela Polícia Militar;  
g) requisitar diligências à Autoridade competente civil ou militar para instruir 

procedimentos administrativos de sua competência, na forma desta lei.  

Parágrafo único - É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas 

a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado139.  

 

O controle externo da atividade policial no estado é, ainda, regulamentado por 

portarias e resoluções administrativas do Ministério Público de Pernambuco. Entre elas, estão 

a RES CPJ nº 012/2006, a POR PGJ nº 312/2008 e a POR PGJ nº 803/2015. 

Convém sublinhar que o direito de reunião, tema central deste trabalho, está 

tutelado contra práticas indevidas de agentes estatais, inclusive policiais. No artigo 3º da Lei 

4.898/1995, define-se como abuso de autoridade qualquer atentado contra diversos direitos, 

incluindo o de reunião (alínea “h”). O referido diploma prevê sanções administrativas, civis e 

                                                
138 MISSIUNAS, Rafael de Carvalho. Controle da atividade policial pelo Ministério Público. Artigo. 

Disponível na internet: < http://www.conjur.com.br/2009-fev-20/controle-externo-atividade-policial-ministerio-

publico#author>. Último acesso em: 04 maio 2017. 
139 PERNAMBUCO. Lei Complementar 12/1994. Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 

Ministério Público de Pernambuco. Disponível na internet: 

<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=2&numero=12&complemento=0&ano=1994&tipo=

&url=>. Último acesso em: 28 out. 2016 
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penais, dentre as quais estão a demissão, o pagamento de indenização, a perda do cargo e a 

inabilitação para o exercício de função pública por até três anos. Especificamente para agentes 

de autoridade policial, civil ou militar, acrescenta a pena de “não poder o acusado exercer 

funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a cinco anos”. 

Da mesma forma, é interessante perceber que a Lei 1.079/50, que dispõe sobre os 

crimes de responsabilidade e prevê a pena de perda de cargo eletivo e inabilitação para o 

exercício de função pública, poderia ser aplicada a governantes federais e estaduais que 

desrespeitassem o direito de reunião. Destaquem-se, neste sentido, os seguintes dispositivos:  

 

Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 
atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: 
(...) 

III - O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais: 

(...) 

 
Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos 

políticos, individuais e sociais: 
(...) 
5 - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do 

poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua; 

(...) 
7 - incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina; 
8 - provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as 

instituições civis; 
9 - violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do art. 141 

e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição; 

(...) 

 

Não é necessária uma interpretação extensiva para se constatar que, 

frequentemente, agentes políticos da União e dos estados cometem atos que poderiam ser 

enquadrados nesses dispositivos, ainda que apenas por “tolerar” abuso de poder cometido por 

autoridades a eles subordinadas. O inciso 9 do artigo 7º, contudo, é certamente o mais 

explícito, na medida em que menciona os artigos 141 e 157 da Constituição de 1946, vigente 

à época da edição da lei. 

O artigo 141, no seu parágrafo 11º, previa: “Todos podem reunir-se, sem armas, 

não intervindo a polícia senão para assegurar a ordem pública. Com esse intuito, poderá a 

polícia designar o local para a reunião, contanto que, assim procedendo, não a frustre ou 

impossibilite”. Mesmo os mais apegados a formalismos hão de convir que tal dispositivo foi 

substituído pelo artigo 5º, XVI, na Constituição de 1988, razão pela qual é plausível concluir 

que a violação patente ao direito de reunião nos termos atualmente vigentes também 

configuraria crime de responsabilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art141
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art157
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É importante que essas disposições constitucionais, legais e administrativas sejam 

valorizadas, aprimoradas e divulgadas, de forma que sejam eficazes na proteção dos direitos 

da sociedade. Neste ponto, deve-se repetir que as restrições estruturais do Estado não podem 

servir de justificativa para o desrespeito às liberdades fundamentais dos cidadãos. Os abusos 

cometidos precisam ser considerados de maneira tão séria quanto as infrações dos demais 

indivíduos, inclusive com todas as repercussões judiciais cabíveis. Não sendo assim, teríamos, 

de modo análogo, um ataque aos princípios de que “ninguém pode se beneficiar da sua 

própria torpeza” e de que “todos estão sujeitos à lei”, ficando os gestores e demais agentes 

públicos resguardados das responsabilidades ao praticar arbitrariedades. Destaquemos, aqui, a 

valorização dos direitos individuais frente ao Estado, inclusive com o reconhecimento 

daqueles como parte essencial do chamado interesse público, no paradigma contemporâneo 

do direito.  

Neste sentido, como nota final ao assunto, valiosa é a contribuição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, que ressalta o caráter instrumental dos poderes da administração 

pública, na observância do princípio da supremacia do interesse público. Observa que aquela 

“está, por lei, adstrita ao cumprimento de certas finalidades, sendo-lhe obrigatório objetivá-las 

para colimar interesse de outrem: o da coletividade”, e não o do organismo estatal ou de seus 

agentes. O autor afirma, ainda, que  

 

os ‘poderes’ administrativos – na realidade, deveres-poderes – só existirão – e, 

portanto, só poderão ser validamente exercidos – na extensão e intensidade 

proporcionais ao que seja irrecusavelmente requerido para o atendimento do escopo 

legal a que estão vinculados. Todo excesso, em qualquer sentido, é extravasamento 

de sua configuração jurídica. É, a final, extralimitação da competência (nome que 

se dá, na esfera pública, aos ‘poderes’ de quem titulariza função). É abuso, ou seja, 
uso além do permitido, e, como tal, comportamento inválido que o Judiciário deve 

fulminar a requerimento do interessado.140 

 

4.6 Regulamentar ou não regulamentar? Um esboço de conclusão 

 

De tudo o que foi exposto nas últimas páginas, fica clara a nossa concordância 

com a possibilidade de regulamentação do artigo 5º, XVI, da Constituição Federal, em que 

pesem os posicionamentos de célebres juristas, como o ex-ministro do STF Carlos Ayres 

Britto. Os aspectos cujo detalhamento nos parece necessário, no entanto, são diferentes 

                                                
140 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª ed. revista e atualizada. 

Malheiros: São Paulo, 2007. p. 96 
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daqueles que mais ocupam as propostas do Legislativo, nos âmbitos federal, estadual e 

municipal. As soluções, igualmente, salvo poucas exceções. 

Entendemos que o dispositivo constitucional sobre o direito de reunião preza, 

felizmente, pela liberdade de manifestação coletiva, refletindo uma preocupação da época, 

logo após o término da ditadura militar no país. O texto é equilibrado e traz, em si, uma 

abordagem satisfatória dos requisitos para a realização dos atos públicos, bem como das 

garantias dos envolvidos. À primeira vista, parece-nos, inclusive, conforme já explicitado, que 

a sua construção é completa e suficiente, não deixando margem a uma eventual 

regulamentação posterior. Restariam, como limites, apenas as situações previstas também na 

Carta Magna, relativas aos estados de defesa e de sítio. 

É, inclusive, tentadora essa primeira conclusão. O texto bem construído serve 

como alicerce importante para a liberdade de reunião e, consequentemente, para as de 

expressão e opinião. São valores fundamentais em uma democracia e ainda mais quando se 

trata de uma democracia como a brasileira, tão recente (apenas 130 anos) e tão frágil (golpes, 

ditaduras e incontáveis lesões cotidianas).  

Ocorre, entrementes, que, apesar da beleza e do inestimável valor do dispositivo 

constitucional, diversos conflitos surgiram ou foram levantados ao longo das três décadas de 

vigência da Carta. Parte deles, focada no campo jurídico, notadamente quanto a choques entre 

as liberdades de reunião e de locomoção ou entre a manifestação e o anonimato. Outro 

quinhão, mais atrelado a aspectos práticos, que se avolumaram nos últimos cinco anos, com a 

multiplicação de protestos e atos em geral no país.  

Diante desse cenário, entendemos que a regulamentação de alguns pontos é, sim, 

bem-vinda. A nosso ver, eles poderiam, inclusive, reduzir a imagem negativa que certos 

movimentos adquiriram perante a sociedade, ao ceder a pleitos de não envolvidos e, ao 

mesmo tempo, garantir a liberdade de reunião e valores ou estratégias dos manifestantes. 

Evidente, porém, que tais efeitos só seriam alcançados com a vigência de 

determinadas regras – que, como já dito, não nos parecem ser aquelas que os legisladores vêm 

apresentando. A regulamentação desejada pela maioria dos autores dos projetos de lei, na 

verdade, tende a frustrar ou inviabilizar o direito de reunião, às vezes até mesmo 

criminalizando os cidadãos que se dispõem a levar seus interesses à arena pública. Entre 

aceitar tais ideias ou continuar entendendo que o dispositivo constitucional tem eficácia plena, 

optamos pela segunda via, mesmo com os impactos decorrentes da subjetividade do texto e da 

prática das manifestações. Ao menos, assim, mantém-se essa liberdade fundamental, relevante 

em si e, também, como meio de reivindicação pela criação ou efetivação de outros direitos.  
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Desconfiamos, aliás, que a motivação por trás de muitas das propostas legislativas 

em tela tem pouco ou nada a ver com os direitos da população, com a ordem pública, com a 

liberdade de locomoção, etc. É possível até mesmo que a aparente necessidade de 

normatização seja fruto de um discurso favorável à positivação de usos e costumes contra 

legem, como, em nossa opinião, sucedeu recentemente, com a permissão da terceirização 

irrestrita no país. 

Visto que tantos agentes políticos e públicos já vêm repreendendo manifestações 

com base em uso de máscaras, interrupção do trânsito e escolhas de rotas para passeatas, entre 

outros argumentos, certamente parece interessante (para eles) que tais fundamentos sejam 

positivados. Assim, preenchido o suposto vazio legislativo, reduzir-se-ia também a 

contestação às condutas do Estado, que passariam a estar amparadas pela própria legislação.  

Essa desconfiança, contudo, repousa no campo das suspeitas. Mesmo assim, não 

custa lembrar a frase de Ulysses Guimarães, líder do movimento “Diretas Já”, em 1984: “A 

única coisa que mete medo em político é o povo nas ruas”141.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 COTRIM, Allan; LIMA, Renato. A mensagem das ruas, a mídia e os partidos políticos. Artigo. Disponível 

na internet: <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/a-mensagem-das-ruas-a-midia-e-os-partidos-

politicos/>. Último acesso em: 04 abril 017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões deste trabalho já foram antecipadamente expostas ao longo do item 

anterior. A título de síntese, reafirmamos que entendemos possível a regulamentação do 

direito de reunião no Brasil, sob o ponto de vista material, a fim de conciliar os interesses dos 

grupos em ação com os da coletividade não envolvida nos atos. Com isso, não queremos dizer 

que todas as propostas que vêm sendo apresentadas pelo Legislativo conduzem a tal objetivo. 

Pelo contrário: muitas, em vez de prezar pela garantia do direito de todos (ou próximo disso), 

ancoram-se em um discurso demagogo para restringir as liberdades ligadas às manifestações. 

Provavelmente, dado o elevado número de projetos e leis já aprovadas 

regulamentando o exercício do direito de reunião, o assunto será apreciado, em breve, pelo 

Supremo Tribunal Federal. Consideramos que, a exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro, a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), partidos políticos ou outras instituições tendem a 

provocar a Corte, requerendo a declaração de inconstitucionalidade de um ou mais desses 

dispositivos. Isso porque estão em jogo direitos e garantias relevantes, estreitamente 

relacionadas à luta por democracia e igualdade, sendo a liberdade de manifestação pauta e, ao 

mesmo tempo, pressuposto de atuação de diversos movimentos sociais e políticos. 

O debate aqui proposto é profícuo e, mais do que isso, necessário, não devendo se 

limitar aos gabinetes dos vereadores, deputados e senadores ou aos plenários das casas 

legislativas. Dado que o direito de reunião e as suas consequências, positivas ou não, 

interessam a toda a sociedade, é imprescindível que a discussão em torno de uma eventual 

limitação ou ordenação seja ampla, envolvendo governo e população. Audiências públicas, 

consultas, plebiscitos, referendos, entre outras formas de participação popular na tomada de 

decisões, devem ser postas em prática, de modo que quaisquer mudanças ou inovações legais 

não culminem na perda ou desvirtuação de direitos fundamentais. Embora tenham seus ônus, 

para os que as exercem e para os que preferem calar, as liberdades de expressão, opinião e 

reunião são conquistas históricas que não podem ser colocadas, novamente, em risco, sob 

pena do recrudescimento de regimes totalitários, antidemocráticos enfim. 

Conclui-se pela viabilidade social e jurídica de legislação que regulamente a 

previsão constitucional do direito de reunião, de preferência editada no âmbito federal, para 

que esteja menos vulnerável às constantes mudanças e acordos, ainda mais comuns nos planos 

estadual e municipal. A norma, porém, há de respeitar o núcleo essencial daquela liberdade, 
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restringindo-a somente na medida necessária ou razoável, a partir de uma construção coletiva 

e democrática, ouvidos, inclusive, os movimentos que seriam atingidos diretamente. 

Além disso, a nosso ver, a regulamentação infraconstitucional do exercício do 

direito de reunião – ou até mesmo via emenda à Constituição – não pode se dar de forma 

isolada. Sua realização faz sentido apenas se atrelada a outras alterações e inovações 

legislativas, referentes à transparência, controle e fiscalização dos atos de agentes políticos e 

públicos, sobretudo das Forças Armadas, das polícias e das guardas, bem como dos chefes do 

Executivo, ministros, secretários e oficiais. Mais do que isso: é preciso, também, conferir 

efetividade, dar aplicação com publicidade à legislação já vigente que prevê sanções àqueles 

que abusarem de suas posições e violarem as liberdades fundamentais, inclusa a de reunião. 

Propõe-se, portanto, uma mudança de mão dupla, que imponha limites aos 

diversos indivíduos e grupos envolvidos, de forma até mesmo a garantir a segurança jurídica e 

a eficácia das normas. No vácuo legislativo, proliferam-se soluções sem fundamento legal, 

com justificativas aleatórias para atos de todas as espécies, o que, em última escala, 

conduziria à anarquia ou ao totalitarismo. 

O quadro atual, sobretudo nos últimos anos, evidencia a necessidade do trabalho 

legiferante nesse espectro “global”. Isso não se deve apenas à crescente insatisfação de 

pessoas alheias às manifestações que se julgam afetadas por elas, mas ainda, ao constante 

desrespeito a direitos fundamentais, pelo Estado, mas também por alguns daqueles indivíduos. 

Entre esses direitos, não só o de reunião propriamente dito, como, também, à vida e à 

integridade física e moral dos manifestantes. 

Para aqueles que se dispõem a protestar, a ideia da regulamentação, com restrições 

ao direito de reunião, tende a soar de modo negativo – como, aliás, já consignamos nas 

considerações iniciais deste trabalho, em opinião pessoal. Contudo, sem dúvida, tal sacrifício 

parcial seria recompensado se pudessem exercer um controle efetivo, inclusive ensejando (e 

tendo ciência das) punições aos agentes públicos ou particulares que se excedessem e 

desrespeitassem o exercício daquela liberdade nos seus termos razoavelmente bem definidos 

pela legislação. Em um exemplo superficial: vale a pena não poder queimar pneus nas ruas ou 

fazer barulho em frente ao hospital se houver, de fato, previsão normativa e estrutura concreta 

para garantir a responsabilização de um policial agressor ou do governador que determinou 

uma repressão desnecessária ou desproporcional. 

É possível, sobretudo em tempos de desesperança como os atuais, que essa 

proposta beire ou pareça beirar a utopia. Porém, fica a sugestão, para um debate essencial à 
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manutenção do Estado Democrático de Direito. Ou, talvez, ao seu resgate, em um país que 

insiste em se afastar dele, mais uma vez. 

 

ANEXO 1 – Lei 1.207/1950, que dispõe sobre o direito de reunião no país 

 

O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

        Art. 1° Sob nenhum pretexto poderá qualquer agente do Poder Executivo intervir em reunião pacífica e sem 

armas, convocada para casa particular ou recinto fechado de associação, salvo no caso do § 15 do artigo 141 da 

Constituição Federal, ou quando a convocação se fizer para prática de ato proibido por lei. 

        § 1º No caso de convocação para prática de ato proibido, a autoridade policial poderá impedi-la e, dentro de 

dois dias, exporá ao Juiz competente os motivos por que a reunião foi impedida ou suspensa. O Juiz ouvirá o 

promotor da reunião, ao qual dará o prazo de dois dias para defesa. Dentro de dois dias o Juiz proferirá sua 

decisão, da qual, dentro de três dias, cabe agravo, sem efeito suspensivo. 

        § 1º No caso da convocação para prática de ato proibido, a autoridade policial poderá impedi-Ia, e, dentro 

de dois dias, exporá ao Juiz competente os motivos por que a reunião foi impedida ou suspensa. O Juiz ouvirá o 

promotor da reunião ao qual dará o prazo de dois dias para defesa. Dentro de dois dias o Juiz proferirá sentença 

da qual caberá apelação que será recebida somente no efeito devolutivo.          (Redação dada pela Lei nº 6.071, 

de 1974) 

        § 2° Se a autoridade não fizer no prazo legal a exposição determinada no § 1°, poderá o promotor da 

reunião impetrar mandado de segurança. 

 

        Art. 2° A infração de qualquer preceito do artigo anterior e seus parágrafos sujeita o agente do Poder 

Executivo à pena de seis meses a um ano de reclusão e perda do emprego, nos têrmos do art. 189 da Constituição 

Federal. 

 

        Art. 3º No Distrito Federal e nas cidades a autoridade policial de maior categoria, ao começo de cada ano, 

fixará as praças destinadas a comício e dará publicidade a êsse ato. 

        Qualquer modificação só entrará em vigor dez dias depois de publicada. 

        §1º Se a fixação se fizer em lugar inadequado que importe, de fato, em frustrar o direito de reunião, 

qualquer indivíduo poderá reclamar da autoridade policial indicação de lugar adequado. Se a autoridade, dentro 

de dois dias não o fizer, ou indicar lugar inadequado, poderá o reclamante impetrar ao Juiz competente mandado 

de segurança que lhe garanta o direito de comício, embora não pretenda, no momento realiza-lo. Em tal caso, 

caberá ao Juiz indicar o lugar apropriado, se a policia, modificando o seu ato, não o fizer. 

        §2º A celebração do comício, em praça fixada para tal fim, independe de licença da policia; mas o promotor 

do mesmo, pelo menos vinte e quatro horas antes da sua realização, deverá fazer a devida comunicação à 

autoridade policial, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra qualquer que no 

mesmo dia, hora e lugar, pretenda celebrar outro comício. 

 

        Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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        Rio de Janeiro, em 25 de outubro de 1950; 129º da Independência e 62º da República.  

 

EURICO G. DUTRA. 

José Francisco Bias Fortes. 

 

 

ANEXO 2 – Leis em vigor que regulamentam o direito de reunião 

 
a) Lei 21.324/2014, Minas Gerais: 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica restringido, para fins de segurança pública, o uso de máscara, venda ou qualquer cobertura 
que oculte a face em evento multitudinário ou aglomeração significativa de pessoas. 

Parágrafo único. A restrição a que se refere o caput aplica-se somente no caso de fundado receio de uso 

da camuflagem objetivando a prática de depredações ou outros tipos de crime, a juízo da autoridade competente. 

 

Art. 2º A pessoa com máscara, venda ou qualquer cobertura que oculte a face é obrigada a se identificar 

quando solicitado por policial em serviço ou por servidor público no exercício do poder de polícia. 

§ 1º Havendo fundado receio de dano ao livre exercício do direito de reunião e manifestação, ao caráter 

pacífico do evento ou à segurança das pessoas e do patrimônio, facilitado pela ocultação da face, os agentes 

públicos a que se refere o caput poderão ordenar a retirada da máscara, venda ou cobertura que oculte a face. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, a pessoa com a face oculta deverá, imediatamente, retirar a máscara, venda ou 

cobertura que oculte a face, apresentar identificação civil e, sendo o caso, aguardar orientação quanto à forma de 

proceder no evento. 
§ 3º O agente público a que se refere o caput, se estiver em trajes civis, deverá se identificar para a 

pessoa abordada. 

 

Art. 3º A infração ao disposto nesta Lei sujeita o infrator às seguintes sanções: 

I – encaminhamento à identificação criminal, observado o disposto em lei federal; 

II – multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 10.000 

Ufemgs (dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 

III – monitoramento permanente em outros eventos de natureza análoga. 

§ 1º O encaminhamento à identificação criminal a que se refere o inciso I do caput ocorrerá sempre que 

impossibilitada ou controversa a identificação civil e, ainda, nos casos previstos em lei federal. 

§ 2º O valor da multa a que se refere o inciso II do caput será mensurado consoante a gravidade da 
infração e suas circunstâncias. 

§ 3º A aplicação das sanções a que se referem os incisos II e III depende de processo administrativo. 

§ 4º A sanção a que se refere o inciso III poderá ser aplicada cautelarmente, mediante prévia 

justificação, sem prejuízo do regular processo administrativo. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

b) Lei 15.556/2014, São Paulo: 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  

 

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 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 
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anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, na 

forma desta lei. 

 

Art. 2º - Na manifestação e reunião a que se refere o artigo 1º, com o objetivo de assegurar que ninguém a faça 

no anonimato, fica proibido o uso de máscara ou qualquer outro paramento que possa ocultar o rosto da pessoa, 

ou que dificulte ou impeça a sua identificação. 

Parágrafo único - A proibição a que se refere o “caput” deste artigo não se aplica às manifestações e reuniões 

culturais incluídas no Calendário Oficial do Estado. 

 

Art. 3º - À proibição constitucional de portar armas nas manifestações e reuniões públicas, incluem-se as de 

fogo, as armas brancas, objetos pontiagudos, tacos, bastões, pedras, armamentos que contenham artefatos 
explosivos e outros que possam lesionar pessoas e danificar patrimônio público ou particular. 

 

Art. 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. 

 

Art. 5º - Para a preservação da ordem pública e social, da integridade física e moral do cidadão, do patrimônio 

público e particular, bem como para a fiel observância do cumprimento desta lei, as Polícias Civil e Militar 

efetuarão as devidas intervenções legais. 

 

Art. 6º - Esta lei deverá ser regulamentada até 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação. 
 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

c) Lei 11.548/2014, São José do Rio Preto (SP): 

 

Art 1º. Ficam os cidadãos proibidos de utilizar máscara ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto com propósito 

de impedir sua identificação em manifestações públicas no Município de São José do Rio Preto. 

 

Art 2º. O direito constitucional do cidadão à participação em reunião pública para manifestação de pensamento 

será exercido: 

I – pacificamente; 
II – sem o uso de máscaras ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto ou dificultar sua identificação; 

III – mediante prévio aviso à autoridade policial. 

 

Art 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTO ALEGRE 

 

d) Lei 6.528/2013, Rio de Janeiro: 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O direito constitucional à reunião pública para manifestação de pensamento será protegido pelo Estado 

nos termos desta Lei.  

 

Art. 2º É especialmente proibido o uso de máscara ou qualquer outra forma de ocultar o rosto do cidadão com o 

propósito de impedir-lhe a identificação. 

 

Parágrafo único. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

 

Art. 3º O direito constitucional à reunião pública para manifestação de pensamento será exercido: 

 

I - pacificamente; 
II - sem o porte ou uso de quaisquer armas; 

III - em locais abertos; 

IV - sem o uso de máscaras nem de quaisquer peças que cubram o rosto do cidadão ou dificultem sua 

identificação; 
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V - mediante prévio aviso à autoridade policial. 

§ 1º – Incluem-se entre as armas mencionadas no inciso II do caput as de fogo, brancas, pedras, bastões, tacos e 

similares. 

§ 2º - Para os fins do inciso V do caput, a comunicação deverá ser feita à delegacia em cuja circunscrição se 

realize ou, pelo menos, inicie a reunião pública para manifestação de pensamento. 

§3º – A vedação de que trata o inciso IV do caput deste artigo não se aplica às manifestações culturais 

estabelecidas no calendário oficial do Estado. 

§4º – Para os fins do Inciso V do caput deste artigo a comunicação deverá ser feita ao batalhão em cuja 

circunscrição se realize ou, pelo menos, inicie a reunião pública para a manifestação de pensamento; 

§5º – Considera-se comunicada a autoridade policial quando a convocação para a manifestação de pensamento 

ocorrer através da internet e com antecedência igual ou superior a quarenta e oito horas. 
 

Art. 4º As Polícias só intervirão em reuniões públicas para manifestação de pensamento a fim de garantir o 

cumprimento de todos os requisitos do art. 3º ou para a defesa: 

I - do direito constitucional a outra reunião anteriormente convocada e avisada à autoridade policial; 

II - das pessoas humanas; 

III - do patrimônio público; 

IV - do patrimônio privado. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

 

ANEXO 03 – RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO – POLÍCIA MILITAR DE 

SP 
 

Prezado(a) Sr(a) Tiago Cisneiros Barbosa de Araújo, 

A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 612981612984, 

data 08/09/2016, FOI ATENDIDA. 

Órgão/Entidade:  Polícia Militar do Estado de São Paulo 

SIC:  Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Solicitação: 

A Polícia Militar de São Paulo possui um protocolo ou outro instrumento de orientação para 

ação dos seus agentes em manifestações e protestos? Se sim, como esse documento pode ser 

acessado pelo público? 

Resposta: 

Caro cidadão(ã), 

Agradecemos o envio de sua mensagem, esclarecendo que: 

Caro solicitante, agradecemos o envio de sua mensagem esclarecendo que: 

A Constituição Federal Brasileira em seu artigo 144, § 5º, explica bem a competência das 

Polícias Militares, incumbindo-as de realizar o policiamento ostensivo e a preservação da 

ordem pública por intermédio de ações planejadas e coordenadas, que visem proteger o 

cidadão e aplicar a lei nos casos em que for violada. 



 

 

96 

Assim preceitua a 1ª parte do art 144, § 5º da CF: (...) às polícias militares cabem à polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública (...). Diante da competência delineada pela CF, 

cumprem às Instituições Militares Estaduais a missão de realizar o policiamento nas ruas, 

avenidas, rodovias, etc., com a finalidade de trazer segurança e tranquilidade à sociedade. 

O Decreto–Lei nº 667 /69 traz definições e competências das polícias militares em seu artigo 

3º, que assim preceitua: 

Art 3º: Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos 

Territórios e no Distrito Federal, compete as Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas 

jurisdições: 

a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas e os 

casos estabelecidos em legislação específica, o policiamento ostensivo fardado planejado 

pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 

manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; 

b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde 

se presuma ser possível a perturbação da ordem;" 

No Decreto 88.777/83 em seu artigo 2º, verificamos os seguintes conceitos: 

"19) Manutenção da Ordem Pública - É o exercício dinâmico do poder de polícia, no campo 

da segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a 

prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública. 

25) Perturbação da Ordem - Abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de 

calamidade pública que, por sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a 

comprometer, na esfera estadual, o exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das leis 

e a manutenção da ordem pública, ameaçando a população e propriedades públicas e privadas. 

27) Policiamento Ostensivo - Ação policial, exclusiva das Policias Militares em cujo emprego 

o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda quer 

pelo equipamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública ". 

Desta forma, verifica-se como grande é a competência das policias militares no campo da 

segurança pública, principalmente nos eventos que afrontem os direitos individuais e 

coletivos previstos na Constituição Federal. 

Por isso, deve a força pública atuar nos casos em que haja perturbação da ordem pública, 

através de operações planejadas e executadas com o objetivo de restaurar a ordem quebrada. 

Por esse prisma, cabe afirmar que as Instituições Militares Estaduais atuam através 

de operações de choque, nos casos em que um grupo, ou vários grupos, extrapole o direito de 

manifestarem seus desígnios, causando lesão ao direito do cidadão ordeiro, bem como dano 

ao patrimônio público e privado. 

Quando há um abuso cometido por um grupo de pessoas que, desejando externar seus 

sentimentos, suas vontades e suas posições quanto à política do país ou por outros motivos 

ideológicos, este deixará de exercer um direito insculpido na Constituição Federal para então 

passar a cometer atos lesivos a esta mesma legislação. Porém, cabe ao Estado como 
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mantenedor desta lei fiscalizar o seu fiel cumprimento através do exercício do Poder de 

Polícia, o qual é exercido pelas instituições elencadas no art. 144 da Constituição Federal. 

Todas as ações da tropa de controle de distúrbios civis devem estar pautadas pela legalidade e 

operacionalidade, em cumprimento aos ditames da lei. A finalidade precípua da instrução à 

Tropa Especializada é para que esta possa conhecer a sua competência legal, bem como 

conhecer os limites da ação policial. 

Cabe também citar que a Polícia Militar do Estado de São Paulo segue rigorosamente o  

Não obstante informamos que a Polícia Militar possui um Manual de Controle de Distúrbios 

Civis. 

Esclarecemos que não podemos franquear o acesso ao referido manual, tendo em vista, 

possuir informações técnicas, táticas e com estratégias de emprego da tropa, cuja divulgação 

seria prejudicial ao desenvolvimento das atividades de polícia, bem como ao combate à 

criminalidade e restabelecimento da ordem pública, uma vez que a ação da Polícia Militar 

poderá ser neutralizada por parte de vândalos e criminosos, o que impediria a defesa do 

cidadão de bem que em caso de desordem ficará desprotegido. 

Dessa forma, o referido manual não deverá ter seu conteúdo divulgado indistintamente a 

qualquer pessoa, por qualquer meio, seja impresso (jornais, revistas), seja televisivo, pela 

Internet ou por mídias sociais. 

A Autoridade Classificadora de Informação, devidamente designado pelo Secretário da Pasta, 

classificou a informação como sigilosa, sendo devidamente lavrado o Termo de Classificação 

de Informação - TCI n.º 13/SICPM/2016, firmado e encaminhado para a Comissão Estadual 

de Acesso à Informação (CEAI). 
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