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 R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório, as
informações prestadas pelo assessor Dr. Paulo Timponi Torrent:

A União formalizou interdito proibitório objetivando a prolação
de decisão judicial a inviabilizar a prática de esbulho ou turbação, por
parte das entidades recorrentes, sobre a área correspondente a trecho
da BR-101 localizado no Município de Propriá/SE (folha 2 a 6).

O Juízo acolheu a pretensão, nos seguintes termos (folha 333 a
346):

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. DIREITO DE REUNIÃO. CONTORNOS
ESTATUÍDOS PELO ART. 5º, XVI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO.
ABUSO DE DIREITO. PROCEDÊNCIA.

[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para ratificar

integralmente a liminar e condenar as entidades requeridas no
pagamento da multa fixada pelo provimento de urgência, diante de
seu descumprimento, incidindo juros de mora (0,5% por cento ao mês)
e correção desde o fato lesivo. Por igual, comino, para o caso de nova
ameaça de turbação ou esbulho que interfira no uso regular do local
descrito pela inicial, multa diária no valor de R$ 20.000,00 para cada
uma das entidades rés.

Condeno as demandadas nas custas,  pro rata , e em honorários,
estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma delas.

O Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros,
Petroquímicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe –
SINDIPETRO AL/SE, a Coordenação Nacional de Lutas – CONLUTAS
e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU
recorreram da sentença.

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento da
apelação cível nº 2008.85.00.001051-3, assentou o caráter não absoluto
do direito de reunião, considerada a ausência de aviso prévio.
Manteve astreintes a fim de compelir os recorrentes a dissolverem a
manifestação na BR-101, no Município mencionado. Eis a ementa do
julgado (folhas 540 e 541):

CONSTITUCIONAL. SINDIPETRO, PASTORAL DA TERRA
(CONLUTAS) E UNIÃO FEDERAL. POSSÍVEL COLISÃO DE
PRINCÍPIOS: ART. 5º, XV E XVI DA CF/88. PONDERAÇÃO, E
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PROCESSUAL CIVIL: NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 214, § 1º CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ATENDIMENTO.
ASTREINTES DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM
RAZOABILIDADE. APELOS REJEITADOS.

1. Hipótese em que várias entidades planejaram e realizaram,
manifestação, de caráter político, na BR 101, no Município de Própria-
SE, sem aviso prévio às autoridades e, após manifesta proibição da
União Federal, responsável pela garantia da livre locomoção de todos
no território nacional.

2. Possível colisão de direitos fundamentais: reunião e livre
locomoção: art. 5º, XV e XVI. Solução da sentença pela ponderação de
princípios, por considerar-se que o direito de reunião não é absoluto,
exigindo o aviso prévio para que as autoridades examinassem a
conveniência e oportunidade no local que permite o exercício da
locomoção e que seria comprometido.

3. Fixação de astreinte (multa) para dissuasão da manifestação no
local preferido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entidade, que não
impediu a tentativa de desobediência da ordem judicial e de ônus de
sucumbência de R$ 3.000,00 (três mil reais), também por entidade.
Razoabilidade.

4. A astreinte tem por escopo compelir a parte a cumprir a ordem
judicial, no caso à obrigação de não fazer. O descumprimento da
ordem implica a cobrança da multa imposta, pois, como observou
CARNELLUTTI: '... o homem é livre até para realizar um ato contra a
lei, em vez de agir de acordo com ela, podendo escolher entre a
obediência ou a desobediência da lei, mas não pode evitar as
conseqüências dessa desobediência, daí porque a liberdade é freada
com a responsabilidade".

5. Apelos rejeitados. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos”.

Embargos declaratórios desprovidos – folha 576 a 579.
No recurso extraordinário – folha 612 a 628 –, interposto com base

na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam
transgressão ao artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal.

Sob o ângulo da repercussão geral, articulam com o alcance de
direito fundamental de reunião e ressaltam as consequências sociais
da decisão impugnada, ante o grande número de manifestações
realizadas no País.

No mérito, afirmam inexistir previsão de intimação formal e
pessoal da autoridade pública, para o exercício do direito de reunião.
Aludem à pertinência da informação veiculada em outros meios de
comunicação, desde que suficiente à ciência do Poder Público. No
caso, dizem observada a exigência, porquanto demonstrado o
conhecimento da Polícia Rodoviária Federal, a qual esteve presente no
evento. Salientam a impossibilidade do exame de conveniência do
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Poder Executivo acerca da associação de pessoas em locais públicos
(folha 622 a 625). Postulam o afastamento das penalidades
estabelecidas no pronunciamento atacado (folha 628).

Nas contrarrazões, a União aponta, preliminarmente, a ausência
de repercussão geral da controvérsia, a deficiência na fundamentação
do recurso e a inviabilidade de reapreciação do conjunto fático-
probatório (folha 651 a 653). No mérito, evoca a literalidade do
preceito constitucional em discussão, salientando mostrar-se
inafastável a prévia comunicação ao Poder Público (folha 654).

Em 8 de outubro de 2015, o Supremo concluiu pela repercussão
geral do tema, em acórdão assim ementado:

LIBERDADE DE REUNIÃO AUTORIDADE COMPETENTE
PRÉVIO AVISO ARTIGO 5º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ALCANCE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da
exigência de prévio aviso à autoridade competente como pressuposto
para o exercício do direito versado no artigo 5º, inciso XVI, da Carta
de 1988.

A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo
desprovimento do recurso extraordinário. Sustenta a
constitucionalidade do aviso prévio como pressuposto para o
exercício do direito de reunião. Assevera imprescindível ser a
comunicação prévia, expressa e formal. Frisa o dever de observância
das balizas de segurança pública, bem assim de outros direitos
igualmente fundamentais. Defende adequado o exame de
conveniência da realização do ato, pela Administração Pública,
quando em jogo a garantia de continuidade da prestação de serviço
público, a liberdade de locomoção e a integridade física de transeuntes
e participantes da manifestação. Propõe a fixação de tese com o
seguinte teor:

O art. 5º, XVI, da Constituição estabelece os parâmetros para o
exercício legítimo do direito de reunião em locais abertos ao público,
devendo o Poder Público adotar os meios necessários para garantir a
segurança dos participantes do evento e da população em geral. O
aviso à autoridade competente deve ser prévio, expresso e formal.

Os pedidos de ingresso no processo, formalizados pelo Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP
e pelo espólio de Carlos Ramiro de Castro, foram indeferidos.

Vossa Excelência, em 25 de agosto de 2017, admitiu o Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, a Associação Direitos
Humanos em Rede – Conectas Direitos Humanos e a organização
Artigo 19 Brasil como interessados no processo.

Artigo 19 Brasil, por meio da petição/STF nº 60.151/2017, aludindo
ao exercício da prerrogativa em jogo, aponta impertinente estabelecer
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restrições incompatíveis com as novas formas de comunicação e
articulação coletivas. Destaca possível conferir-se concessões,
admitindo-se, por exemplo, que convocações realizadas em mídias
sociais, pela rede mundial de computadores, sejam equiparadas à
notificação prévia. Articula com o risco de imposição de requisitos
desproporcionais. Aponta como objetivo primordial do pressuposto
constitucional em debate a cientificação das autoridades a respeito da
ocorrência de eventos, de forma a permitir atuação voltada à
preservação de direitos direta e indiretamente afetados pelo ato. Diz
da necessidade de garantia das liberdades de reunião e expressão,
ainda que materializadas em manifestações e protestos espontâneos,
exceto quando o exercício desses direitos representar violação da
ordem pública democrática.

É o relatório.


