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Têm acontecido, nos últimos tempos, numerosas passeatas nas vias centrais das grandes 

cidades brasileiras, e em particular, do Rio de Janeiro. Tais manifestações, que sem sombra 

de dúvida concretizam uma das liberdades fundamentais da nossa Constituição, a de mani-

festação do pensamento, através de um terceiro direito fundamental, que é o de reunião, 

têm,  no entanto, causado sérios distúrbios ao trânsito. O acesso às vias públicas por parte 

de pessoas que optam por não participar das manifestações fica impedido,  a liberdade de 

trabalho tolhida, a economia  prejudicada; muitos circunstantes, a quem não é dado o direi-

to de escolher o que ouvir ou onde ir, se sentem agredidos pela imposição dos manifestan-

tes. 

O que se examina neste passo é apenas  um aspecto de tais conseqüências  das passeatas:  a 

existência ou não de um dever imposto aos Municípios de assegurar o direito de ir e vir,  no 

que toca às vias municipais.  

Da identificação da quaestio juris  

 

Ineludivelmente, estamos perante uma questão relativa ao Direito Constitucional de Reuni-

ão: 
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“ Passeata. Esta é - não se olvide - uma reunião em movimento. Sujeita-se, 

pois, às regras referentes à reunião1.”  

E esse se enquadra no art. 5o. da Constituição: 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 

prévio aviso à autoridade competente; 

Assim como, indiretamente, no tópico relativo à Liberdade de Expressão: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

 

Não se examina, neste trabalho, qualquer questão relativa ao conteúdo explícito das mani-

festações públicas, de nenhuma forma censuradas 2. À  autoridade municipal não interessa 

o que os participantes da passeata expressem, apoio ou repúdio, ao Governo ou aos clubes 

de futebol, conclamação à greve ou rejeição a qualquer heresia.  Igualmente não se suscita 

aqui  qualquer hipótese quanto ao próprio direito de reunião em si mesmo; a autoridade não 

contesta de forma alguma a liberdade de todos os participantes de uma passeata de se reuni-

rem.  

O ponto crucial deste trabalho é que, a par do Direito Constitucional de Reunião e o da livre 

expressão, existe a liberdade básica de locomoção, o direito igualmente protegido pela Car-

ta  de Ir e Vir:  

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

seus bens 3; 

A análise constitucional aqui empreendida é do direito de perfazer uma reunião em um lu-

gar que, conquanto “aberto ao público”, está destinado a outras finalidades, que não as da 

reunião; mais ainda, este lugar é destinado à assegurar a liberdade constitucional de ir e vir. 

Estando o Município incumbido de assegurar tal liberdade, no âmbito de sua competência, 

precisa iluminar o direito relevante, que permita conciliar a liberdade alegada pelos partici-

pantes da passeata, com aquela que tem obrigação de assegurar. 

                                                 
1 Comentários à constituição Brasileira de 1988 - Manoel Gonçalves Ferreira Filho - Vol. 1 - Arts. 1º a 43 - 1990 - Editora 

Saraiva - páginas: 41 e 42 

2 Examinaremos, adiante, a hipótese de que o próprio local da reunião integre o conteúdo da expressão, o que resulta da 
doutrina americana do public fora.  

3  Como se detalhará mais adiante, releva notar que as Cartas anteriores tinham redação distinta. Constituição de 1946 art. 

141, § 11: "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." 
Constituição de 1967, art. 150, § 27 e EC nº 1, de 1969, art. 153, § 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." 
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Do Direito de Reunião na legislação infraconstitucional  

A legislação ordinária conta com norma específica sobre o direito de reunião, a Lei 1.207, 

de 25 de outubro de 1950, que, no pertinente, assim reza:  

 

ART.3 - No Distrito Federal e nas cidades a autoridade policial de maior ca-

tegoria, ao começo de cada ano, fixará as praças destinadas a comício e dará 

publicidade a esse 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 à autorida-

de policial indicação de lugar adequado. Se a autoridade, dentro de dois dias, 

não o fizer, ou indicar lugar inadequado, poderá o reclamante impetrar ao Ju-

iz competente mandado de segurança que lhe garanta o direito de comício, 

embora não pretenda no momento realizá-lo. Em tal caso, caberá ao Juiz in-

dicar o lugar apropriado, se a polícia, modificando o seu ato, não o fizer. 

  § 2º A celebração do comício, em praça fixada para tal fim, independe de 

licença da polícia; mas o promotor do mesmo, pelo menos vinte e quatro ho-

ras 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 direi-

to contra qualquer que no mesmo dia, hora e lugar, pretenda celebrar outro 

comício. 

 

Entendo, no entanto, que a demarcação de local de reunião prevista na Lei 1.207/50, perfei-

tamente compatível com a Carta de 1946,  que permitia à autoridade designar o local para 

a reunião, não subsiste no direito atual. O que pode fazer a autoridade, dentro da Constitui-

ção em vigor, é vedar a passeata ou reunião  nos lugares e circunstâncias nas quais o exer-

cício da passeata ou comício afronte irrazoavelmente o direito constitucional de ir e vir. É o 

que iremos provar.  

Não pode a autoridade pública permitir a passeata que impeça o direito de ir e vir, sob pena 

de cometer crime, nem pode impedir a passeata por outra razão, que não a proteção de li-

berdades constitucionais ou a paz pública. Com efeito, prescreve a Lei 4898 de 9 de de-

zembro de 1965, que Regula o   Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade 

Administrativa Civil e Penal, nos Casos de Abuso de Autoridade.:  

ART.3 - Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

  a) à liberdade de locomoção; 

(...)  

  h) ao direito de reunião; 

 

Este conflito de deveres, que se expressa não só no nível constitucional, mas no da lei ordi-

nária, comete à autoridade municipal o dever de agir. Não pode ela praticar o laisser faire, 
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laissez passer, sem cometer infração à norma penal. O Município tem de assegurar a liber-

dade de locomoção na via pública destinada funcionalmente ao exercício desse direito.  

Omitindo-se nesse dever, estará o Município violando afrontosamente as liberdades civis.   

Da conciliação entre liberdades opostas 

 

Todo nosso problema se resume nesta conciliação. É um dado da natureza que  duas liber-

dades possam colidir em seu exercício, e um dado da razão que caiba ao Direito elaborar 

uma solução; essa será talvez a mais pertinente das técnicas do Direito Constitucional em si 

mesmo.  

Ocorre que a Constituição é um sistema, e não uma coleção de imperativos desconexos. 

Outros direitos constitucionais tão relevantes como o de reunião existem, que merecem 

proteção.  Quando há colisão entre dois direitos constitucionais igualmente valiosos, im-

põe-se a regra da razoabilidade, ponderação, ou balanceamento 4, uma das mais augustas e 

elaboradas técnicas do direito constitucional.  

Para Canotilho 5, 

“a ponderação ou balancing ad hoc é a forma característica de alocação do direito sempre 

que estejam em causa normas que revistam a natureza de princípios” 

E, detalhando a técnica:  

“As idéias de ponderação (Abwängung) ou de balanceamento (balancing) surge em todo o 

lado onde haja necessidade de “encontrar o Direito” para resolver “casos de tensão” (Os-

senbühl) entre bens juridicamente protegidos. 

(...)  

A ponderação é um modelo de verificação e tipicização da ordenação de bens em concreto. 

Não é, de modo algum um modelo de abertura para uma justiça “casuística”, “impressionís-

tica”, ou de “sentimentos” 6. Precisamente por isso é que o método de balancing não dis-

pensa uma cuidadosa topografia do conflito nem uma justificação da solução do conflito 

através da ponderação. 

                                                 
4 “o princípio que se chamou, na Alemanha, da `proporcionalidade’ e, nos Estados Unidos da América, da `razoabilidade”. 

JSTF - Volume 183 - Página 290). "HABEAS CORPUS" Nº 69.912-0 – RS. Tribunal Pleno (DJ, 26.11.1993). Relator: O 

Sr. Ministro Sepúlveda Pertence. 

5 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2ª Ed., Ed. Almedin, p. 1109 e seguintes.  

6 O que, lamentavelmente,  ocorreu entre nós na decisão do STF  no caso da “farra do boi”, (JSTF - Volume 239 - Página 

192) RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 153.531-8 – SC, Segunda Turma (DJ, 13.03.1998) em que se confrontavam o 

art. 215 (dever de preservar as manifestações culturais) e o art. 225  § 2º  (proteção aos animais contra crueldade)  - exa-

tamente numa oportunidade perfeita  para  aplicar as técnicas constitucionais em questão.  Apesar de o relator para o 
acórdão, Min. Marco Aurélio, ter mencionado “razoabilidade” na ementa,  dificilmente se encontraria um aresto tão emo-

cional e atécnico,  que chega a citar como ratio decidendi o Jornal da Globo.  Diz tal ementa: COSTUME - MANIFES-

TAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO - RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS 

- CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valoriza-
ção e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição 

Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitu-

cional denominado “farra do boi”. 
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(...) A topografia do conflito serve logo para identificar o âmbito normativo dos bens em 

relação de tensão. Poderá então suceder que as questões fiquem logo resolvidas nesta pri-

meira abordagem pelo teste da razoabilidade. O teste da razoabilidade  permitirá, por 

exemplo, descobrir o desvalor constitucional de alguns interesses pretensamente invocados 

como dignos de protecção e em conflito com outros. 

(...) Este teste de razoabilidade não distinguirá em muitos casos do procedimento interpreta-

tivo em sentido estrito porque o que está aqui em causa é delimitar o âmbito de protecção 

de uma norma constitucional, estabelecendo uma espécie de linha de demarcação entre o 

que entra neste âmbito e o que fica de fora. É o que  a doutrina americana designa por defi-

nitional balancing  (balanceamento por definição) (...). 

Quando é que, afinal, se impõe  a ponderação  ou o balanceamento ad hoc para obter uma 

solução dos conflitos de bens constitucionais? Os pressupostos básicos são os seguintes. 

Em primeiro lugar, a existência de , pelo menos, dois bens ou direitos reentrantes no âmbito 

de proteção de duas normas jurídicas que, tendo em conta as circunstâncias do caso, não 

podem ser “realizadas” ou “optimizadas” em todas as suas potencialidades. Concomitante-

mente, pressupõe a inexistência de regras abstractas de prevalência, pois neste caso o con-

flito deve ser resolvido segundo o balanceamento abstracto feito pela norma constitucional 

(...). Finalmente, é indispensável a justificação e motivação da regra de prevalência da regra 

de prevalência parcial assente na ponderação, devendo ter-se  em conta sobretudo os prin-

cípios constitucionais da igualdade, da justiça, da segurança jurídica”.   

Em nosso caso específico, como veremos, a Constituição em vigor, ao contrário do que 

ocorria  nas de 1946 e 1967-69, não prevê “regras abstratas de prevalência”. Tem-se liqui-

damente uma situação em que a técnica de balanceamento se impõe.  

Da noção de razoabilidade na doutrina  

 

Carlos Roberto de Siqueira Castro lembra que, desde a Carta de 1988, há um requisito in-

trínseco de razoabilidade das normas estatais, no art. 5o., LIV, da CF/88: 

“(....) a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, onde o instituto 

do devido processo legal, e, em seu bojo, o da “razoabilidade” dos atos do 

Poder Público, são alçados em princípios da organização política e em direi-

tos constitucionais dos administrados oponíveis ao Estado e seus agentes” 7. 

 

Ao que explica o maior dos constitucionalistas vivos:  

 

“The theory of rationality as governing the relation between means and ends 

assumes that all legislation must have a legitimate public purpose or set of 

purposes based on some conception of the general good” 8 

                                                 
7 O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Nova Constituição do Brasil, Forense, 1989,p. 388 

8 Laurence Tribe, Constitutional Law, Foundation Press, 1988, p. 1440 
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O que vem a ser a razoabilidade, que o STF e os doutos entendem como indispensável à 

aplicação das normas e ao procedimento administrativo?  

O razoável é, em primeiro lugar, o que decorre do “senso normal de pessoas equilibradas e 

respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida”9.  

O razoável é também a adequação de meios a fins, de uma forma lógica e funcionalmente 

adequada. Com efeito 10,  tal regra constitucional presume que a restrição consista no meio 

mais idôneo de se conseguir os seus fins com a menor restrição possível.  

Em terceiro lugar, razoabilidade é a regra de menor interferência no status quo, com vistas 

à assegurar a máxima segurança jurídica, e a mínima intervenção estatal no âmbito jurídico 

das pessoas privadas.  O que faz Luís Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Cons-

tituição, Saraiva, 1998, p.208)  comentar, discutindo aresto do Tribunal Constitucional 

Alemão: 

 

Verifica-se na decisão do Tribunal alemão a presença de um outro requisito 

qualificador  da razoabilidade-proporcionalidade, que é o da exigibilidade ou 

necessidade (Erforderlichkeit) da medida. Conhecido, também , como “prin-

cípio da menor ingerência possível”, consiste ele no imperativo de que os 

meios utilizados para atingimento dos fins visados sejam os mesmos onero-

sos para o cidadão.  É a chamada proibição do excesso.  Uma lei será incons-

titucional, por infringência ao principio da proporcionalidade, “se se puder 

constatar inequivocamente, a existência de outras medidas menos lesivas”.  

Dentro de tais pressupostos, os constitucionalistas apontam a necessidade de se distinguir a 

proporcionalidade em sentido estrito, que vem a ser o fato de a medida sob crítica ficar su-

jeita à revisão judicial dos meios e dos fins. Outra vez Luís Roberto Barroso (op. cit., loc. 

cit.):  

Há, ainda, um terceiro requisito, igualmente desenvolvido na doutrina alemã, 

identificado como proporcionalidade em sentido estrito.  Cuida-se, aqui, de 

uma verificação da relação custo-benefício da medida, isto é, da ponderação 

entre os danos causados e os resultados a serem obtidos.  Em palavras de 

Canotilho, trata-se “de uma questão de ‘medida’ ou ‘desmedida’ para se al-

cançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do 

fim”. (184) 

A doutrina – tanto lusitana quanto brasileira(185) – que se abebera no co-

nhecimento jurídico produzido na Alemanha reproduz e endossa essa tríplice 

caracterização do princípio da proporcionalidade, como é mais comumente 

                                                 
9 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 54. Como veremos abaixo, tal acepção, aliás a 

mais compatível com a noção de “razoável” elaborada por Aristóteles nos “Tópicos”,  é numericamente a majoritária no 
STF.  

10 Como ensina Suzana de Toledo Barros, em sua obra “O Princípio da Proporcionalidade e o Controle da Constituciona-

lidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais”, Brasília Jurídica, 1996, p. 76 e seguintes. 
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referido pelos autores alemães.  Assim é que dele se extraem os requisitos 

(a) da adequação, que exige que as medidas adotadas  pelo Poder Público se 

mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da necessidade ou exi-

gibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos gravoso 

para atingimento dos fins visados; e (c) da proporcionalidade em sentido es-

trito, que é a ponderação entre o ônus importo e o benefício trazido, para 

constar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos.  

Na feliz síntese de Willis Santiago Guerra Filho: 

“Resumidamente, pose-se  dizer que uma medida é adequada, se atingir o 

fim almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente, 

proporcional em sentido estrito, se as vantagens que trará superarem as des-

vantagens” 

Aplicável à revisão das normas legais, em tese, seria tal tutela constitucional extensível à 

crítica do ato administrativo? 

O  critério de razoabilidade é imposto também ao administrador, e não há legalidade no seu 

ato se é extravagante, desproporcionado, ou impõe ônus excessivos ao administrado, em 

face dos interesses administrativos que pretende afirmar.  Com efeito, ensina Celso Antonio 

Bandeira de Mello 11  que a razoabilidade é um dos requisitos do processo administrativo, 

como objeto a ser censurado pela revisão judicial, sem que nisso haja qualquer invasão ao 

mérito do ato: 

PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE 

Enuncia-se com este princípio que a administração, ao atuar no exercício de 

discrição terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, 

em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das fi-

nalidades que presidiram a outorga da competência exercida.  Vale dizer: 

pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas tam-

bém ilegítimas – e portanto jurisdicionalmente invalidáveis – as condutas 

desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às 

situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos 

normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da 

lei atributiva da discrição manejada. 

Com efeito, o fato da lei conferir ao administrador certa liberdade (margem 

de discrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade 

de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada  a cada qual 

delas.  Não significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder de 

agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, ex-

centricidades ou critérios personalíssimos e muito menos significa que libe-

rou a Administração para manipular a regra de direito de maneira a sacar de-

la efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicada.  Em outra pala-

vras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma lei que esta 

sufrague as providências insensatas que o Administrador queira tomar; é di-

                                                 
11 Curso de Direito Administrativo, p. 54.  
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zer, que avalize previamente condutas desarrazoadas, pois isto corresponde-

ria a irrogar dislates à própria regra de direito. 

Deveras: se como outorga de discrição administrativa pretende-se evitar a 

prévia adoção em lei de uma solução rígida, única – e por isso incapaz de 

servir adequadamente para satisfazer, em todos os casos, o interesse público 

estabelecido na regra aplicada - , é porque através dela visa-se à obtenção da 

medida ideal ou seja, da medida que, em cada situação, atenda de modo per-

feito à finalidade da lei. 

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar 

com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finali-

dade da lei.  Donde, se padecer deste defeito será, necessariamente, violado-

ra do princípio da finalidade.  Isto eqüivale a dizer que será ilegítima, con-

forme visto, pois a finalidade integra a própria lei.  Em conseqüência, será 

anulável pelo Poder Judiciário, a instâncias do interessado. 

Fácil é ver-se, pois que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos 

mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da legali-

dade (arts.5º, 11, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5o., 

LXIX, nos termos já apontados). 

Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da 

razoabilidade invade o “mérito” do ato administrativo, isto é, o campo de 

“liberdade” conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma 

estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade.  Tal não 

ocorre porque a sobredita “liberdade” é liberdade dentro da lei, vale dizer, 

segundo as possibilidades nela comportadas.  Uma providência desarrazoa-

da, consoante dito, não ser havida como comportada pela .  Logo, é ilegal: é 

desbordante dos limites nela  admitidos. 

Da noção de razoabilidade na jurisprudência brasileira  

Certamente a técnica da ponderação entre liberdades opostas tem sido suscitada e às vezes 

aplicada em nosso Supremo Tribunal Federal. Em época mais recentes, a questão do balan-

ceamento entre liberdades ou direitos de fundo constitucional adquiriu  especial atenção do 

Supremo, pela elaboração das noções de proporcionalidade – de raízes no constitucionalis-

mo europeu -,  e de razoabilidade – esta com liames na categoria do due process of law, 

introduzida a partir das construções da Suprema Corte dos Estados Unidos na nossa Carta 

de 1988 12.  

                                                 
12 ADIMC1158, rel. –Min.  CELSO DE MELLO, j. 1994/12/19, Pleno, DJ   DATA-26-05-95 PP-15154    EMENT  VOL-
01788-01 PP-00051,  Ementa: AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL  QUE CON-

CEDE GRATIFICAÇÃO  DE FERIAS  (1/3 DA REMUNERAÇÃO) A SERVIDORES  INATIVOS - VANTAGEM 

PECUNIÁRIA IRRAZOAVEL E DESTITUÍDA DE CAUSA - LIMINAR DEFERIDA. .  - A norma legal, que concede a 

servidor inativo gratificação de  ferias correspondente  a um  terço (1/3)  do valor da remuneração mensal,  ofende  o  
critério  da  razoabilidade  que  atua,  enquanto projeção  concretizadora da  clausula do  "substantive due process of law", 

como insuperável limitação ao poder normativo do Estado.  Incide  o legislador comum  em desvio ético-jurídico, quando 

concede a agentes estatais determinada vantagem pecuniária cuja razão de ser se revela absolutamente destituída de causa. 
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O STF, como a doutrina, aplica a noção de razoabilidade em pelo menos quatro sentidos.  

Em primeiro lugar o de  “razoável” na acepção conservadora do usual, o esperado, o que 

decorre da experiência normal, implicando na segurança jurídica expressa na parêmia qui-

eta non movere. Esta acepção encontra quantitativamente muito mais aplicações na história 

das decisões de nossa Corte Constitucional:  

Refiro-me ao princípio da razoabilidade. Há de se presumir o ordinário, ou 

seja, o que ocorre no dia-a-dia, e não o excepcional, o extravagante 13 

 A segunda noção de razoabilidade, a que prescreve uma adequação de meios a fins, em sua 

virtude lógica e funcional, encontra certamente exemplos marcantes nas decisões do Su-

premo:  

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: - Senhor Presidente, 

como o eminente Relator, entendo que restrições legais se submetem a um 

controle de sua razoabilidade, e, para tanto, nem é preciso importar o princí-

pio da proporcionalidade de diversas Constituições modernas. Sobretudo, em 

se tratando de concurso público, que é um corolário do princípio maior da 

isonomia, basta-me esse princípio para repelir restrições do acesso ao con-

curso público, quando desarrazoada, sem conexão com o objetivo do certa-

me. 

Ora, Senhor Presidente, em matéria de concurso público, duas têm sido as 

restrições similares impostas que terão razoabilidade, segundo algum ponto 

de vista. Nenhuma delas a norma questionada retrata. Nela, nem se vê requi-

sito de idade mínima, que se presume estabelecido em favor de uma exigên-

cia de maturidade pessoal do candidato, nem é requisito de um mínimo de 

prática forense, que se pressuporia estabelecido em razão ou em favor de um 

mínimo de maturidade profissional. 

De tal modo, à primeira vista, parece-me que a objurgatória do provocador 

da ação direta é procedente; o que se estabeleceu foi uma quarentena desar-

razoada, contada apenas do título de bacharel, ainda que maduro pessoal-

mente, ou ainda que esses dois anos não assegurem amadurecimento profis-

sional algum. Desde logo, deixo expresso que não me lembro se essa norma 

saiu com essa redação do projeto de lei complementar que, ainda Procura-

dor-Geral, encaminhei ao Congresso 14. 

O SENHOR MINISTRO OCTÁVIO GALLOTTI (Presidente): - Penso que 

se pode até discordar da utilidade da exigência posta na Lei Orgânica do Mi-

nistério Público da União, art. 187, mas não é esse critério subjetivo de con-

veniência que deve presidir, a meu ver, o exame da alegação de ser o dispo-

sitivo imbuído, ou não, de caráter discriminatório. Mas sim a razoabilidade 

                                                 
13 (JSTF - Volume 186 - Página 206) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 151.351-0 – 

RS, Segunda Turma (DJ, 18.03.1994), Relator: O Sr. Ministro Marco Aurélio 

14 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ML) Nº 1.040-9/600 – DF, Tribunal Pleno (DJ, 17.03.1995), 

Relator: O Sr. Ministro Néri da Silveira. Embora a maioria tenha-se inclinado pela tese contrária ao do Min. Sepúlveda 

Pertence, o seu voto ilustra a densidade do tema no acórdão em questão. 



10 

 

da norma, em outras palavras, a pesquisa da correlação entre a exigência fei-

ta e o critério de seleção a que se propõe o concurso em causa, não se po-

dendo, assim, em termos de correlação lógica, negar a sua existência, entre 

um procedimento destinado a recrutar membros do Ministério Público Fede-

ral, e o indicador de maturidade que, sem dúvida, emana do art. 187, em dis-

cussão. 

A terceira acepção apontada pela doutrina também encontra guarida na já longa elaboração 

de nossa corte constitucional. É a de que, no confronto entre dois interesses juridicamente 

protegidos, não se deve afrontar um deles a não ser na exata e mínima proporção para dar 

curso à satisfação ao outro, e não mais do que isto – o que a doutrina alemã denomina Er-

forderlichkeit.  

Seja surgindo como uma regra de interpretação dos poderes do administrador, seja como 

índice do equilíbrio entre poderes-deveres contrastantes, a razoabilidade também é o prin-

cípio de moderação que deve restringir ao mínimo possível as agressões fundadas em direi-

to, ainda que necessárias aos direitos pessoais, e, em especial, ao direito de defesa. Tal tipo 

de prática do razoável como requisito de constitucionalidade está presente em aresto lidera-

do por Célio Borja 15: 

3. Tem-se aí, com respeitosa vênia, uma visão estreita e acanhada do postu-

lado isonômico, que não traduz a grandeza dessa garantia constitucional. 

Basta ver, desde logo, consoante demonstrado à saciedade na inicial, que a 

regra da igualdade jurídica desautoriza o legislador estabelecer discrimina-

ções destituídas de “racionalidade” e “razoabilidade”, impedindo, enfim, que 

a lei crie discriminações arbitrárias e caprichosas. Seria dizer, na lição imor-

redoura de ORLANDO BITAR: 

“Definindo tal exigência por contraste, o seu “foil”, diríamos na linguagem 

do teatro, é outra correlata - a não “arbitrariedade” da lei: que ela não restrin-

ja a liberdade individual ou o direito de propriedade mais severamente do 

que o justifique o interesse da comunidade”. (in “A Lei e a Constituição”, na 

Coleção “Obras Completas de Orlando Bitar”, Ed. Conselho Federal de Cul-

tura, 1978, 2ª col., pág. 115). 

 

Mas progressivamente a  tendência da nossa Corte Constitucional é de adotar a técnica do 

balanceamento de interesses jurídicos fundamentais,  sendo este o quarto sentido em que o 

Tribunal usa da expressão razoabilidade. Exemplo frontal  da aplicação do balanceamento 

de liberdades e direitos de sede constitucional se encontra, em recente acórdão versando 

sobre a obrigatoriedade de submissão a teste de DNA 16: 

                                                 
15 JSTF - Volume 170 - Página 54), AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.204-6 – DF, Tribunal Pleno (DJ, 11.09.1992), Relator: O 

Sr. Ministro Célio Borja 

16 (JSTF - Volume 237 - Página 304) “HABEAS CORPUS” Nº 76.060-4 – SC,  Primeira Turma (DJ, 15.05.1998),  

Relator: O Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.  
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Com o notável voto vencido do Ministro Rezek, alinhamo-nos os Exmos. 

Ministros Ilmar Galvão e Carlos Velloso e eu próprio, no sentido da possibi-

lidade da condução do investigado à colheita hemática para a pesquisa do 

DNA - malgrado decorrente da reduzidíssima invasão à sua integridade físi-

ca -, em atenção à prevalência que emprestamos ao “direito elementar que 

tem a pessoa de conhecer sua origem genética” ou seja, “à sua real (e não 

presumida) identidade” (Rezek). 

(...) 

O que, entretanto, não parece resistir, que mais não seja, ao confronto do 

princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade - de fundamental impor-

tância para o deslinde constitucional da colisão de direitos fundamentais - é 

que se pretenda constranger fisicamente o pai presumido ao fornecimento de 

uma prova de reforço contra a presunção de que é titular. (...)  

Esse o quadro, o primeiro e mais alto obstáculo constitucional à subjugação 

do paciente a tornar-se objeto da prova do DNA não é certamente a ofensa 

da colheita de material, minimamente invasiva, à sua integridade física, mas 

sim a afronta à sua dignidade pessoal, que, nas circunstâncias, a participação 

na perícia substantivaria. 

A importância desse último julgado é aplicar in concreto, mas segundo uma  topografia 

cuidadosa, o balanceamento entre direitos básicos – a dignidade pessoal versus o “direito 

elementar que tem a pessoa de conhecer sua origem genética”. Em julgado anterior 17, em 

que o teste não era de reforço, mas essencial  ao atendimento do direito de determinar a 

paternidade, notou-se o voto de significativa minoria, que dava pela prevalência do dever 

do paciente do habeas corpus de submeter-se ao teste. Essa mesma minoria agora, no jul-

gado em comento, entendeu que o prato da balança pendia para o lado da privacidade ou 

dignidade pessoal. 

Cabe assim, acredito, entender que a técnica propugnada por Canotilho e  

adotada pelo nosso Supremo Tribunal seja um procedimento adequado para determinar o 

direito pertinente no caso da regulação de passeatas, em face do direito de ir e vir. 

Do direito à passeata na Constituição Brasileira  

 

Importante apontar, neste passo, que em fases mais antigas de nosso constitucionalismo, já 

se entendeu que o direito de reunião poderia ser tido como incondicionado e absoluto. É 

nesse sentido que se poderia ler o famoso julgado do STF quanto à campanha civilista de 

1919: 
 

HABEAS CORPUS N. 4.781 

 

                                                 
17 (H.C. 71.373/RS - Rel. Min. FRANCISCO REZEK - DJ 10/11/1994 - PP-45.686). 
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“....a polícia não pode, de modo algum, proibir comícios e nem tão pouco localizá-los, pois 

isto importaria na respectiva supressão. 

 

Efetivamente, depois de assegurar a todos os indivíduos o direito de se reunirem livremente 

e sem armas, o legislador constituinte definiu muito bem, a respeito, a função preventiva da 

polícia, verbis "não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública" (art. 72, § 

8º). 

 

Ora, desde que a polícia proíbe um meeting ou comício, não intervém no mesmo; pois inter-

vir quer dizer meter-se de permeio, ver ou estar presente, assistir, como se vê em qualquer 

léxicon. 

 

É intuitivo que se não mete de permeio em uma reunião, não está à mesma presente, não as-

siste a ela quem a proíbe ou suprime. 

 

Não pode também a polícia localizar os meetings ou determinar que só em certos lugares é 

que eles se podem efetuar, se forem convocados para fins lícitos, como na espécie: 

 

1.º) porque isto importaria, afinal, em suprimi-los, pois bastaria que ela designasse lugares, 

ou sem a capacidade necessária à maior aglomeração de pessoas, ou habitualmente freqüen-

tados, apenas, por indivíduos de baixa classe, azevieiros ou frascários; 

 

2.º) porque ninguém pode ser obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei (Const. Fed., art. 72, § 1º.); ora, não há lei alguma que prescreva que só se efetuem comí-

cios em lugares previamente fixados pela polícia; e, ao contrário, o que a lei vigente precei-

tua é que "não se considera sedição, ou ajuntamento ilícito, a reunião do povo desarmado, 

em ordem, para o fim de representar contra as injustiças, vexações e mal procedimento dos 

empregados públicos; nem a reunião pacífica e sem armas de povo nas praças públicas, tea-

tros e quaisquer outros edifícios ou lugares convenientes para exercer o direito de discutir e 

representar sobre os negócios públicos. Para o uso dessa faculdade, não é necessária prévia 

licença da autoridade policial que só poderá proibir a reunião anunciada no caso de suspen-

são das garantias constitucionais, limitada em tal caso, na ação de dissolver a reunião, guar-

dadas as formalidades da lei e sob as penas nela cominadas" (Cod. Penal, art. 123 e parágra-

fo único).  

 

Ora, não nos achamos com as garantias constitucionais suspensas.  

 

E, entretanto o Sr. Governador da Bahia expediu ao Sr. Presidente da República um tele-

grama, em que lhe participa, com a mais cândida ingenuidade e como a coisa mais natural 

deste mundo e mais legal, que "o seu chefe de Polícia, Dr. Alvaro Cóva, resolveu proibir o 

meeting anunciado para hoje, em que devia falar o Dr. Guilherme de Andrade, a favor do 

Senador Epitácio Pessôa, e também quaisquer outros que fossem anunciados" (Jornal do 

Comércio, de 27 de março de 1919, a fls.). 

 

(...)  

 

Considerando que a Constituição Federal expressamente preceitua que "a todos é lícito as-

sociarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a polícia senão pa-

ra manter a ordem pública." (Art. 72, § 8º); 

 

Considerando que em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa 

ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que come-

ter, nos casos e pela forma que a lei determina." (Art. supra citado, § 12). 
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Considerando que "não se considera sedição ou ajuntamento ilícito a reunião pacífica e sem 

armas do povo nas praças públicas, teatros e quaisquer outros edifícios ou lugares conveni-

entes para exercer o direito de discutir e representar sobre os negócios públicos." (Cod. Pe-

nal, art. 123), exatamente o fim para que é impetrado o presente habeas corpus;  

 

Considerando, finalmente, que à polícia não assiste, de modo algum, o direito de localizar 

meetings ou comícios; porque, "para o uso dessa faculdade (a supra transcrita) não é neces-

sária prévia licença da autoridade policial, que só poderá proibir a reunião anunciada, no ca-

so de suspensão das garantias constitucionais, (o que se não verifica na espécie) e ainda em 

tal caso, "limitada a sua ação a dissolver a reunião, guardadas as formalidades da lei e sob as 

penas nela cominadas". (Cod. Penal, parágrafo único do art. 123, supra transcrito).  

 

Acordam em Supremo Tribunal Federal, nos termos supra, conceder a presente ordem de 

habeas corpus ao Sr. senador Ruy Barbosa e a todos os indivíduos mencionados nominal-

mente na petição de fls. 2 e no princípio deste Acórdão, para que possam exercer, na capital 

do Estado da Bahia e em qualquer parte dele, o direito de reunião, e mais, publicamente, da 

palavra nas praças, ruas, teatros e quaisquer recintos, sem obstáculos de natureza alguma, e 

com segurança de suas vidas e pessoas, realizando os comícios que entenderem necessários 

e convenientes à propaganda da candidatura do impetrante à sucessão do Presidente da Re-

pública, sem censura e sem impedimento de qualquer autoridade local ou da União. 

 

Supremo Tribunal Federal, 5 de abril de 1919. -   

 

O julgado histórico de nossa Suprema Corte, porém, não enfrentou a questão do confronto 

entre liberdades. Para o heróico acórdão, a questão em julgamento era a  força bruta do go-

verno, impedindo toda e qualquer manifestação a pretexto de indicar o local  onde se de-

vesse dar o comício. Aplicando o texto específico da Carta de 1891, que garantia a liberda-

de de reunião, independente de licença, o STF repudiou a proibição exatamente através  da 

tutela constitucional do direito de ir e vir, que é o habeas corpus. 

Com efeito,. talvez a reação do Supremo tenha se centrado no teor da proibição:  “o chefe 

de Polícia (...)  resolveu proibir o meeting anunciado para hoje.. e também quaisquer outros 

que fossem anunciados".  Não se feria só o direito de reunião,  sob argumento de salva-

guardar  o trânsito, mas se proibia toda e qualquer  reunião, em todo e qualquer lugar, o 

que iria afetar o direito de expressão em si mesmo. Tal fato diferencial poderia – como se 

verá a seguir – tornar o ato da autoridade baiana ilegal  em qualquer hipótese.  

A evolução constitucional tem repelido o entendimento absoluto e imoderado que (aparen-

temente) teria sido expresso em 1919 pelo STF.  A possibilidade de equilíbrio entre o direi-

to de reunir-se e o direito – de terceiros – de locomover-se é reconhecido pacifica e iterati-

vamente pelos autores:  

“ O direito de reunião pacífica ( inc. XVI) sem armas de qualquer espécie, 

em locais abertos ao público, independentemente de autorização, assegurado 

a pessoas naturais, correspondente a uma conseqüência da garantia funda-

mental ao exercício livre da associação, tomada esta em sentido amplo, alu-

siva a qualquer comunhão de interesses, com finalidade política ou outra. 

Podendo interferir na vida das cidades, em particular nas metrópoles, a nor-
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ma deve ter aplicação cuidadosa, para que não frustre igual exercício por ou-

tros interessados, que antes tenham chamado reunião para o mesmo local. 

Quem for primeiro no tempo, será primeiro no direito. O prévio aviso à auto-

ridade competente se destina, também, a garantir a prioridade temporal e a 

adoção das medidas cabíveis para que a reunião de uns não sacrifique o di-

reito dos demais, ao livre transporte e ao uso das facilidades públicas” 18. 

“De fato, a reunião não pode ocorrer no meio da via pública. Ela se verifica 

seja em um local fechado, seja ao menos em alguma área cercada. Por aí, 

torna-se possível a distinção com as manifestações, procissões religiosas e 

cortejos”  19. 

“ O exercício do direito de reunião, porém, não pode frustrar outra reunião 

marcada para o mesmo local. Nem, como é óbvio, o exercício de outro direi-

to constitucional, como o de ir e vir”  20. 

A moderação é um dado de racionalidade. Por tal razão, as Cartas anteriores à presente, 

mas posteriores à de 1891,  tinham introjetado no texto específico do Direito de Reunião a 

moderação do Direito de Ir e Vir, através do que Canotilho designa como “regras abstratas 

de prevalência”: 

Constituição de 1946 art. 141, § 11: "Todos podem reunir-se, sem armas, 

não intervindo a polícia senão para assegurar a ordem pública. Com esse in-

tuito poderá a polícia designar o local para a reunião, contanto que, assim 

procedendo, não a frustre ou impossibilite." 

Constituição de 1967, art. 150, § 27 e EC nº 1, de 1969, art. 153, § 27: "To-

dos 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." 

A construção do razoável.  

Só com o socorro da doutrina nacional citada, poderíamos sustentar a razoabilidade da pro-

posta, em tese, de uma vedação de passeatas em vias públicas, em garantia do direito de ir e 

vir. Mas acredito que a seriedade  da proposta merece detalhamento minucioso e completo.  

Inexistentes as regras abstratas de prevalência, cabe agora a nós construirmos as regras per-

tinentes de Direito, aplicáveis ao ato administrativo que se propõe utilizar. Para isso, nos 

valeremos extensamente  do direito comparado; há muitas razões para tanto, além da sim-

ples erudição jurídica. 

                                                 
18 Direito Constitucional Brasileiro - Walter Ceneviva - 2ª Edição, ampliada 1991 - Editora Saraiva - pág. 55 

19 Comentários à Constituição do Brasil - Celso Ribeiro Bastos, - Ives Gandra Martins - 2º Volume - Arts. 5º a 17 - 1989 - 

Editora Saraiva - páginas 90 e 91. 

20  Manoel Gonçalves Ferreira Filho, op. Cit., loc. Cit. 
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Com efeito, a questão das passeatas é um dado da vida contemporânea. Nos últimos poucos 

anos, as Supremas Cortes de vários países emitiram juízo sobre a constitucionalidade das 

passeatas, exatamente em face do direito de ir e vir. As duas liberdades - a de reunião e 

expressão, de um lado, e de ir e vir, de outro - foram  minuciosamente confrontadas, utili-

zando-se das técnicas que se propõem empregar.  

Antes de chegarmos a tais acórdãos recentes, passemos pela minuciosa elaboração do Di-

reito Constitucional Americano quanto ao ponto específico em análise. A riqueza e precisão 

na aplicação da técnica proposta por Canotilho merece  atenção cuidada. Sigamos a análise 

de Tribe 21, nos parágrafos a seguir.  

Segundo o constitucionalista de Harvard, a atuação do Estado que possa afetar a liberdade 

de expressão pode ter duas modalidades:  a que se volta diretamente contra o conteúdo da 

expressão,  e a que apenas incidentalmente pode afetar a liberdade de manifestação, mas se 

voltam a outros interesses públicos devidamente justificados 22.  Enquanto naquela impõe-

se em absoluto a garantia de expressão (salvo exceções a serem interpretadas de maneira 

restritíssima), nesta o conflito de interesses igualmente relevantes induz à necessidade do 

balanceamento 23. 

Como exemplo do primeiro tipo, teríamos a proibição da obscenidade, ou da propaganda 

subversiva – o que implica em critérios muito estreitos de contenção do Estado.  Tais ações 

do Estado seriam objeto de um tipo de análise constitucional que Tribe denomina como 

“rota um”.  

No segundo tipo, ter-se-íam  limitações como as de trânsito ou acesso em certas áreas, com 

vistas a ressalvar interesses de terceiros, a paz pública, regras ambientais relativas ao nível 

de ruído, etc..  Estas seria objeto do que Tribe denomina “ rota dois” 24.  

                                                 
21  Op. Cit.,  12-2.  

22  “Government can "abridge" speech in either of two ways. First, government can aim at ideas or information. (…) 

Second, without aiming at ideas or information in either of the above senses, government can constrict the flow of infor-

mation and ideas while pursuing other goals, either (a) by limiting an activity through which information and ideas might 

be conveyed, or (b) by enforcing rules compliance with which might discourage the communications of ideas or infor-
mation. Government prohibitions against loudspeakers in residential areas would illustrate (a). Governmental ceilings on 

campaign contributions. The first form of abridgment may be summarized as encompassing government actions aimed at 

communicative impact; the second, as encompassing government actions aimed at noncommunicative impact but nonethe-

less having adverse effects on communicative opportunity.  (…) Any adverse government action aimed at communicative 
impact is presumptively at odds with the first amendment. 

23 A government action belonging to the second category is of a different order altogether. If it is thought intolerable for 

government to ban all distribution of handbills in order to combat litter, for example, the objection must be the values of 

free expression are more important constitutionally than those of clean streets at low cost; if a ban on noisy picketing in a 
hospital zone is acceptable, the reason must be that the harmful consequences of this particular form of expressive behav-

ior, quite apart from any ideas it might convey, outweigh the good. Where government aims at the noncommunicative 

impact of an act, the correct result in any particular case thus reflects some "balancing" of the competing interests; regula-

tory choices aimed at harms not caused by ideas or information as such are acceptable so long as trey do not unduly con-
strict the flow of information and ideas.  

24  “The Supreme Court has evolved two distinct approaches to the resolution of first amendment claims; the two corre-

spond to the two ways in which government may "abridge" speech. If a government regulation is aimed at the communi-

cative impact of an act, analysis should proceed along what we will call track on. On that track, a regulation is unconstitu-
tional unless government shows that the message being suppressed poses a "clear and present danger, " constitutes a de-

famatory falsehood, or otherwise falls on the unprotected side of one of the lines the Court has drawn to distinguish those 

expressive acts privileged by the first amendment from those open to government regulation with only minimal due pro-
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Nesta segunda hipótese, que nos interessa de plano, a ação do Estado pode ser constitucio-

nal, mesmo que tenha efeitos quanto à expressão das idéias, desde que essas não sejam in-

devidamente constritivas do fluxo de comunicação 25. Tal consideração leva à análise cau-

sal, individual, sem possibilidade de topologias categóricas.  

Tribe coloca a hipótese de uma sistema constitucional em que qualquer atividade da rota 

dois, se neutra em seus propósitos, seria tida por constitucional 26. Na tradição constitucio-

nal americana, porém, não basta que a  restrição seja neutra em intenção; a análise da Su-

prema Corte desde o caso Schneider v. State , 308 U.S. 147 (1939)  27 conduziu-se no sen-

tido de que – independente dos propósitos – os efeitos da regulação estatal não podem ser 

admitidos no que deixem pouco acesso à atividade comunicativa, ou permitam ao povo 

pouco acesso aos canais de comunicação.  

Para Tribe, os elementos da ponderação são, de um lado, a extensão em que a comunicação 

é coarctada; de outro, os interesses servidos pela restrição. Dois elementos influem decidi-

damente no balanceamento: o primeiro é o grau de desigualdade em que a restrição cai so-

bre os vários grupos na sociedade 28. O segundo, e muito importante para nossas cogita-

ções, é  a proporção que as restrições incidem sobre um lugar tradicionalmente reservado 

                                                                                                                                                     
cess scrutiny. If a government regulation is aimed at the communicative impact of an act, its analysis proceeds on what we 
will call track two. On that track, a regulation is unconstitutional, even as applied to expressive conduct, so long as it does 

not unduly constrict the flow of information and ideas. On track two, the "balance" between the values of freedom of 

expression and the government's regulatory interests is struck on a case-by-case basis, guided by whatever unifying prin-

ciples may be articulated.”  

25 “The two poles of this debate are best understood as corresponding to the approaches, track one and track two; on the 

first, the absolutists essentially prevail; on the second, the balances are by and large victorious.  (…)  On track two, when 

government does not seek to suppress any idea or message as such, there seems little escape from this quagmire of ad hoc 

judgment, although a few categorical rules are possible (…) The second type of abridgment - abridgment on track two, in 
which government does not aim at ideas or information but seeks a goal independent of communicative content or impact, 

with the indirect result that the flow of information or ideas is in some significant measure constricted.”   

26 “One could imagine a constitutional system in which such governmental behavior would automatically be upheld, 

however devastating its consequences for freedom of expression. In such a system, government's ply duty would be to 
avoid gratuitous and deliberate suppression of ideas; so long as government's aims were ideologically neutral, speakers 

would have to take what they could get. That is not our system; at least since 1939, 26 it has been established that even a 

wholly neural government regulation or policy, aimed entirely at harms unconnected with the content of any communica-

tion, may be invalid if it leaves too little breathing space for communicative activity, or leaves people with too little access 
to channels of communication, whether as would-be speakers or as would-be listeners”. 

27  Tribe aponta como o caso fundamental o de Schneider v. State, 308 U.S. 147 (1939), que citaremos a seguir como uma 

das bases fundamentais de nosso parecer. Mas há que se ver tambémTeamsters Union v. Vogt, 354 U.S 284, 295 (1957); 

Kunz v. New York, 340 U.S. 290, 293 (1951); Niemotko v. Maryland, 340 U.S. 268, 276-77 (1951) (Frankfurter, J., 
concurring); Follett v. McCormick, 321 U.S. 573 (1944); Martin v. Struthers, 319 U.S. 141 (1943); Cantwell v. Connecti-

cut, 310 U.S. 296, 308 (1940); Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 515-16 (1939) (Roberts, J.). 

28  “To be weighed in the balance are, on the one hand, the extent to which communicative activity is in fact inhibited; 

and, on the other hand, the values, interests, or rights served by enforcing the inhibition. Two variables have been im-
portant in structuring the balancing process, and in deciding how heavy a burden of justification -and how large a sacrifice 

of other goals - to impose on government. The first has been the degree to which any given inhibition on communicative 

activity falls unevenly upon various groups in the society. (…) At the same time, when deciding whether a particular ban 

or a specific regulation of time, place, or manner does indeed have a disproportionate impact on expression by the unpop-
ular, the dispossessed, or the little-known, the Court has demanded more than speculative argument that such an impact 

might exist”.. Vide também Lee, William E. "Lonely Pamphleteers, Little People, and the Supreme Court: The Doctrine 

of Time, Place, and Manner Regulations of Expression" (1986), 54 Geo. Wash. L. Rev. 757. 
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para a expressão coletiva, o que o constitucionalismo americano chama de “foro público”  
29.  

Conforme nota Tribe,  a construção jurisprudencial do foro público distingue três situações 

diversas 30: 

 Os lugares voltados à expressão coletiva, seja pelo Estado, seja segundo a tradição, 

compreendendo, por exemplo,  ruas e parques. 

 Lugares instituídos pelo Estado especificamente para determinados tipos de expres-
são coletiva, como auditórios de universidade; 

 Bens públicos não destinados à expressão coletiva. 

No primeiro caso, o balanceamento penderá significativamente para a proteção da expres-

são coletiva em detrimento de qualquer outro interesse estatal, especialmente considerando 

a importância de tais lugares para a expressão de pessoas que não tem outras formas mais 

elaboradas ou mais dispendiosas de comunicar suas idéias.  Assim, a restrição ao uso de um 

lugar tradicionalmente usado para passeatas – na visão da construção jurisprudencial ame-

ricana – exigiria justificativas de  muito peso 31. 

                                                 
29 “The second variable has been the degree to which the inhibition on communicative activity operates to shut down 
places that have traditionally been associated with the public exchange of views, or places that have been specifically 

opened by government to such exchange.  A governmental action that excludes a communication from such a public 

forum cannot be defended by pointing to the availability of alternative ways to transmit the same message; like a govern-

mental abridgment based upon the content of an expression, an abridgment in this special realm is not deemed insignifi-
cant simply because alternative channels are available to the speaker or to the listener. “. O conceito foi elaborado a partir 

de um artigo do Prof. Harry Kalven, Jr.  The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana", [1965] Sup. Ct. Rev. 1, at 

pp. 11-12, no qual se define a noção da seguinte forma: “  . . in an open democratic society the streets, the parks, and other 

public places are an important facility for public discussion and political process. They are in brief a public forum that the 
citizen can commandeer; the generosity and empathy with which such facilities are made available is an index of free-

dom.”  Vide também Dienes, C. Thomas. "The Trashing of the Public Forum: Problems in First Amendment Analysis" 

(1986), 55 Geo. Wash. L. Rev. 109. Farber, Daniel A. and John E. Nowak. "The Misleading Nature of Public Forum 

Analysis: Content and Context in First Amendment Adjudication" (1984), 70 Va. L. Rev. 1219.Jakab, Peter. "Public 
Forum Analysis After Perry Education Association v. Perry Local Educators' Association -- A Conceptual Approach to 

Claims of First Amendment Access to Publicly Owned Property" (1986), 54 Fordham L. Rev. 545. Moon, Richard. "Ac-

cess to Public and Private Property Under Freedom of Expression" (1988), 20 Ottawa L. Rev. 339. Moon, Richard. "Free-

dom of Expression and Property Rights" (1988), 52 Sask. L. Rev. 243. Post, Robert C. "Between Governance and Man-
agement: The History and Theory of the Public Forum" (1987), 34 U.C.L.A. L. Rev. 1713. 

30 “In its principal attempt at a comprehensive doctrinal synthesis, the Court set out three categories of forums: (1) tradi-

tional, "quintessential public forums"- "places which by long tradition or by government fiat have been devoted to assem-

bly and debate, "such as "streets and parks", (2) "limited purpose" or state-created semi-public forums opened "for use by 
the public as a place for expressive activity, "such as university meeting facilities or school board meetings; and, finally, 

(3) public property "which is not by tradition or designation for public communication" at all.”  

31 “The "public forum" doctrine holds that restrictions on speech should be subject to higher scrutiny when, all other 

things being equal, that speech occurs in areas playing a vital role in communication - such as in those places historically 
associated with first amendment activities, such as streets, sidewalks, and parks - especially because of the threshold how 

indispensable communication in these places is to people who lack access to more elaborate (and more costly) channels. 

Public forum analysis adds a frequently location-specific dimension - or at least a location-specific label - to inquiry of 

whether the values of free expression are involved in a given case. In some places, some activities are said to be entitled to 
greater first amendment protection than the same activities might claim in other places. The designation "public forum" 

thus serves as shorthand for the recognition that a particular context represents an important channel of communication in 

the system of free expression” . 
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Diz Tribe, analisando a elaborada construção da tese na Suprema Corte americana, que não 

se pode afetar a expressão de idéias num foro publico, a não ser se a restrição é:  a) neutra 

quanto ao conteúdo da expressão; e  b) atende um interesse estatal significante; e, também  

c) deixa aberto outros canais relevante de expressão coletiva 32. 

A doutrina do foro público tem encontrado sérias reservas por seu aspecto formal 33. Mais 

recentemente, a Suprema Corte do Canadá , discutindo exatamente a formulação da doutri-

na da Suprema Corte americana, entendeu deixar de lado a  categoria, em favor de um ba-

lanceamento dos interesses do indivíduo que pretende se expressar, e o do Estado 34. 

A passeata na rua com muito trânsito  

Nesta elaboração complexa, como as cortes constitucionais tratam a questão exatamente em 

análise – ou seja, a  colisão entre a liberdade de ir e vir, e o direito à passeata?  

A conclusão preponderante é de que o direito da maioria, que quer usar as ruas e avenidas 

para se deslocar e trabalhar, não pode ser eliminado pela passeata. Assim determinou o caso 

seminal da Suprema Corte dos Estados Unidos : 

As Autoridades Municipais, como tutoras do interesse público, têm o dever de manter as 

ruas de suas comunidades abertas e acessíveis ao movimento de pessoas e de coisas, que é o 

propósito essencial ao qual as ruas são dedicadas. Desde que a legislação para tal propósito 

não elimine a liberdade constitucional de cada pessoa regularmente no meio da rua transmi-

tir informações através da fala e da distribuição de impressos, ela pode regular a conduta 

daqueles que usam a rua. Por exemplo, uma pessoa não pode exercer sua liberdade resol-

vendo parar no meio de uma rua  entupida de gente, em violação das leis de trânsito, e man-

ter tal posição de maneira a parar todo o trânsito;  um grupo de distribuidores não poderia 

insistir em seu direito constitucional de  barrar a rua de forma a impedir todos os pedestres  

de passar sem aceitar um panfleto 35”.  

                                                 
32 “It is only when the law does not regulate the content of messages as such, and when there is no evidence of a govern-
mental motive to discriminate in favor of or against a particular viewpoint, that the Court properly inquires into such 

factors as the place of the speech, the character of the particular activity being regulated, and the nature of the restriction 

imposed.”  

33 Richard Moon , Access to Public and Private Property Under Freedom of Expression" (1988), 20 Ottawa L. Rev. 339, at 
p. 341:  “While the courts purport to attach the categorical labels, public forum and non-public forum, as a formal thresh-

old matter, it appears that, beneath it all, the determination that a particular state-owned property is a public forum in-

volves a judgment that public access for communication is reasonably consistent with the state use of the property. Access 

is required if it can be reasonably accommodated by the state. The focus of judicial analysis shifts from the categories of 
public and non-public forum to a balancing of the state's interest in excluding communication from its property against the 

importance of communicative access to a particular individual or group.”  

34 1991] 1 S.C.R. committee for the commonwealth of Canada v. Canada, LAMER C.J.   I am of the view that when a 

person claims that his freedom of expression was infringed while he was trying to express himself in a place owned by the 

government, the legal analysis must involve examining the interests at issue, namely the interest of the individual wishing 

to express himself in a place suitable for such expression and that of the government in effective operation of the place 

owned by it. 

35 Suprema Corte dos Estados Unidos, Shneider v. Irvington, 308 U.S. 46, 60 S. Ct. 146, 84 L.Ed. 1555 (1939).  “Munici-

pal authorities, as trustees for the public, have the duty to keep their communities´ streets open and available for move-

ment of people and property, the primary purpose to which the streets are dedicated. So long as legislation to this end does 

not abridge the constitutional liberty of one rightfully upon the street to impart information through speech or the distribu-
tion of literature, it may regulate the conduct of those using the streets. For example, a person could not exercise his liber-

ty by taking his stand in the middle of a crowded street, contrary to traffic regulations, and maintain his position to the 

stoppage of all traffic; a group of distributors could not insist upon a constitutional right to form a cordon across the street 
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O conflito entre a adequação  de uma rua ao trânsito, e a utilização eventual e incidental da 

mesma para efeitos de liberdade de expressão traz também significativa conseqüência jurí-

dica. Exata conclusão que chegou sobre o mesmo tema a Suprema Corte do Canadá, no 

dizer do relator do acórdão mais relevante quanto à questão 36:  

“Na minha opinião, a “liberdade” que um indivíduo pode ter de comunicar-

se num lugar de propriedade estatal tem de ser necessariamente circunscrito 

pelos interesses do Estado e dos cidadãos como um todo; o indivíduo só será 

livre para comunicar-se num bem público se a forma de expressão que ele 

usa  é compatível com a função principal ou o fim destinado ao lugar. 

(...) Por exemplo, ninguém sugeriria que um indivíduo pudesse, sob o argu-

mento de liberdade de expressão, passar a gritar slogans políticos na Biblio-

teca do Parlamento ou qualquer outra biblioteca. Tal forma de expressão 

nesse contexto  seria incompatível com o propósito fundamental do lugar, 

que essencialmente exige silencio (...) 

O fato de que a liberdade de expressão de cada um é intrinsecamente limita-

da pela função de um lugar público é uma aplicação da regra geral de que o 

direito de cada pessoa é sempre circunscrito pelo direito das outras. 

(…) Por exemplo, se uma pessoa tenta fazer piquete no meio de uma rua 

movimentada ou fazer barricadas numa ponte, pode-se bem concluir que tal 

                                                                                                                                                     
and to allow no pedestrian to pass who did not accept a tendered leaflet; nor does the guarantee of freedom of speech or of 

the press deprive a municipality of power to enact regulations against [308 U.S. 147, 161]   throwing literature broad-

cast in the streets. Prohibition of such conduct would not abridge the constitutional liberty since such activity bears no 

necessary relationship to the freedom to speak, write, print or distribute information or opinion.” 

36 1991] 1 S.C.R. committee for the commonwealth of Canada v. Canada. LAMER C.J. In my opinion, the "freedom" 

which an individual may have to communicate in a place owned by the government must necessarily be circumscribed by 

the interests of the latter and of the citizens as a whole: the individual will only be free to communicate in a place owned 
by the state if the form of expression he uses is compatible with the principal function or intended purpose of that place. 

 The interest which any person may have in communicating in a place suited for the purpose cannot have the effect of 

depriving the citizens as a whole of the effective operation of government services and undertakings. Even before any 

attempt was made to use them for purposes of expression, such places were intended by the state to perform specific 
social functions. A person who is in a public place for the purpose of expressing himself must respect the functions of the 

place and cannot in any way invoke his or her freedom of expression so as to interfere with those functions. For example, 

no one would suggest that an individual could, under the aegis of freedom of expression, shout a political message of 

some kind in the Library of Parliament or any other library. This form of expression in such a context would be incompat-
ible with the fundamental purpose of the place, which essentially requires silence. When an individual undertakes to 

communicate in a public place, he or she must consider the function which that place must fulfil and adjust his or her 

means of communicating so that the expression is not an impediment to that function. To refer again to the example of a 

library, it is likely that wearing a T-shirt bearing a political message would be a form of expression consistent with the 
intended purpose of such a place. The fact that one's freedom of expression is intrinsically limited by the function of a 

public place is an application of the general rule that one's rights are always circumscribed by the rights of others. In the 

context of expressing oneself in places owned by the state, it can be said that, under s. 2(b), the freedom of expression is 

circumscribed at least by the very function of the place.  (…)   In my view, if the expression takes a form that contravenes 
or is inconsistent with the function of the place where the attempt to communicate is made, such a form of expression 

must be considered to fall outside the sphere of s. 2(b). For example, if a person tried to picket in the middle of a busy 

highway or to set up barricades on a bridge, it might well be concluded that such a form of expression in such a place is 

incompatible with the principal function of the place, which is to provide for the smooth flow of automobile traffic. In 
such a case, it could not be concluded that freedom of expression had been restricted if a government representative 

obliged the picketer to express himself elsewhere. 
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forma de expressão é incompatível com a principal função do lugar, que é 

prover o fluxo normal do trânsito de automóveis. Neste caso, não se pode 

concluir que a liberdade de expressão seja restrita se um representante do Es-

tado obrigar o manifestante a cantar em outra freguesia”  

A própria noção do bem público como objeto de propriedade traz conseqüências significa-

tivas na análise do conflito entre o direito de ir e vir e o de reunião ou expressão. Julgado de 

fevereiro de 199 da Casa dos Lordes desenvolveu extensiva análise da questão 37 na qual 

cita, com aprovação da maioria, em obter dicta, o acórdão relatado pelo famoso Lord Den-

ning: 38 :  

“(...) a Corte do Conselho Comum  de Londres afirmou ´o direito indubitável 

dos ingleses de reunir-se para o propósito de decidir sobre as razões de insa-

tisfação pública`. Tal é o direito de reunião. Assim também o direito de se 

reunir, de fazer passeata, de fazer protestos e demonstrações em matéria de 

interesse geral.  Desde que se faça isso em paz e em boa ordem, sem amea-

ças ou incitação à violência ou obstrução do tráfego, não é proibido”  

O voto líder deste acórdão de 1999, de Lord Hutton, enfatiza mais uma vez que o direito de 

fazer passeata é limitado pelo direito de ir e vir de todos, que a  Casa dos Lordes constrói ao 

amparo da common law como intrínseco ao direito de propriedade do Estado,  mas o teor da 

razoabilidade no conflito entre liberdades tem de ser determinado caso a caso 39.  É o que, 

em substância,  também havia concluído a Suprema Corte dos Estados Unidos. Nota a Casa 

                                                 
37  Director of Public Prosecutions v. Jones and Another [1999] UKHL 5 (11th February, 1999)  

38 In Hubbard v. Pitt [1976] Q.B. 142, 178 Lord Denning M.R.:  "Finally, the real grievance of the plaintiffs is about the 

placards and leaflets. To restrain these by an interlocutory injunction would be contrary to the principle laid down by the 
court 85 years ago in Bonnard v. Perryman [1891] 2 Ch. 269, and repeatedly applied ever since. That case spoke of the 

right of free speech. Here we have to consider the right to demonstrate and the right to protest on matters of public con-

cern. These are rights which it is in the public interest that individuals should possess; and, indeed, that they should exer-

cise without impediment so long as no wrongful act is done. It is often the only means by which grievances can be 
brought to the knowledge of those in authority--at any rate with such impact as to gain a remedy. Our history is full of 

warnings against suppression of these rights. Most notable was the demonstration at St. Peter's Fields, Manchester, in 

1819 in support of universal suffrage. The magistrates sought to stop it. At least 12 were killed and hundreds injured. 

Afterwards the Court of Common Council of London affirmed 'the undoubted right of Englishmen to assemble together 
for the purpose of deliberating upon public grievances.' Such is the right of assembly. So also is the right to meet together, 

to go in procession, to demonstrate and to protest on matters of public concern. As long as all is done peaceably and in 

good order, without threats or incitement to violence or obstruction to traffic, it is not prohibited: see Beatty v. Gillbanks 

(1882) 9 Q.B.D. 308. I stress the need for peace and good order. 

39 If, as in my opinion it does, the common law recognises the right of public assembly, I consider that the common law 

should also recognise that in some circumstances this right can be exercised on the highway, provided that it does not 

obstruct the passage of other citizens, because otherwise the value of the right is greatly diminished. (…)It is for the tribu-

nal of fact to decide whether the user was reasonable. In Hirst and Agu at p. 150 Glidewell L.J. makes it clear that a rea-
sonable activity in the street may become unreasonable by reason of the space occupied or the duration of time for which 

it goes on, "but it is a matter on the facts for the magistrates, in my view."  If members of the public took part in an as-

sembly on a highway but the highway was, for example, a small, quiet country road or was a bridleway or a footpath, and 

the assembly interfered with the landowner's enjoyment of the land across which the highway ran or which it bordered, I 
think it would be open to the Justices to hold that, notwithstanding the importance of the democratic right to hold a public 

assembly, nevertheless in the particular circumstances of the case the assembly was an unreasonable user of the highway 

and therefore constituted a trespass.  



21 

 

dos Lordes que a irrazoabilidade pode vir tanto do fato de a passeata prejudicar o tráfego 

intenso, como de  ferir a tranqüilidade e a paz dos circunstantes 40.  

A mais relevante, no meu entendimento,  das recentes decisões constitucionais sobre o con-

fronto entre a passeata e o direito de ir e vir  é a que proferiu o Tribunal Constitucional da 

Espanha, faz três meses 41.  

No entendimento daquela Corte, nos tempos atuais, "en una sociedad democrática el espa-

cio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación". 

Neste passo, o tribunal espanhol, talvez mais atento a uma peculiaridade cultural latina, 

transcende a ortodoxia da Casa dos Lordes, que identifica a manifestação em via pública 

com o esbulho  da propriedade urbana, assim como a análise funcionalista da Suprema Cor-

te do Canadá.  

Como as demais Supremas Cortes, a da Espanha comanda que a análise da razoabilidade da 

restrição se faça caso a caso: 

"para poder restringir el derecho de reunión deberán ponderarse, caso a 

caso, todas las circunstancias específicas concurrentes en cada una de las 

reuniones" entre las que figura el deber de la autoridad gubernativa de "ar-

bitrar las medidas adecuadas para garantizar que las concentraciones pue-

dan llevarse a cabo en los lugares y horas programadas sin poner en peligro 

el orden público" 

Também a corte espanhola insiste que para evitar a obstrução ao tráfego torna-se razoável a 

restrição à passeata, ainda que se deva esgotar ao máximo as vias alternativas à restrição:  

“ y solo en los supuestos muy concretos" en los que tras la ponderación de 

estas circunstancias se llegue a la conclusión de que la celebración de estas 

reuniones puedan producir prolongados colapsos circulatorios que impidan 

el acceso a determinadas zonas, imposibilitando por completo de este modo 

la prestación de servicios esenciales con incidencia en la seguridad de per-

sonas o bienes –urgencias médicas, bomberos o policía– podrán considerar-

se contrarias al límite que establece el art. 21.2 las restricciones del tráfico 

que conlleva el ejercicio del derecho de manifestación (STC 66/1995, FJ 3) 

                                                 
40 Pessoalmente,  a este autor é muito mais agravante o excesso de ruído dos caminhões de som das passeatas, que segun-

do o julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos em casos como WARD v. ROCK AGAINST RACISM, 491 U.S. 781 
(1989), podem e devem ser coibidos pelas autoridades municipais: “Held: The city's sound-amplification guideline is 

valid under the First Amendment as a reasonable regulation of the place and manner of protected speech. Pp. 790-803. (a) 

The guideline is content neutral, since it is justified without reference to the content of the regulated speech. The city's    

principal justification - the desire to control noise in order to retain the sedate character of the Sheep Meadow and other   
areas of the park and to avoid intrusion into residential areas - has nothing to do with content. (...) (b) The guideline is 

narrowly tailored to serve significant governmental interests. That the city has a substantial interest in protecting citizens 

from unwelcome and excessive noise, even in a traditional public forum such as the park, cannot be doubted. (...) (c) The 

guideline leaves open ample alternative channels of communication, since it does not attempt to ban any      particular 
manner or type of expression at a given place and time”.  Tal julgado é uma lição de que qualidade de vida e democracia 

são valores compatíveis entre si.  

41  TC 42/2000, de 14 de febrero de 2000,  Sala Segunda del Tribunal Constitucional 



22 

 

O que é razoável no caso concreto  

O entendimento recente das cortes constitucionais expressa inequivocamente que a autori-

dade municipal não só pode,  mas deve,  impedir o uso das vias públicas de forma que im-

peça irrazoavelmente o direito de ir e vir 42. As normas e atos administrativos pertinentes 

devem ser, porém, aplicados caso a caso com extrema contenção. 

A primeira coisa a se verificar é se a regulação deixa aberto meios alternativos de expres-

são. Para não incidir no sofisma de que existe o jornal, o rádio, e a televisão como outros 

meios de divulgação de idéias e manifestação de insurgência, com isso violando uma das 

regras de isonomia de que fala Tribe 43. Os sindicalistas e despossuídos tem como meio 

eficiente de expressão a via pública. Assim, o meio alternativo deve ser a via pública. 

Mas isso pode ser encontrado. Tomemos por hipótese a proibição de passeatas numa aveni-

da principal. Em tese, uma rota paralela asseguraria espaço físico, eco, e coordenadas geo-

gráficas compatíveis – sem que em tais ruas de pedestre se interrompesse o tráfego. A cita-

ção de um contexto de fato visa atender o princípio que a apuração da razoabilidade é fática 

e casuística, como prescrevem os julgados das Cortes Constitucionais.  

Porém as avenidas, como, no Rio de Janeiro, a  Avenida Rio Branco, são um local tradicio-

nal de expressão popular. Esse mesmo autor, quando estudante de Direito, muitas vezes a 

percorreu, mesmo em circunstâncias em que a razoabilidade constitucional era afiada com a 

sutileza dos terçados. Se há um local, nesta cidade, que satisfaça a noção do public forum 

da Suprema Corte Americana, certamente será tal via urbana.  

Numa interpretação semiológica da doutrina do public forum, o uso dos canais consagrados 

de expressão integra o conteúdo da expressão; gritar onde gritaram os antepassados é gritar 

com a  ressonância em eco da História. Assim, o maior rigor nesses casos se justifica.  

Mesmo assim, a existência do trajeto alternativo satisfaria os requisitos a que se refere Tri-

be, para permitir uma restrição num public forum:  a restrição é:  a) neutra quanto ao conte-

údo da expressão; e  b) atende um interesse estatal significante; e, também  c) deixa aberto 

outros canais relevante de expressão coletiva. 

Caminho alternativo seria o de permitir passeata em hora fora do rush, em meia pista, na 

via pública central. Mais um exemplo da aplicação da racionalidade e do balanceamento de 

liberdades.  

                                                 
42  Como disse o Justice Douglas, admirável constitucionalista liberal, em LOUISIANA v. N. A. A. C. P., 366 U.S. 293 
(1961) 366 U.S. 293: “ Broad comprehensive regulations of those First Amendment rights have been repeatedly struck 

down (Lovell v. Griffin, 303 U.S. 444 ; Schneider v. State, 308 U.S. 147 ; Cantwell v. Connecticut, [366 U.S. 293, 297] 
310 U.S. 296 ), though the power to regulate the time, manner, and place of distribution was never doubted. As stated in 
Schneider v. State, supra, 160-161, the municipal authorities have the right to "regulate the conduct of those using the 

streets," to provide traffic regulations, to prevent "throwing literature broadcast in the streets," and the like. Yet, while 

public safety, peace, comfort, or convenience can be safeguarded by regulating the time and manner of solicitation (Cant-

well v. Connecticut, supra, 306-307), those regulations need to be "narrowly drawn to prevent the supposed evil." Id., 307. 
And see Talley v. California, 362 U.S. 60, 64 .  

43 “because of the threshold how indispensable communication in these places is to people who lack access to more elabo-

rate (and more costly) channels” 

http://caselaw.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=303&invol=444
http://caselaw.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=308&invol=147
http://caselaw.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=310&invol=296
http://caselaw.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=362&invol=60#64
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O que é inconstitucional e atentatório às liberdades constitucionais é o entendimento de  

que  a autoridade municipal  não pudesse evitar o engarrafamento e a obstrução ao trânsito 

em vias de grande circulação, porque um grupo de pessoas quer fazer uma passeata. 

O pior legado de nossos anos de ditadura é exatamente o de inclinar-se ao desrespeito dos 

direitos constitucionais, como se fosse coisa natural, e um dado inescapável da História .  A 

essência da democracia é o pluralismo, não só de opiniões, mas de direitos, e a vida da de-

mocracia é o equilíbrio entre os vários direitos e liberdades, sob o postulado ainda maior do 

que a da Constituição, que é o da razoabilidade.   

Para além do balanceamento  

Cumpre agora, para esgotar nossa questão, abandonar inteiramente a tese do conflito entre 

liberdades. Suponhamos, agora, que fosse impertinente à análise o dever que a autoridade 

municipal tem de assegurar a locomoção das pessoas pela via pública. Pois bem, ainda as-

sim a simples análise literal do texto constitucional  nos conduziria a idêntica conclusão – 

apenas sem o imperativo do balanceamento e da razoabilidade.  

Voltemos ao texto constitucional chave de nossas ponderações: 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 

prévio aviso à autoridade competente; 

A interpretação literal do texto do art. 5º XVI da Carta, no sentido de que “todos podem 

reunir-se em passeata em avenidas e estradas dedicadas ao trânsito de carros e ônibus de 

forma a impedir o trafego, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio 

aviso à autoridade competente, que não pode impedir a passeata”  é visceralmente antide-

mocrática e ditatorial.  

Nem seria, a rigor, necessária a reflexão constitucional aqui empreendida. Literalmente, o 

Art. 5º XVI refuga essa interpretação. Uma estrada ou avenida – via central  para o tráfego 

urbano – não é “aberta ao público”.  Ela é dedicada ao trânsito; sua destinação é a outra 

finalidade que não a expressão do pensamento. Um hospital é “aberto ao público”; nem por 

isso será assegurado o direito de passeata pelas salas de operação ou pelo CTI. A proverbial 

biblioteca, citada pelo julgado canadense, não é menos aberta ao público.  

Mais ainda, a prova de que as ruas não são “abertas ao público” no sentido constitucional é 

o que dispõe o Código Brasileiro de Trânsito: 

Art. 254 - É proibido ao pedestre:  

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde 

for permitido;  

II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde 

exista permissão;  

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver 

sinalização para esse fim;  



24 

 

IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou 

para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em 

casos especiais e com a devida licença da autoridade competente;  

V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea;  

VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica;  

A outra disposição a ser levada em conta no próprio texto constitucional é a cláusula de 

solução de conflitos entre reuniões e manifestações convocadas no mesmo local. Aplica-se 

a regra "prius in tempore, fortior in jure". Ora, existe no mesmo local o pleno exercício de 

outro direito constitucional de idêntica estatura ao do direito de reunião. Já há uma outra 

reunião convocada para o mesmo local, qual seja, a dos cidadãos que pretendem ir e vir na 

fruição de seus direitos constitucionais.  

Assim, o balanceamento de liberdades não seria sequer necessário. A interpretação adequa-

da do texto constitucional, desde que desprovida  do pretenso libertarianismo vindicatório,  

encontraria no próprio inciso os fundamentos para atribuir à autoridade municipal o dever 

de impedir uma passeata numa via essencial para o trânsito urbano. 

O que se impõe, absoluta e inegavelmente, à autoridade municipal, é buscar, caso a caso, e 

denodadamente, uma solução que tenha o efeito de balancear os interesses em jogo, de 

forma neutra quanto aos critérios, e eficaz quanto à satisfação dos interesses públicos em 

jogo. Numa circunstância como a que se descreve, o formalismo, a burocracia, a irreflexão 

e o automatismo desatendem à Constituição.  


