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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, por meio do 

seu Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos (NUCIDH), e do Núcleo Itinerante e de Questões 

Fundiárias e Urbanísticas (NUFURB), com fulcro na Lei Complementar Federal n° 80/94, onde 

desde já indica a Rua Cruz Machado, n. 58, Curitiba/PR, como endereço para receber eventuais 

intimações, com fundamento no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e 667 

do Código de Processo Penal, vem, respeitosamente, impetrar  

 

HABEAS CORPUS COLETIVO PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

em favor de COLETIVIDADE QUE DESEJE EXERCER SEU 

DIREITO DE IR, VIR E PERMANECER NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE 

CURITIBA entre 23h do dia 08 de maio de 2017 e às 23h do dia 10 de maio de 2017, apontando 
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como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da comarca de Curitiba e região 

Metropolitana, pelos motivos a seguir expostos: 

 

I – DO CABIMENTO DO PRESENTE WRIT  

 

Não obstante a previsão em nosso ordenamento jurídico da utilização do remédio 

constitucional do habeas corpus apenas numa perspectiva individual, a tendência atual à 

coletivização da tutela de direitos, permite a ampliação da utilização do writ, como resposta aos 

obstáculos apresentados por uma sociedade de massa.  

 

Desse modo, o instrumento processual do habeas corpus deve ter extensão que 

venha a abranger situações de ofensa ou de ameaça à liberdade de ir e vir sobre as quais pretende 

incidir. Quer-se com isso dizer que no que tange às ofensas ao direito de locomoção que 

apresentarem perfil coletivo, o ajuizamento de habeas corpus coletivo é a providência que mais 

realiza o direito à efetiva tutela jurisdicional.  

 

Tal posicionamento reflete, como esclarece a melhor doutrina e jurisprudência 

pátrias, compatibilidade com o sistema interamericano de direitos humanos, do qual o Brasil faz 

parte, mormente no que diz respeito à exigência de um instrumento processual simples, rápido e 

efetivo, apto a tutelar o direito fundamental lesionado ou ameaçado, conforme garantido no art. 25 

do Pacto de San José da Costa Rica. 

 

Não há, por outro lado, qualquer característica na sistemática do Habeas Corpus que 

impossibilite sua impetração de maneira coletiva. Ao contrário “a especial desproteção de grupos 

vulneráveis em matéria penal e a fundamentalidade do direito ao status libertatis apontam para a importância de 

reconhecimento do habeas corpus coletivo. O cabimento da via multitudinária do habeas corpus decorre, ainda, da 

própria maleabilidade deste remédio processual, justificada pela sua ambição protetiva”.1 

 

                                                           
1 Parecer da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ, no seguinte endereço 

eletrônico:http://s.conjur.com.br/dl/parecer-hc-coletivo.pdf, acesso em 07/05/2017 
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Nesta mesma linha de raciocínio, nossos Tribunais Superiores, há muito, vêm 

reconhecendo a possibilidade e a importância do manejo do instrumento sob comento, na forma 

que ora se pleiteia, algo que ocorreu no Habeas Corpus n. 209.707/RN, julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 17/06/2011 em acórdão da lavra do Ministro Herman Benjamin, e com o 

fito de garantir o direito de manifestação da população norte rio-grandense e referente a fatos 

ocorridos na comarca de Natal/RN. 

 

Ante o exposto, deve-se ser admitido o presente Habeas Corpus coletivo. 

 

II –  DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO INTERESSE DE AGIR 

 

Como se sabe, o Habeas Corpus volta-se para a proteção do direito de liberdade 

de locomoção ante a coação ou ameaça de coação. Assim, estabelece a Constituição da República: 

 
 
Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  

natureza, garantindo-se   aos   brasileiros   e   aos   estrangeiros   residentes   

no   País   a inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  

segurança  e  à propriedade,    nos    termos    seguintes:  

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre  que  alguém  sofrer  ou  

se  achar  ameaçado  de  sofrer violência ou coação em sua liberdade 

de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 

 

Constituindo-se em Ação Constitucional para a tutela da Liberdade, possui a 

Defensoria Pública atribuição para propô-la, na medida em que é instituição essencial à justiça e ao 

regime democrático, vez que responsável pelas pessoas vulneráveis nos termos da lei. 

 

O conceito de vulnerabilidade pode ser extraído das 100 Regras de Brasília, 

documento  aprovado  pela  Cúpula do Poder Judiciário Ibero-Americano, especialmente das regras 

3 e 4: 

 
“(3) Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas que, por 

razão  da  sua  idade, gênero,  estado  físico  ou  mental,  ou  por circunstâncias 

sociais, económicas, étnicas e/ou culturais, encontram especiais 
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dificuldades em exercitar com plenitude perante o sistema de justiça 

os direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico.2 

 

Percebe-se, portanto, que a autoridade coatora ataca o direito de livre locomoção 

das pessoas no espaço urbano, de forma que todas as pessoas que desejarem exercer seu direito de 

manifestação nos dias, locais e horários determinados na decisão da autoridade coatora encontrar-

se-ão em situação de vulnerabilidade, uma vez que encontrarão óbvia dificuldade em exercitar com 

plenitude estes reconhecidos direitos.  

 

Assim, resta clara a legitimidade da atuação da Defensoria Pública, sendo 

perfeitamente possível a formulação do presente pedido pelos impetrantes. 

 

Ademais, resta claro o interesse de agir da instituição na modalidade adequação, 

sendo certo que presente ação mandamental de caráter coletivo é juridicamente apta a tutelar o 

direito de ir, vir e permanecer das pessoas afetadas pela decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda 

Pública de Curitiba. 

 

Frisa-se, acerca da questão, que é conferido à Defensoria Pública a possibilidade 

de manejo de todas as medidas capazes de tutelar os direitos dos vulneráveis, confira-se o art. 4, V, 

da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDP) – Lei Complementar 80/94: 

 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o 

contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos 

administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, 

ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de 

propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;   

 

                                                           
2 “100 Regras de Brasília sobre Acesso a Justiça de Pessoas em Condição de Vulnerabilidade”, disponível em 
(https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf) 
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Ainda, o Código de Defesa do Consumidor, enquanto integrante do 

microssistema de tutela de direitos coletivos, é claro ao consagrar a atipicidade da tutela coletiva. 

Eis o teor do art. 83 de aludido diploma: 

 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e 

efetiva tutela. 

 

Neste sentido, sendo certo que a decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro 

Central da Comarca de Curitiba é apta a restringir a liberdade de locomoção de toda uma 

coletividade, bem como sendo a via do Habeas Corpus cabível para defesa desses direitos, deve-se 

admitir o seu processamento como aqui se faz. 

 

III - FATOS 

 

Trata-se de pedido de concessão de Habeas Corpus Preventivo Coletivo, cujo 

objetivo é garantir o direito de ir, vir e permanecer, previsto no artigo 5º, XV, da Constituição 

Federal, associado ao direito de reunião e manifestação e liberdade de expressão de número 

indeterminado de indivíduos que pretendem se manifestar favoráveis à Operação Lava-Jato e ao 

Juiz Sérgio Moro e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diante da decisão proferida 

pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo n.º 001453-

64.2017.8.16.0179.  

 

O Estado Brasileiro passa por grave crise política, a qual se revela como o 

momento histórico mais importante desde a redemocratização e o fim da ditatura militar. Parte da 

população tem se mobilizado entorno de importantes decisões sejam elas tomadas pelo Poder 

Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

  

A Operação Lava-Jato e a sua repercussão no cenário político têm ensejado o 

acirramento da polarização política e manifestações contrárias e a favor do Juiz Sérgio Moro e do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores, o que é natural, desejável 

e deve ser de toda forma fomentado num Estado Democrático de Direito, uma vez que o debate 
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é fundamental para o fortalecimento tanto da democracia, das instituições do Estado, quanto das 

organizações da sociedade civil.  

 

É de amplo conhecimento que a data do depoimento do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, na cidade de Curitiba, agendada inicialmente para o dia 03 de maio de 2017 e 

adiada para o dia 10 de maio do mesmo ano, dará lugar a amplas manifestações marcadas por 

distintas correntes políticas e filosóficas com adesão de grande número de pessoas. 

 

A decisão da autoridade coatora aqui guerreada foi proferida após o ajuizamento 

de ação de interdito proibitório, em 05 de maio de 2017, pela Procuradoria do Município da Cidade 

de Curitiba, em face do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST, bem como dos demais 

MOVIMENTOS e INDIVÍDUOS que se encontrarem nos locais do possível molestamento da 

posse das ruas e praças da cidade de Curitiba, especialmente nas proximidades da Justiça Federal, 

por ocasião do depoimento do ex-presidente. 

 

A Procuradoria do Município fundamentou o seu pedido no fato de o Secretário 

de Segurança Pública haver feito pronunciamento sustentando que as forças policiais trabalham 

com a possibilidade de que manifestantes se dirijam à sede da Justiça Federal onde irá depor o ex-

presidente, assim como no fato de que o MST teria feito requerimento de local para o 

estacionamento de ônibus e para a realização de acampamento, que caso não fosse fornecido, 

ensejaria a realização de acampamento na rua como feito no período compreendido entre os dias 

17.04.2017 a 19.04.2017 na Rua Dr. Fraive e suas calçadas.  

 

Sustentou-se que a ocupação de ruas e calçadas, especialmente nas proximidades 

da sede da Justiça Federal, acarretaria lesão à ordem e à segurança pública por ameaça de violência 

iminente, podendo haver acontecimento semelhante ao ocorrido no dia 29 de abril de 2015.  

 

Pleiteou-se, por fim, que os integrantes da sociedade civil organizada, assim 

como quaisquer indivíduos imbuídos do espírito democrático de participação se abstivessem de 

praticar “quaisquer atos que impliquem numa possível e iminente turbação ou esbulho da posse que o Município 

detém das suas ruas, avenidas, praças e parques, especialmente a tentativa de invadir áreas que estarão protegidas 

pelas forças policiais (Polícia Federal, Polícia Militar e Guarda Municipal), com carros de som, grupos de 
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pessoas, caminhões ou demais veículos, entre outros, em verdadeiro prejuízo também ao regular 

funcionamento do Poder Judiciário”. 

 

Extrai-se da narrativa da Procuradoria do Município de Curitiba tentativa de 

tolher o direito de ir, vir e permanecer de número indeterminado de pessoas, consagrado no artigo 

5º, XV, da Constituição Federal, com consequente violação do direito constitucional de reunião e 

manifestação, previsto no artigo 5º, IV e XVI da Constituição Federal, além do direito à cidade, 

preconizado pelo artigo 182 do diploma maior.  

 

E não é só, observa-se igualmente uma tentativa de criminalização da 

mobilização da sociedade civil organizada e do direito de manifestação, tão caro em um momento 

de crise política pelo qual passa o Brasil. A sustentação de que há iminente risco de ameaça e violência nas 

manifestações que ocorrerão entre os dias 09 e 11 de maio de 2017 não contaram com nenhum lastro probatório que 

possa apontar alguma probabilidade de atos de violência. 

 

A maior parte das situações que envolvem grandes aglomerações demandam 

organização do Poder Público para garantir a segurança e nem por isso elas devem ser proibidas. 

Não podem os direitos de ir, vir e permanecer, serem tolhidos por eventual despreparo do Poder Público para lidar 

com este tipo de situação.  

 

O ofício encaminhado pelo Comandante da Polícia Militar à Procuradoria do 

Município da Cidade de Curitiba, em anexo, esclarece que após a realização de estudos verificou-

se que aproximadamente 50.000 pessoas participarão de manifestações em favor e contra o ex-

presidente Lula em frente à sede da Justiça Federal, podendo haver confronto entre grupos rivais, 

motivo pelo qual se solicitou que fosse ajuizada ação de interdito proibitório, a fim de que seja 

isolada a área do entorno onde será realizado o depoimento. 

 

A decisão liminar pela MM. Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Curitiba, nos autos do processo n. 001453-64.2017.8.16.0179, em suposta ponderação de valores 

entre o interesse público, direito de locomoção, e de propriedade; e os diretos fundamentais de ir, 

vir, permanecer e os direitos de manifestação e reunião, sacrificou estes últimos, no que determinou 

a expedição de mandado proibitório para obstar, no período compreendido entre 23h do dia 08 de 
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maio de 2017 às 23h do dia 10 de maio de 2017: a) a passagem de pedestres e veículos na área 

delimitada no mapa, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais); b) a passagem de 

veículos, exceto os cadastrados, nas áreas delimitadas em amarelo no mapa, sob pena de multa 

diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); c) a montagem de estruturas e acampamentos nas 

ruas e praças da cidade, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

Entende-se que a decisão de primeiro grau se revela ilegal, desarrazoada e 

violadora do direito do direito de ir, vir e permanecer, com grave interferência nos direitos de 

reunião, manifestação e liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros que estarão em Curitiba 

manifestando-se tanto a favor da Operação Lava-Jato e do Juiz Sérgio Moro, quanto em favor do 

ex-presidente Lula. 

 

Destaca-se que tanto o pedido da Procuradoria do Município quanto a decisão 

guerreada extrapolam as preocupações da autoridade de Segurança Pública que solicita restrições 

somente no entorno da área da Justiça Federal.  

 

De se observar que dada a magnitude e importância desta data, com o objetivo 

de garantir a fruição do direito de manifestação e segurança de manifestantes de diversas matizes 

que estarão na cidade de Curitiba, foram convocadas pelo Assessor Especial Governo do Estado 

do Paraná, o Sr. Hamilton Luiz Serighelli, responsável pela interlocução com os movimentos 

sociais, duas reuniões agendadas nos dias 03 e 04 de maio do corrente ano, na sede da Secretaria 

de Segurança Pública.  

 

Participaram das reuniões: o Assessor Especial de Assuntos Fundiários; o Sr. 

Wagner Mesquita, Secretário de Segurança Pública; o Dr. Olympio Sotto Maior, representando o 

CAOP de Direitos Humanos do Ministério Público; o Dr. Cláudio Rubino Zuan Esteves, 

representando o CAOP de Direito Criminal do Ministério Público; a Dra. Camille Vieira da Costa, 

representando o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública; e representantes 

dos coletivos “Cultura Resiste”, “Frente da Resistência Democrática”, da Central Única de 

Trabalhadores – CUT, e do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra – MST, conforme fotos 

abaixo. 
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Durante a primeira reunião foi exposto pelos integrantes da sociedade civil que 

estavam sendo empreendidos esforços junto à Prefeitura da Cidade de Curitiba para que fosse 

autorizada a montagem de um palco na “Boca Maldita” para a realização de um evento no dia 03 

de maio, depois alterado para o dia 10 de maio, e para a realização de manifestações na Rua XV de 

Novembro, assim como para que fosse localizada uma área para o estacionamento de ônibus e 

acampamento de algumas pessoas que estariam vindo de diferentes locais do país sem condições 

de hospedarem-se em hotéis, local onde também seriam desenvolvidas atividades culturais. 

 

Destaca-se que foi esclarecido pela sociedade civil a importância da autorização 

do uso da “Boca Maldita” e da Rua XV de Novembro, e da localização de local apropriado para o 

estacionamento e acampamento, com o intuito de que fosse facilitada a organização da segurança 

pública, assim como a fim de que não fossem feitas manifestações próximas à Justiça Federal, local 

de realização do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
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Na oportunidade, foi informado que em reunião realizada com o Prefeito Rafael 

Grecca e o Secretário de Governo Luiz Fernando de Souza Jamur, no dia 18 de abril de 2017, havia 

sido indicado para o estacionamento dos ônibus e acampamento um terreno de aproximadamente 

30 mil metros quadrados, localizado atrás da rodoviária de Curitiba, da qual não se sabia ao certo a 

propriedade.  

 

Foi mencionado também que o Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transporte – DNIT e Secretaria de Patrimônio da União – SPU haviam sido questionados acerca 

da titularidade da área, mas que nenhum deles havia afirmado a propriedade, motivo pelo qual foi 

sugerido que estes órgãos fossem convidados para a reunião do dia seguinte para que, por meio de 

ata, manifestassem a não oposição ao uso da área para a finalidade já mencionada. 

  

Na reunião do dia 04 de maio de 2017 esteve presente o Superintendente da 

SPU, o qual afirmou que o imóvel é de propriedade da União e que havia óbice ao uso da área em 

virtude da realização de acampamento, no que sugeriu que fosse enviado ofício formal à SPU pelo 

Governo do Estado do Paraná para que fosse formalizado o pedido com fundamento na 

necessidade do uso da área para fins de segurança pública. 

 

Frise-se que foi esclarecido pelos representantes da sociedade civil que havia sido 

realizada tentativa de locação de área particular para esta tal finalidade sem êxito, como o 

estacionamento do Estádio Paraná Clube; o terreno da fábrica da Anaconda desativada, na Rua 

Engenheiro Leão Sounis, 320, para o estacionamento de ônibus. 

 

Finda a reunião, havia grande expectativa de que as questões fossem resolvidas 

de forma mediada entre o titular da propriedade da área para a utilização do estacionamento, assim 

como com a Prefeitura de Curitiba sobre o local para a realização da manifestação, contudo não 

houve manifestação dos envolvidos e a situação ficou sem definição. 

 

Assim, o fato de as entidades da sociedade civil estabelecerem o diálogo com a Prefeitura e a 

Secretária de Segurança Pública afasta a alegada a iminência de violência nos atos de manifestação, eis que revela 

a intenção de realização de manifestações respeitando-se a lei e a ordem.  
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A não autorização do uso da “Boca Maldita” e da Rua XV de Novembro, 

combinado com o ajuizamento da ação de interdito proibitório demonstra que o Município de 

Curitiba envida esforços para restringir o direito de ir, vir, permanecer, reunir-se e manifestar-se na cidade, 

afrontando direitos fundamentais. 

 

Mais a mais, conforme extrai-se tanto de manifestações de apoio à Operação 

Lava-Jato e ao Juiz Sérgio Moro, assim como de manifestações em favor do ex-presidente Lula, 

não há qualquer incitação à violência. A programação do evento denominado “Jornada pela 

Democracia” encampado por manifestantes pró ex-presidente traz expressamente que se trata de 

ato pacífico. Já os manifestantes apoiadores da Operação Lava-Jato e do Juiz Sérgio Moro 

espalharam “outdoors” pela cidade de Curitiba dando as “boas-vindas” à República de Curitiba 

afirmando que ela espera o ex-presidente de grades abertas, sem qualquer ameaça de práticas de 

atos violentos. Acrescenta-se que grupos pró lava-jato já permaneceram acampados nas 

proximidades da Justiça Federal sem relatos de violência. Confira-se: 

 

MANIFESTAÇÕES EM FAVOR DA OPERAÇÃO LAVA-JATO E DO JUIZ SÉRGIO 

MORO 
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CHAMADA PARA A MANIFESTAÇÃO DENOMINADA “JORNADA DA 

DEMOCRACIA” 
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Entre o caminho fácil de proibir o direito de ir, vir, permanecer e, 

consequentemente, o direito de reunião, manifestação e liberdade de expressão nas ruas e praças 

da cidade de Curitiba; e a desafiadora tarefa de manter as balizas do Estado Democrático de Direito 

permitindo que a capital paranaense, palco de decisões judiciais com importantes repercussões para 

o futuro do país, seja utilizada como espaço de grandes manifestações que fomentarão relevantes 

discussões sobre as principais posições políticas, acredita-se que Vossa Excelência trilhará o 

caminho acertado de garantir um ambiente democrático.   

 

IV – DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO E DA PROIBIÇÃO DE ACAMPANHENTOS  

 

Em sua decisão, a autoridade coatora ceifa de modo ilegal a liberdade de ir, vir e 

permanecer de toda coletividade, merecendo, portanto, ser cassada por este E. Tribunal de Justiça. 

Em sua decisão o juízo coator fez as seguintes restrições: 
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Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a expedição de 

mandado proibitório para obstar, no período compreendido entre 23h do dia 

08 de maio de 2017 às 23h do dia 10 de maio de 2017: 

- a passagem de pedestres e veículos na área delimitada em vermelho no mapa 

do mov.1.5, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais); 

- a passagem de veículos, exceto os cadastrados, nas áreas de limitadas em 

amarelo no mapa do mov. 1.5, sob pena de multa diária de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais); 

- a montagem de estruturas e acampamentos nas ruas e praças da cidade, sob 

pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).  

 

A aludida decisão liminar ataca o direto de locomoção de forma frontal e 

irrazoável ao ponto, e especificamente no item 3, de impossibilitá-lo por completo em toda a 

cidade de Curitiba no período destacado. 

 

Compreende-se que “a liberdade de locomoção (ou ambulatorial) consiste no direito 

de ir, vir e permanecer, sem interferência do Estado ou de particulares”3. Pois bem, a autoridade coatora 

elimina por completo a liberdade de locomoção na sua modalidade expressa na livre permanência 

nas milhares de ruas e praças da cidade. 

 

Em relação aos acampamentos a autoridade coatora afirmou o seguinte: 

 

Em relação ao pedido para que se obste a montagem de estruturas e 

acampamentos nas ruas e praças desta cidade, há que se diferenciar a garantia 

de livre manifestação da ocupação de bem público. 

O direito de manifestação não se confunde com a possibilidade de 

ocupação de bens públicos ou particulares, sendo certo que, diante do 

elevado número de pessoas envolvidas, muito embora seja obstada a 

ocupação de ruas e praças públicas, é salutar que o requerente, juntamente 

com os movimentos indicados na peça inaugural, negocie soluções a fim de 

garantir o direito de manifestação, com a limitações ora deferidas. 

 

                                                           
3 RAMOS, André de Carvalho, Curso de Direitos Humanos. 3ª edição, São Paulo: Saraiva, 2016, p 600. 
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Neste ponto, é importante destacar que a decisão se baseia em uma 

premissa falha. Como já dito acima, permanecer livremente nos espaços é uma faceta inegável do direito de 

locomoção, porém, além disto, é fato que ocupação é estratégia clássica do direito de manifestação e, 

muitas vezes, com ele se confunde. A tática de ocupação é reconhecida e utilizada por diversos 

manifestantes no mundo. 

 

Em 2011, iniciou-se, em Nova Iorque, o movimento “Ocuppy Wall Street” 

que se espalhou para diversas cidades dos Estados Unidos, levando milhares de manifestante a 

ocupar os espaços públicos naquele país como forma de protesto. Ainda em 2011, a ocupação foi 

tentada ou praticada em diversos países durante a Primavera Árabe, cabendo destacar que a praça 

Tahrir, no centro do Cairo permaneceu ocupada por dezenas de dias. Em 2012, após um brutal 

caso de estupro coletivo de uma jovem em um ônibus, diversas praças em inúmeras cidades da 

Índia foram ocupadas em protesto contra as leis brandas aplicadas nos casos de estupro coletivo e 

resultaram em mudança significativa da legislação indiana. Em 2013, milhares de cidadãos turcos 

ocuparam a praça Taksim em Istambul, protestando contra as diretrizes de desenvolvimento urbano 

impostas pelo governo. Em 2014, milhares de ucranianos ocuparam a Praça da Independência em 

Kiev exigindo mudanças na condução das políticas externas do país. 

 

No Paraná, podemos destacar os jovens que ocuparam, ainda este ano, as 

escolas como forma de protesto contra as condições de ensino e reformas na educação, um 

movimento que inspirou jovens de todo país e se espalhou rapidamente por diversos estados. 

Também podemos citar aqueles que manifestaram apoio ao juiz Sérgio Moro e ocuparam desde 

maio de 2016 de forma permanente a Praça Pedro Alexandre Brotto. 

 

A verdade, é que as ocupações do espaço urbano por manifestantes em 

momentos políticos cruciais ocorrem naturalmente, e o poder deve lidar com esta dinâmica sem 

tolher o direto de locomoção e manifestação das pessoas. Durante o processo de impeachment da 

ex-presidente Dilma, o Distrito Federal recebeu manifestantes de todo país, de forma que ambos 

lados (a favor ou contra Dilma) ocuparam espaços e puderam se manifestar perante o Congresso 

Nacional. Grupos a favor da ex-presidente acamparam próximos ao Estádio Mané Garrincha e 

grupos contrários acamparam no Parque da Cidade. A ordem pública e segurança de Brasília não 

deixou de existir devido os acampamentos, e os manifestantes tiveram seus direitos respeitados, 
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comprovando não ser necessária ou proporcional a limitação genérica imposta pela autoridade 

coatora. 

 

Ademais, além de ser uma expressão da liberdade de locomoção e 

manifestação em si, a ocupação em forma de acampamento é instrumento necessário para aqueles 

que moram em outras cidades e possuem poucos recursos para estar próximos aos espaços de 

acontecimentos relevantes e possam exercer seu protagonismo como cidadãos ativos do seu país. 

  

É bem verdade que a autoridade coatora apela para o bom senso da 

Prefeitura de Curitiba, afirmando que “é salutar que o requerente, juntamente com os movimentos indicados 

na peça inaugural, negocie soluções a fim de garantir o direito de manifestação, com a limitações ora deferidas”. No 

entanto, a extensão da limitação imposta pela Magistrada é tamanha que, caso a Prefeitura se negue a negociar ou 

simplesmente se mantenha inerte, está, simplesmente, inviabilizada a permanência e manifestação na cidade de 

Curitiba entre os dias 8 e 10 de maio para todos aqueles que não possuem condições de arcar com 

diárias de hotéis.  

 

Poder acampar próximo ao local de eventos é tão importante para 

manifestantes com poucos recursos financeiros que, caso não seja possível, impede que este 

participe dos momentos que julga importantes no seu país, isto, ressalta-se, pelo simples fato de 

morar distante e não possuir dinheiro para permanecer em hotel. Não pode, isto é claro, a 

autoridade coatora deixar ao desejo da Prefeitura a viabilidade ou não do exercício de locomoção 

e manifestação dos mais humildes.  

 

Vale apontar que o direito de reunião está mais para o caos do que para 

o cosmos. Por outro lado, trata-se de uma situação caótica constitucionalmente protegida, cabendo ao 

Poder Público tomar medidas para que esta liberdade possa ser gozada. 

 

A respeito, em situação análoga o E. Supremo Tribunal Federal 

reconhecendo a natureza caótica, mas constitucionalmente protegida da liberdade de manifestação, reconheceu 

ser inconstitucional o Decreto n. 20.098/1999 do Distrito Federal que proibia a manifestação com 

aparelhos sonoros na Praça dos Três Poderes em Brasília. O STF considerou que a liberdade de 

reunião e manifestação pública são conquistas da civilização, enquanto fundamentos das modernas 
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democracias políticas, não podendo ser exigidas “manifestações silenciosas” (STF, ADI 1.969, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/06/07, DJe 31/08/2007)4.  

 

Logo, o que a autoridade coatora faz em sua decisão é inverter a o ônus 

do exercício dos direitos garantidos a todos os cidadãos, tornando estes dependentes das ações 

realizadas, ou não, pela Administração Pública. Ceifa-se, por completo, o direito de ir, vir e 

permanecer da população brasileira na cidade de Curitiba e, por consequência, sua liberdade de 

expressão de opiniões e pensamento. 

 

Portanto, é imperiosa a cassação da decisão proferida pelo juízo da 5ª 

Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Curitiba, expedindo-se competente salvo-

conduto para que todos aqueles que desejem manifestar seu pensamento na cidade de Curitiba 

possam o fazer, desde que de forma pacífica e organizada. 

  

V – PROIBIÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS 

 

Ainda, tem-se a proibição geral e genérica de montagem de estruturas sem 

especificar o que estaria abrangido neste conceito vago. Desta forma, pode-se se dizer que, durante 

2 (dois) dias, a cidade de Curitiba estará completamente suspensa de todo o cenário político 

nacional, não podendo nenhum cidadão se manifestar de forma plena em qualquer espaço público 

independente da sua matriz ideológica. 

 

Não poderão ser montados palcos, erguidos palanques ou inflados 

bonecos, de modo que nenhum movimento da sociedade civil organizada (liberal, socialista, 

comunista, anarquista, social-democrata, etc.) poderá utilizar o espaço urbano livremente, nele 

permanecer e se expressar como desejar. 

 

A generalidade é tamanha que podemos dizer que, da forma como foi 

escrita, a autoridade coatora proibiu todos os indivíduos presentes na cidade de Curitiba de 

                                                           
4 Para maiores detalhes, ver: RAMOS, André de Carvalho, Curso de Direitos Humanos. 3ª edição, São Paulo: 
Saraiva, 2016, p 616. 
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montarem barracas de ambulantes ou erguerem tendas de feiras, por exemplo, instituindo 

verdadeiro estado de exceção.  

 

Excelência, não adianta poder ir para onde se quer e não poder vir deste 

mesmo local quando deseja, não adianta poder ir e vir de um local se não se pode nele permanecer, 

não adianta ir, vir e permanecer no local sendo imposta uma série de limitações que desnaturam o 

gozo do espaço. Desta feita, resta patente que a decisão também atacou a liberdade de locomoção 

ao impedir de forma tão brutal a utilização do espaço com suas fórmulas genéricas e aplicações 

amplas as quais tiram, de forma irrazóvel, muito do significado do direito de locomoção. Havendo, 

portanto, a necessidade de se afastar esta parte da decisão da autoridade coatora, garantindo, 

preventivamente, que todas as estruturas que cumpram as exigências de segurança possam ser 

erguidas sem obstáculos impostos pelo Estado. 

 

Referida proibição, vaga e de aplicação para toda cidade, não lembra 

tempos democráticos, mas sim as mais truculentas ditaturas. Acerca da questão, lembramos o 

comunicado emitido pelo Ministro do Interior da Tunísia em 2011 - país que passava pelas 

turbulências criadas por governo autoritário de Muamar Gadafi que se perpetuava no poder desde 

1987 – e que estabelecia: “O Ministro do Interior vai deixar de autorizar, a partir de agora, a ocupação da via 

pública por quem cumpre as orações fora dos locais de culto”.5 A vagueza dos termos e amplitude da aplicação 

são similares à decisão atacada. 

 

VI - DA PREMENTE URGÊNCIA A DETERMINAR O RECEBIMENTO DO 

PRESENTE HABEAS CORPUS COLETIVO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO 

 

Finalmente, cumpre observar que é necessária a impetração do habeas 

corpus preventivo em plantão judiciário, tendo em vista que a decisão da autoridade coatora surtirá 

efeitos a partir do dia 08 de maio, e há notícia de que já iniciou-se o deslocamento de inúmeras 

pessoas de diferentes partes do país para a cidade de Curitiba.  

 

                                                           
5 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/tunisia-proibe-oracoes-e-manifestacoes-religiosas-nas-ruas-das-

cidades-do-pais/177957 
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Em outras palavras, existe o real risco de que, caso o presente habeas corpus 

não seja apreciado antes do dia 08 de maio de 2017, poderá haver perda do objeto. 

 

Assim, necessário se faz a análise pelo Desembargador plantonista.  

 

VII – DA NECESSIDADE DE DECISÃO LIMINAR 

 

A plausibilidade e aparência do direito alegado, estão presentes, uma 

vez que o direito de locomoção é garantido a todos pela Constituição Federal e este, como já dito 

se substância no direito de ir, vir e permanecer no local utilizando.   

 

O prejuízo sofrido com a demora na entrega da prestação 

jurisdicional é clara, uma vez que a decisão da autoridade coatora atacada restringe seus efeitos 

temporais entre os dias 8 e 10 de maio do presente anos, de forma que, após estas datas, já 

ocorreriam as ilegalidades com base na referida decisão e qualquer prestação jurisdicional sobre o 

assunto seria inócua. 

 

Portanto, é imperiosa a concessão de medida liminar, expedindo-se 

competente salvo-conduto coletivo para que todos aqueles que desejem manifestar seu pensamento 

na cidade de Curitiba possam o fazer, desde que de forma pacífica e organizada, afastando-se risco 

de imposição de multa ou outra medida coercitiva. 

 

VIII – PEDIDOS 

 

Por todo o exposto, requer a Impetrante: 

a)  Seja o presente habeas corpus recebido e conhecido em plantão 

judiciário ante a gravidade e a urgência da situação narrada; 

b) A concessão liminar da salvo-conduto coletivo, a fim de evitar 

o constrangimento ilegal, determinando-se que não sejam impedidos e nem multados nenhum 

cidadão que deseje ir, vir, permanecer e assim possa exercer a sua liberdade de expressão de 

pensamento nas ruas e praças da cidade de Curitiba possam o fazer, desde que de forma pacífica 

e organizada; 
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c)  A intimação pessoal da Defensoria Pública, de todas as decisões 

proferidas nestes autos, inclusive daquela concessiva ou denegatória da liminar pretendida, bem 

como, do acórdão, conforme determina o art. 128, I da Lei Complementar Federal ° 80, de 12 de 

janeiro de 1994; 

d)  Seja, ao final, concedida a ordem de forma a confirmar a decisão 

liminar, cassando-se, por consequência, a decisão da autoridade coatora. 

 

Termos em que 

Pede Deferimento. 

 

                                                                                                                                                                                                                         

Curitiba, 07 de maio de 2017. 

 

 

 
Camille Vieira da Costa 

Defensora Pública Coordenadora do 
NUCIDH 

 

Olenka Lins e Silva Martins Rocha 
Defensora Pública Coordenadora do 

NUFURB 
 
 

 
 

Bruno de Almeida Passadore 
Defensor Público Auxiliar do 

NUCIDH 
 

 
 

Daniel Alves Pereira 
    Defensor Público Membro do 

NUCIDH 
 

 


