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Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XVI, CF/88: “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”. 

- Direito individual de exercício coletivo. É um direito instrumental 

(assegura a livre expressão de ideias) e inclui o direito de convocar, 

preparar, organizar uma manifestação e protestar pacificamente 

(Novelino).  



Direito à Liberdade 

- Estando dentro dos limites constitucionais, o Estado não deve interferir 

no exercício deste direito (dimensão negativa); além disso, 

compreende o dever do Estado de “proteger os manifestantes, 

assegurando os meios necessários para que o direito à reunião seja 

fruído regularmente. Essa proteção deve ser exercida também em face 

de grupos opositores ao que se reúne, para prevenir que perturbem a 

manifestação” (Branco). 

  



Direito à Liberdade 

- Reunião: agrupamento de pessoas (elemento subjetivo), com um 

mínimo de coordenação (elemento formal), com vistas a alcançar 

determinado objetivo (elemento teleológico), é um fenômeno 

transitório (elemento temporal) e deve ser pacífica e sem armas 

(elemento objetivo). Há, também, um elemento espacial, pois a 

reunião se dá em local determinado, em uma área específica (Branco). 

  

 



Direito à Liberdade 

- Limites do direito de reunião:  

- Deve ser pacífica: não pode colocar em risco pessoas ou bens alheios. 

No caso, a conduta abusiva deve ser dolosa, visando o confronto físico 

e a ruptura da paz social (Branco). 

- Não pode frustrar outra reunião previamente agendada para o 

mesmo local: vale o critério de precedência na convocação, 

constatado pelo momento do aviso à autoridade competente.  

 



Direito à Liberdade 

- Prévio aviso à autoridade competente: note que não se trata de 

pedido de autorização, mas de comunicação para fins de organização 

e para evitar eventual conflito de agendamentos.  

- O prévio aviso (e não prévia autorização) só é exigido quando a 

reunião está marcada para ocorrer em espaço aberto ao público. 

- Visa permitir que a Administração adote as medidas necessárias para 

que a reunião possa transcorrer tranquilamente.  

 



Direito à Liberdade 

- “Marcha da Maconha”: “manifestação legítima, por cidadãos da 

república, de duas liberdades individuais revestidas de caráter 

fundamental: o direito de reunião (liberdade-meio) e o direito à livre 

expressão do pensamento (liberdade-fim). A liberdade de reunião 

como pré-condição necessária à ativa participação dos cidadãos no 

processo político e no de tomada de decisões no âmbito do aparelho 

de Estado. Consequente legitimidade, sob perspectiva estritamente 

constitucional, de assembleias, reuniões, marchas, passeatas ou ...  

 



Direito à Liberdade 

- ... encontros coletivos realizados em espaços públicos (ou privados) 

com o objetivo de obter apoio para oferecimento de projetos de lei, 

de iniciativa popular, de criticar modelos normativos em vigor, de 

exercer o direito de petição e de promover atos de proselitismo em 

favor das posições sustentadas pelos manifestantes e participantes da 

reunião. (ADFP n. 187). 

 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XVII, CF/88: “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

vedada a de caráter paramilitar”. 

- Em um sentido amplo, as associações podem ser entendidas como 

coligações de pessoas físicas, de caráter estável, sob uma direção 

comum e que visam a obtenção de fins lícitos (Branco). 

- Direito individual de exercício coletivo.  

 



Direito à Liberdade 

- Base constitutiva: pluralidade de pessoas (não há número mínimo) e 

ato de vontade.  

- Finalidade: alcançar um objetivo lícito, de caráter comercial ou não. 

Note que também são considerados ilícitos os fins que contrariam o 

direito em sentido amplo, e não só aqueles que são expressamente 

ilegais (Branco).  

- Distinção: reuniões são transitórias, associações têm estabilidade.  

 



Direito à Liberdade 

- Vedação do caráter  paramilitar: tem relação com o modo pelo qual a 

associação desenvolve suas atividades, desafiando o monopólio 

estatal da força. “É típico da associação paramilitar a adoção de 

estrutura interna similar às das forças militares regulares – 

apresentando hierarquia bem definida e adotando o princípio da 

obediência” (Moraes). 

- Não é imprescindível o uso de armas para o reconhecimento do 

caráter paramilitar. 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XVIII, CF/88: “a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento”. 

- Cooperativas: definidas pela Lei n. 5.764/71, são “sociedades de 

pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não 

sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados 

[...]” (art. 4º). 



Direito à Liberdade 

- A liberdade de associação compreende os direitos: 

a. de criar associações e cooperativas, independentemente de 

autorização estatal; 

b. de aderir a qualquer associação, sem ser obrigado a isso; 

c. de desligar-se da associação, sem ser obrigado a permanecer nela; 

d. de dissolver a associação espontaneamente, se se entender 

conveniente (Silva). 



 


