
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA 
SEÇÃO CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DO DISTRITO 
FEDERAL  

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE NO 
DISTRITO FEDERAL – PSOL/DF, órgão de direção regional de partido político 
registrado no CNPJ com o nº 08.678.505/0001-11, com endereço em SCS, Quadra 
02, Bloco C, nº 252, Edifício Jamel Cecílio, 5º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 
70302-905, presentado por seu presidente, FÁBIO FELIX, atualmente no exercício 
do mandato de deputado distrital, vem, por seus advogados, impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de LIMINAR inaudita altera pars, 

com fundamento no artigo 5º, incisos LXIX e LXX, alínea “a”, da Constituição da 
República e art. 1º e 21 da Lei 12.016/09, contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, Sr. Júlio Danilo Souza Ferreira, brasileiro, 
delegado federal, portador da RG nº 1.493.768 - SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 
793.658.681-49, titular da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 
00.394.718/0001- 00, com endereço no SAM – Conjunto “A” Bloco “A” Edifício 
Sede, Asa Norte, Brasília-DF CEP: 70.620-000, órgão do DISTRITO FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito público, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

I – DOS FATOS  

O impetrante é partido político e tem participado da oposição ao 
atual governo federal e distrital. 

Como parte de suas atividades, realizou convocações para 
manifestações e protestos para o dia 29 de maio de 2021, para expressar oposição às 
políticas dos atuais ocupantes do Poder Executivo Federal, com pedido para que seja 
processado o impeachment do atual Presidente, principalmente em razão do manejo 
desastroso da pandemia de Covid-19 no país. Haverá concentração de manifestantes 
que sairão em passeata a pé, com distribuição de máscaras, álcool gel e observância 
de distanciamento social, além de carreata, para os manifestantes que preferirem 
participar com maior distanciamento (doc. 1 – convocatórias do impetrante a seus 
filiados para o ato por redes sociais.).  

Em atendimento ao que preceitua o art. 5º, inc. XVI, da 
Constituição da República, os organizadores do ato enviaram aviso prévio às 
autoridades do GDF, por meio de ofício dirigido ao senhor Subsecretário de 
Operações Integradas da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
Federal (doc SEI – nº 2). Então, Secretaria de Estado de Segurança Pública do 
Distrito Federal expediu a Notificação n.º 103/2021 - SSP/SOPI/CEATE/GEVEN/
ASSEVEN – ato coator impugnado, de 26 de maio de 2020 – que, embora tenha 
assentido à realização da manifestação, fez constar exigência ilegal e abusiva. 
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Trata-se da proibição expressa de haver balões na manifestação, o 
que cerceia a garantia fundamental à liberdade de expressão de pensamento e de 
crítica política. Especialmente, essa proibição tem sido utilizada para proibir bonecos 
infláveis utilizados para satirizar governantes, típicos de manifestações políticas.  

De fato, nos protestos políticos contra os governos petistas e que 
pediam o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, eram notórios os bonecos 
infláveis para demonstrar a crítica a ela e ao Presidente Lula, inúmeras vezes retratado 
como presidiário. Também ganhou notoriedade, nesse período, o “pato da Fiesp”, 
boneco inflável que só foi retirado da frente do gramado do Congresso Nacional por 
solicitação do IPHAN, como relata a reportagem da qual a foto abaixo colacionada 
foi retirada.  

 

Figura 1 - Protesto realizado em 07.09.2015 - Foto de André Dusek - Estadão 
Conteúdo  1

 Imagem re(rada da reportagem: “Bonecos infláveis de Lula e Dilma são levados para protesto em 1

Brasília” – 07/09/2015 – 09h09 – Disponível em : < hHp://g1.globo.com/distrito-federal/no(cia/2015/09/
manifestantes-levam-bonecos-de-lula-e-dilma-para-brasilia-durante-desfile.html> Acesso em 28/05/2021. 
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Figura 2 - "Pato da Fiesp" instalado na Esplanada - Foto de Mateus Rodrigues - G1  2

Mais tarde, ganharam alguma notoriedade o retrato do exPresidente 
Michel Temer como um vampiro, boneco que recorrentemente era inflado na Praça 
dos Três Poderes e suas proximidades. 

O Governo local também não passou incólume à prática do uso de 
bonecos para a demonstração das insatisfações, como exemplifica o boneco que 
retrata o Governador Rodrigo Rollemberg, em 2016. Os bonecos também foram 
inflados para projetar imagens positivas, como o general que batia continência para o 
Congresso, ainda em 2015, e o super-Moro, que mobilizava esperanças no início de 
2019, inflado em frente à Alameda dos Estados. Verifiquem-se as imagens:  

 Imagem re(rada da reportagem “Com aval do Iphan, pato inflável da Fiesp de 20 metros volta à 2

Esplanada” – 08/04/2016 – 11h12 – Disponível em: < hHp://g1.globo.com/distrito-federal/no(cia/
2016/04/com-aval-do-iphan-pato-inflavel-da-fiesp-de-20-metros-volta-esplanada.html> Acesso em 
28.05.2021.
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Figura 3 - Boneco retrata Temer como Vampiro - Foto de Sérgio Lima - Poder360  3

 

Figura 4 - Boneco retrata Governador Rollemberg como pinóquio - Foto de Mateus 
Vidigal - G1 

 Imagem re(rada da reportagem “Com Temer inflável, servidores protestam por reajustes salariais” – 3

11/07/2018 – 19h09 – Disponível em: < hHps://www.poder360.com.br/congresso/com-temer-inflavel-
servidores-protestam-por-reajustes-salariais/> Acesso em 25.08.2021.

/ 	4 21

SCN, Quadra 01, Bloco F, Edifício America Office Tower, Sala 903 – Brasília DF - 70711-905 - Fone/Fax (61) 
3328-2914 www.maimoni.adv.br

https://www.poder360.com.br/congresso/com-temer-inflavel-servidores-protestam-por-reajustes-salariais/
https://www.poder360.com.br/congresso/com-temer-inflavel-servidores-protestam-por-reajustes-salariais/
https://www.poder360.com.br/congresso/com-temer-inflavel-servidores-protestam-por-reajustes-salariais/


 

Figura 5 - General "Brasil Acima de Tudo" bate continência para Congresso - Foto de 
Lula Marques - Agência PT  4

 

Figura 6 - Super-Moro é inflado em frente ao Congresso Nacional - Foto de Rafael 
Neves - Congresso em Foco 

Ocorre que, desde o início de 2019, manifestantes políticos que 
encomendam bonecos infláveis para demonstrarem seu descontentamento com o 
presidente da vez, Jair Bolsonaro, não conseguem inflá-los na Esplanada dos 
Ministérios, uma vez que rapidamente são abordados pela Polícia Militar, que 
determina a remoção para locais mais distantes. Os filiados ao impetrante relatam 
que, de acordo com as forças de segurança, são informados de que é exigida pela 
legislação autorização da Administração Regional do Plano Piloto para artefatos 
infláveis, a fim de garantir a segurança e possibilidade de vistoria, uma vez que se 
trataria de “estrutura de apoio”. De acordo com os policiais, o Decreto estabeleceria a 
necessidade de que estruturas de apoio como palcos, arquibancada e estrutura de 
iluminação tenham um documento firmado por engenheiro ou arquiteto denominado 

 Imagem disponível em: < hHps://fotospublicas.com/boneco-inflavel-de-general-do-exercito-e-colocado-4

em-frente-ao-congresso-nacional/> Acesso em 28/05/2021. 
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Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), de modo a garantir a segurança 
desses dispositivos.  

Sucede que essa exigência, em relação aos bonecos infláveis, não 
encontra fundamento legal. Tais bonecos não oferecem qualquer risco à segurança e, 
ressalte-se, são inflados por motor simples com ar comum, sem qualquer gás 
inflamável. Apenas existe Norma Técnica de segurança para quando tais infláveis são 
utilizados como brinquedos de grande porte – ABNT NBR 15859. Quando não 
contém estruturas de sustentação e são usados apenas como adornos, objetos de 
expressão, artefatos para publicidade, entre outros, não há qualquer necessidade de 
ART. 

É mais que certo que essas estruturas dispensam qualquer exigência 
de vistoria do Poder Público. O que ocorre, na verdade, é que a inclusão dos “balões” 
entre as “estruturas de apoio a protestos” que tornam necessária mais uma 
autorização pelo Poder Público faz com que haja um filtro a distinguir - 
indevidamente - entre os bonecos tolerados e os não tolerados. 

A exigência de mais uma autorização para uso da área – além da 
solicitada às autoridades de segurança – é também desarrazoada. Trata-se de simples 
mecanismo para dificultar o pleno direito de reunião de expressão dos manifestantes 
– que, ressalte-se, já comunicaram previamente às autoridades quanto ao uso da área.  

Não se desconhece que os integrantes da cúpula do Executivo 
federal, em especial o próprio Presidente, sejam mais bem aprovados entre os 
policiais que na média da população, embora também entre as forças de segurança 
cresça a desaprovação.  Destaca-se esse fato pois, recentemente, durante a tomada de 5

depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia de covid-19 no 
Senado, a proibição de que o capitão cloroquina, boneco inflável muito semelhante a 
alguns de dos filiados ao impetrante, fosse inflado no gramado da Esplanada.  

 

 Ver, por exemplo, a seguinte reportagem: “Alerta para 2022: cresce a insa(sfação com Bolsonaro dentro 5

das polícias - Congelamento salarial, falta de prioridade na vacinação e descaso com a morte do senador 
Major Olímpio são algumas das queixas nas forças de segurança” – 02/04/2021 – 13h31 – Disponível em: 
hHps://veja.abril.com.br/poli(ca/alerta-para-2022-cresce-a-insa(sfacao-com-bolsonaro-dentro-das-
policias/ Acesso em 28/05/2021. 
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Figura 7 - Recorte da reportagem  6

A reportagem relata que “O grupo tentou instalar o boneco na 
Esplanada dos Ministérios pela manhã, mas foi impedido pela Polícia Militar do 
Distrito Federal (PM-DF). Segundo a PM, eles não tinham autorização. Mais tarde, 
ergueram o boneco em outra localidade.” O relato está em consonância com o 
vivenciado pelos filiados ao impetrante, que, mesmo tendo informado previamente a 
respeito da realização da manifestação política, foram expressamente proibidos de 
levar balões alegóricos, ao suposto fundamento de que seria necessária uma 
“autorização especial”.  

 Íntegra da reportagem disponível em <hHps://www.correiobraziliense.com.br/poli(ca/6

2021/05/4926832-manifestantes-erguem-boneco-inflavel-de-bolsonaro-capitao-cloroquina.html>. Acesso 
em 28/05/2021. 
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É de propriedade conjunta de alguns filiados ao impetrante o 
boneco denominado “bolsolixo”, retratado na imagem abaixo, que também já foi 
inflado em alguns protestos. Porém, não lhes é autorizado inflar na Esplanada, mas 
sempre em região mais afastada, ao menos na Torre de TV, ao argumento de que 
seria necessária autorização especial para tanto.  

 

Figura 8 - Reprodução Poder360  7

É nítido, assim, que a criação de mecanismo burocrático para exigir 
autorização especial para simplesmente inflar bonecos de sátira e crítica política é 
abusiva, e não pode ser tolerada, além de permitir atuação desequilibrada dos agentes 
de segurança na garantia da manutenção da segurança e incolumidade públicas em 
tais protestos, naturais da ordem democrática. 

II - DA LEGITIMIDADE ATIVA  

Conforme o art. 5º, inc. LXX, alínea “a” da Constituição Federal , é 8

legitimado para interpor mandado de segurança coletivo o Partido Político com 
representação no Congresso Nacional. 

 Imagem extraída da reportagem “No Dia da Enfermagem, boneco de Bolsonaro sujo de sangue é inflado 7

na Esplanada” – 12.05.2020 – 16h30 – Disponível em hHps://www.poder360.com.br/brasilia/no-dia-da-
enfermagem-boneco-de-bolsonaro-sujo-de-sangue-e-inflado-na-esplanada/ Acesso em 28.05.2021.

 Art. 5º (...)  8

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 
LXX - o mandado de segurança cole(vo pode ser impetrado por: 
a) par(do polí(co com representação no Congresso Nacional; 
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Na esteira, o disposto no art. 21  da Lei do mandado de segurança, 9

atribuindo legitimidade aos partidos políticos na interposição de writ constitucional, 
prevendo, no parágrafo único os tipos de direitos à serem protegidos, dentre eles os 
coletivos e os individuais homogêneos. 

Ressalte-se que, diferentemente da hipótese de legitimação prevista 
na alínea “b” do supracitado dispositivo constitucional, não há restrição expressa 
quanto ao objeto do mandado de segurança coletivo impetrado por Partido Político. 

O STF já afirmou em algumas decisões plenárias o direito amplo da 
impetração de Mandado de segurança pelo Partido Político, não adstrito aos 
interesses de seus filiados, mas em favor da proteção de direitos coletivos e/ou 
individuais homogêneos (poder-se-ia dizer até mesmo os difusos). 

Apesar de não reconhecer a legitimidade de Partido Político para 
discutir majoração de imposto, no RE 196.184 a Relatora Ministra Ellen Gracie 
assegurou ao Partido Político a legitimidade do mandado de segurança coletivo, 
aplicando-se no writ constitucional “tudo a respeito da legitimação dos partidos 
políticos na ação direta de inconstitucionalidade”. 

Conforme consignou a Relatora em seu voto, “A previsão do art. 5º, 
LXX, da Constituição objetiva aumentar os mecanismos de atuação dos partidos 
políticos no exercícios de seu mister, [...] não podendo, portanto, ter este campo 
restrito a defesa de direitos políticos, e sim de todos aqueles interesses difusos e 
coletivos que afetam a sociedade. A defesa da ordem constitucional pelo Partidos 
Políticos não pode ficar adstrita somente ao uso do controle abstrato das normas. A 
Carta de 1988 consagra uma série de direitos que exige a atuação destas instituições, 
mesmo em sede de controle concreto. À agremiação partidária, não pode ser vedado 
o uso do mandado de segurança coletivo em hipóteses concretas em que estejam em 
risco, por exemplo, o patrimônio histórico, cultural ou ambiental de determinada 
comunidade. E conclui a Ministra que “se o partido político entender que 
determinado direito difuso se encontra ameaçado ou lesado por qualquer ato da 
administração, poderá fazer uso do mandado de segurança coletivo, que não se 
restringirá apenas aos assuntos relativos a direitos políticos e nem aos seus 
integrantes”. 

 Lei nº 12.016/2009 9

Art. 21.  O mandado de segurança cole(vo pode ser impetrado por par(do polí(co com representação no 
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legí(mos rela(vos a seus integrantes ou à finalidade 
par(dária, ou por organização sindical, en(dade de classe ou associação legalmente cons(tuída e em 
funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de 
parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que per(nentes às suas 
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.  
Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado de segurança cole(vo podem ser:  
I - cole(vos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
seja (tular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica básica;  
II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e 
da a(vidade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.
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Independente da abrangência da aplicabilidade do art. 21 da Lei 
12.016, o certo é que há legitimidade dos partidos políticos para o mandado de 
segurança coletivo em face de direitos coletivos e difusos, conforme entendimento do 
STF no julgamento do RE mencionado. Como anota a doutrina , para os Partidos 10

políticos a pertinência temática “não é exigida para as ações de controle abstrato e o 
legislador constitucional somente alocou esta exigência em relação à alínea b. Dentro 
deste raciocínio, qualquer interesse coletivo pode ser tutelado pelo partido, sendo 
vedada, no entendimento do STF, a defesa de interesses individuais homogêneos. [...] 
Não há que se restringir a atuação dos partidos apenas aos interesses de seus 
integrantes ou à finalidade partidária”. 

É certo que o caso presente envolve direito coletivo e individual 
homogêneo – a defesa da legalidade e moralidade, o direito a livre manifestação e 
expressão, a extensão do direito de reunião e, em última linha, a defesa à ordem 
democrática (direito difuso afeto aos partidos, conforme Lei 9.096, art. 1º e art. 17  da 
CF/88). 

Importante consignar, ainda, que “a interpretação excludente dos 
direitos difusos viola a Constituição, uma vez que o inciso LXX de seu art. 5º não 
restringe o cabimento do writ coletivo apenas aos direitos coletivos stricto sensu e 
individuais homogêneos. Logo, se o texto constitucional não restringe, não cabe ao 
legislador infraconstitucional fazê-lo, mormente porque o mandado de segurança 
coletivo está disposto no rol de garantias fundamentais da Constituição, o que torna 
ainda mais descabida a limitação de sua incidência pela Lei 12.016/2009 ”. 11

Dessa forma, ante a relação estreita dos objetivos, pedidos e 
interesse de agir do presente writ com as finalidades, programas (vide Estatuto ) e 12

lutas do PSOL, documentos e campanhas do Partido, expressão direta do permissivo 
constitucional do art. 5º, inc. LXX e do art. 17, bem como da legitimidade fixada pelo 
art. 1º da Lei 9.096, resta assegurada a possibilidade de uso do mandado de segurança 
coletivo para fins defesa de interesses difusos, de modo a exigir a observância da 
ordem jurídica. Mais recentemente, outro não foi o entendimento do ilustre Ministro 
Gilmar Mendes, na decisão liminar nos MS 34.070 e 34.071 MC/DF. 

 MEDINA, José Miguel Garcia. Mandado	 de	 Segurança	 Individual	 e	 Cole2vo:	 comentários	 à	 Lei	10

12.016/2009. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. P. 214.

 GARCIA REDONDO, Bruno. Mandado	de	Segurança:	comentários	à	Lei	n.	12.016/2009. Rio de Janeiro: 11

Forense; São Paulo: Método, 2009. P. 152.

 Art. 5º – O Par(do SOCIALISMO	 E	 LIBERDADE desenvolverá ações com o obje(vo de organizar e 12

construir, junto com os trabalhadores do campo e da cidade, de todos os setores explorados, excluídos e 
oprimidos, bem como os estudantes, os pequenos produtores rurais e urbanos, a clareza acerca da 
necessidade histórica da construção de uma sociedade socialista, com ampla democracia para os 
trabalhadores, que assegure a liberdade de expressão polí(ca, cultural, arus(ca, racial, sexual e religiosa, 
tal como está expressado no programa par(dário 

Art. 6º – Coerente com o seu Programa, o Par(do SOCIALISMO	E	LIBERDADE é solidário a todas as lutas 
dos trabalhadores do mundo que visem à construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, 
incluindo as lutas das minorias, nações e povos oprimidos.
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Assim, por ser o impetrante Partido Político com representação no 
Congresso Nacional, conforme documentos anexos, comprova-se a legitimidade ativa 
da demanda nos termos do art. 5º, inc. LXX da CF/88. 

II. DO ATO COATOR 

Como narrado, o ato coator consiste na Notificação n.º 103/2021 - 
SSP/SOPI/CEATE/GEVEN/ASSEVEN, uma vez que trouxe proibição expressa 
quanto a balões na manifestação, o que viola o direito líquido e certo dos associados à 
liberdade de expressão de pensamento e de crítica política.  

De fato, consta do ato a seguinte advertência:  

“ E S T A N O T I F I C A Ç Ã O N Ã O D A R Á 
AUTORIZAÇÃO:  

1. Para instalação de estrutura de apoio para a 
manifestação, como palcos, tendas, circos, iluminação, 
balões e outros dispositivos, o responsável deverá 
requerer autorização junto à Administração Regional da 
área, inclusive para a requisição da competente vistoria e 
exame das Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART), por parte do CBMDF e da Defesa Civil;” 

Como se verifica, a autoridade inclui “balões” como “estruturas de 
apoio”, motivo pelo que seria necessário inclusive acionar o Corpo de Bombeiros e a 
Defesa Civil para vistoria-los e examinar a conformidade das Anotações de 
Responsabilidade Técnica.  

A abusividade do ato salta aos olhos, na medida em que uma 
arquibancada onde se sentarão manifestantes e um mero balão de expressão de crítica 
são tratados da mesma forma: exigem necessariamente vistoria do Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil!  

Além da patente desnecessidade de vistoria e responsabilização 
técnica de engenheiros para inflar balões tipicamente usados em ações publicitárias e 
protestos políticos, como artefatos festivos, a abusividade do ato se consubstancia na 
medida em que se impõe ao particular, caso pretenda levar um balão ao protesto, a 
necessidade de comunicar previamente à Administração Regional. Porém, a própria 
Secretaria de Segurança Pública afirma que comunicará quanto à realização do evento 
a esses mesmos órgãos – Administração Regional, Corpo de Bombeiros e Defesa 
Civil – para providências de atribuição própria. E mais: ao receber a informação, não 
direciona o particular para a Administração Regional, a fim de regularize as chamadas 
“estruturas de apoio”. Dito de outra forma: a Secretaria de Segurança Pública afirma 
que dará ciência a todos os órgãos para que tomem providências necessárias à 
garantia de protestos, exceto quanto às chamadas “estruturas de apoio”, nas quais de 
incluem “balões”, estes que devem ser informados à parte, diretamente à 
Administração Regional. 

Verifique-se:  

“ESTA NOTIFICAÇÃO NÃO DARÁ AUTORIZAÇÃO:  

1. Para instalação de estrutura de apoio para a manifestação, 
como palcos, tendas, circos, iluminação, balões e outros 
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dispositivos, o responsável deverá requerer autorização junto à 
Administração Regional da área, inclusive para a requisição da 
competente v i s tor ia e exame das Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), por parte do CBMDF e da 
Defesa Civil;  

2. Para o uso das áreas públicas da Esplanada dos Ministérios, 
da Praça dos Três Poderes e dos Eixos Monumental e 
Rodoviário em toda extensão, para qualquer tipo de 
acampamento; 

(...)  

N O T I F I C A Ç Ã O 

O SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL, DE ACORDO COM O ART. 3. º, DECRETO 
N.º 26.903, DE 12 DE JUNHO DE 2006,  NOTIFICA o Sr. 
Ar tu r Nogue i r a Fe l lows , CPF : 073 .659 .091 -96 , 
DOMICILIADO QE 34 Conjunto N Casa 16 - Guará II – 
BRASÍLIA–DF, REPRESENTANDO a UNE - União 
Nacional dos Estudantes, RESPONSÁVEL PELO ATO 
PÚBLICO: CARREATA/PASSEATA - UNE - União 
Nacional dos Estudantes, PREVISTO PARA OCORRER 
NA: Eixo Monumental - VIA S1 - CONGRESSO 
NACIONAL (Concentração Passeata - Museu Nacional e 
Concentração Carreata - Estac. Palácio do Buriti) – 
BRASÍLIA/DF,ESTIMATIVA DE PÚBLICO DE Passeata 
3000 (três mil) pessoas; Carreata 200 (duzentos) carros, DAS 
09:00 às 13:00 hs, NO DIA 29/05/2021, NOS SEGUINTES 
TERMOS: 

Demais informações adicionais: 

1. A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito 
Federal – SSP/DF, adotará as medidas necessárias para 
garantir a reunião constitucionalmente assegurada, fazendo 
respeitar os direitos das pessoas, participantes e não 
participantes do ato público; 

2. Após o processo das informações sobre o evento, a SSPDF 
comunicará a realização da carreata, passeata, reunião e 
manifestação aos Órgãos Distritais e Federais que se fizerem 
necessários, em especial a Secretaria de Estado de Proteção da 
Ordem Urbanística do Distrito Federal (DFLEGAL), 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), à 
Subsecretaria de Estado das Cidades (SECID), a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), à 
Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal (Vigilância Sanitária/SES) e à(s) 
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respectiva(s) Administração(ões) Regional(is) (RA) da área, 
para a adoção de providências de competência própria; 

3. As informações sobre o evento poderão ser prestadas em 
reunião de trabalho a se convocada pela SSP-DF para esse fim, 
com participação dos representantes convidados da entidade 
ou organização responsável pelo evento, com representantes 
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia 
Civil, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e de 
outros órgãos da União e/ou do Governo do Distrito Federal 
que se fizerem necessários.  

(...) 

Como se verifica, a SSP, ao tempo que proíbe os particulares de 
levarem balões para a manifestação política, por uma suposta necessidade de 
avaliação técnica de segurança a ser solicitada junto à Administração Regional, 
compromete-se ela mesma a diligenciar junto à Administração e os outros órgãos 
encarregados de tais procedimentos. Trata-se, nitidamente, de procedimento abusivo 
para fornecer argumentos a autoridades que pretendem “filtrar” expressões políticas 
conforme seu próprio gosto particular.  

Essa proibição consubstancia verdadeiro ato abusivo, e violador do 
direito coletivo à liberdade de expressão, manifestação e crítica política. É o que se 
argumenta adiante. 

III – DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

a. Do direito à liberdade de manifestação e de crítica política  

O direito líquido e certo cuja tutela se pretende – expressar, em 
manifestação política coletiva, por meio de bonecos infláveis, crítica satírica – 
encontra guarida no art. 5º, incisos IV, IX, XVII, XVIII, XIX, XX e X, da 
Constituição da República. Trata-se, na verdade, de um conjunto de liberdades 
previsto no ordenamento internacional, inscrito na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, arts. 18 a 20, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, arts 18 a 
22, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, arts. IV, XXI e 
XXII e na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, arts. 13, 15, 16 e 23.  

São liberdades articuladas entre si, na medida em que o direito à 
liberdade de manifestação coletiva da expressão de pensamento, ou simplesmente 
liberdade de manifestação, pode ser exercido por meio da liberdade de reunião, 
prevista no artigo 5º, inciso XVI, da CF/88. Vale a pena colacionar esse dispositivo: 

“Art. 5º  

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;” 

Desse modo, o direito de reunião decorre diretamente do texto 
constitucional, e pode ser exercido livremente, independente de autorização prévia 
das autoridades competentes. O texto do dispositivo atesta apenas a necessidade de 
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aviso prévio às autoridades competentes, para que tomem as providências cabíveis no 
sentido de viabilizar o desempenho desembaraçado do direito de manifestação 
coletiva. 

Ora, a necessidade de aviso prévio consiste tão somente no ato de 
dar conhecimento às autoridades competentes para que possam, dentre outras 
providências, organizar o trânsito, garantir a segurança e ordem públicas e impedir 
que outra manifestação ocorra no mesmo lugar. No entanto, tal limite não se 
confunde com a autorização prévia, da qual o direito de reunião e manifestação 
coletiva prescindem, tendo em vista que o aviso prévio busca apenas organizar o 
ambiente para a realização dos atos planejados de modo que também não frustre o 
exercício desse direito por outras pessoas . 13

Vale registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
bastante deferente à liberdade de expressão, opinião e reunião, uma vez que se trata 
de direitos instrumentais para o fortalecimento da democracia. De fato, há o 
entendimento de que nem mesmo a falta do aviso prévio é capaz de inviabilizar o 
direito de reunião ou de tornar o ato de manifestação ilegal, tendo em vista que não 
configura um requisito para o desempenho dessa liberdade. No julgamento do RE 
806.339/SE, com repercussão geral reconhecida, vai no sentido de que semelhante 
aviso prévio sequer necessita ser registrada ou realizada de forma pessoal, bastando a 
veiculação de informação sobre a manifestação que irá ocorrer, colaciona-se: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 
GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE 
MANIFESTAÇÃO. DIREITO DE REUNIÃO E DE 
EXPRESSÃO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. 
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. 
Em uma sociedade democrática, o espaço público não é 
apenas um lugar de circulação, mas também de participação. 
Há um custo módico na convivência democrática e é em 
relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve 
ser estimada. 2. O aviso ou notificação prévia visa permitir que 
o poder público zele para que o exercício do direito de 
reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião 
no mesmo local. Para que seja viabilizado, basta que a 
notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público 
realizar a segurança da manifestação ou reunião. 3. 
Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto 
constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A 
inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. 
4. A notificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque 
implica reconhecer como necessária uma organização que a 
própria Constituição não exigiu. 5. As manifestações pacíficas 
gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja 
possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos 
por sanções criminais ou administrativas que resultem multa 

 PAULO. Alexandrino, 2013, p. 146.13
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ou prisão. 6. Tese fixada: A exigência constitucional de aviso 
prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a 
veiculação de informação que permita ao poder público zelar 
para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não 
frustre outra reunião no mesmo local. (grifo nosso) 

Conforme palavras do redator do Acórdão, Ministro Edson Fachin: 

“Noutras palavras, porque não há uma autorização prévia, o 
único sentido possível para a exigência de aviso prévio é 
precisamente o de permitir que o poder público zele para que 
o exercício do direito se dê de forma pacífica e que não frustre 
outra reunião no mesmo local. Para tanto, basta que a 
notificação seja efetiva, isto é, permita ao poder público 
realizar a segurança da manifestação ou reunião.” 

Nesse sentido, o Poder Público não pode obstaculizar o direito de 
manifestação coletiva ou condicioná-lo às notificações formais ou procedimentos 
administrativos que busquem qualquer tipo de autorização ou aval das autoridades 
locais. Tampouco as autoridades competentes podem limitar ou condicionar a forma 
de organização ou de conformação dos atos de manifestação sob pena de inviabilizar 
o caráter espontâneo das manifestações coletivas. Ressalta-se que as diversas formas 
de manifestação estão contempladas pelo texto constitucional e pelos tratados 
internacionais dos quais o Brasil é signatário e que as únicas exigências constitucionais 
dizem respeito ao caráter pacífico da manifestação e a proibição de armas nas 
manifestações coletivas. 

Como cediço, a liberdade de reunião é um dos meios de exercício 
da liberdade de expressão coletiva, tutelada pela Carta Magna. Segundo o artigo 5º, 
IX, o direito à liberdade de expressão prescinde de qualquer licença e não pode ser 
censurado em nenhuma circunstância. A matéria em análise no presente writ diz 
respeito, sobretudo, ao direito de manifestação do pensamento e de expressão 
coletiva, que no mais das vezes são praticados por meio de um outro direito 
constitucional, qual seja a liberdade de reunião. 

Em que pese as eventuais restrições a que a liberdade de expressão 
possa ser submetida, em decorrência de colisão com outros princípios de mesma 
natureza, momento em que se torna necessária a realização do sopesamento como 
forma de se chegar ao direito prevalente, o presente MS não busca a garantia de um 
ato de expressão que extrapole o âmbito de proteção desse direito constitucional. Ao 
contrário, o que se pretende defender aqui são atos de liberdade de expressão dentro 
de parâmetros constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, de forma 
pacífica e desprovidos de ataques à honra pessoal e à intimidade de outrem.  

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é rica ao 
afirmar a prevalência da liberdade de expressão frente a outros preceitos - pelo seu 
valor determinante do regime democrático. Na ADI 4451, de relatoria do Ministro 
Alexandre de Moraes, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de normas que 
proibiam as emissoras de rádio e televisão a transmissão de programas que 
satirizassem candidatos, partidos ou coligações políticas, tendo feito constar na 
ementa que “[o] direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona 
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somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou 
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, 
satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se 
que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia 
constitucional.” Nesse julgamento, também constou que “[t]anto a liberdade de 
expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente 
se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição 
crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.” (DJe 20/03/2019).  

Por fim, para demonstrar a solidez do entendimento do Supremo 
Tribunal, vale colacionar trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Celso de 
Mello na ADPF 187/DF, em que foi relator, na qual o Tribunal decidiu excluir 
qualquer interpretação que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das 
drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de 
manifestações e eventos públicos. Em seu voto, o relator rememorou o quanto é 
assente na jurisprudência do STF a compreensão de que às forças de segurança 
pública, em manifestações políticas, cabe apenas assegurar a ordem, tendo feito 
referência ao histórico julgamento do HC 4.781/BA, em que foi paciente o então 
candidato a presidente da República Ruy Barbosa, impedido pela polícia de fazer 
campanha no Estado da Bahia, por ordem do presidente daquela província. 
Mencionou também a ADI 1.969/DF, em que o Tribunal declarou a 
inconstitucionalidade do Decreto distrital 20.007/99, que proibiu “a realização de 
manifestação pública, com a utilização de carros aparelhados e objetos sonoros na 
Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti e vias 
adjacentes”: 

 “As decisões que venho de referir, Senhor Presidente – uma, 
pronunciada sob a égide da Constituição republicana de 1891 
(HC 4.781/BA, Rel. Min. EDMUNDO LINS), e outra, 
proferida sob a vigente Constituição promulgada em 1988 
(ADI 1.969/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) -, 
bem refletem, ainda que as separe um espaço de tempo de 
quase um século, o mesmo compromisso desta Suprema 
Corte com a preservação da integridade das liberdades 
fundamentais que amparam as pessoas contra o arbítrio do 
Estado.  

Na realidade, esses julgamentos revelam o caráter eminente da 
liberdade de reunião, destacando-lhe o sentido de 
instrumentalidade de que ele se reveste, ao mesmo tempo em 
que enfatizam a íntima conexão que existe entre essa liberdade 
jurídica e o direito fundamental à livre manifestação do 
pensamento.  

O Supremo Tribunal Federal, em ambos os casos, deixou 
claramente consignado que o direito de reunião, enquanto 
direito-meio, atua em sua condição de instrumento viabilizador 
do exercício da liberdade de expressão, qualificando-se, por 
isso mesmo, sob tal perspectiva, como elemento apto a 
propiciar a ativa participação da sociedade civil, mediante 
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exposição de idéias, opiniões, propostas, críticas e 
reivindicações, no processo de tomada de decisões em curso 
nas instâncias de Governo.  

É por isso que esta Suprema Corte sempre teve a nítida 
percepção de que há, entre as liberdades clássicas de reunião e 
de manifestação do pensamento, de um lado, e o direito de 
participação dos cidadãos na vida política do Estado, de outro, 
um claro vínculo relacional, de tal modo que passam eles a 
compor um núcleo complexo e indissociável de liberdades e 
de prerrogativas político-jurídicas, o que significa que o 
desrespeito ao direito de reunião, por parte do Estado e de 
seus agentes, traduz, na concreção desse gesto de arbítrio, 
inquestionável transgressão às demais liberdades cujo exercício 
possa supor, para realizar-se, a incolumidade do direito de 
reunião, tal como sucede quando autoridades públicas 
impedem que os cidadãos manifestem, pacificamente, sem 
armas, em passeatas, marchas ou encontros realizados em 
espaços públicos, as suas idéias e a sua pessoal visão de 
mundo, para, desse modo, propor soluções, expressar o seu 
pensamento, exercer o direito de petição e, mediante atos de 
proselitismo, conquistar novos adeptos e seguidores para a 
causa que defendem.  

A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito 
de reunião, passa a ser o espaço, por excelência, do debate, da 
persuasão racional, do discurso argumentativo, da transmissão 
de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocupada 
pelo povo converte-se naquele espaço mágico em que as 
liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais.” (j. 
15/06/2011, DJe 28/05/2014)  

Assim, não seria razoável que o Poder Público limitasse o exercício 
da manifestação coletiva do pensamento condicionando-o à prévia licença das 
autoridades competentes, sob pena de se violar dispositivo constitucional de mais alta 
relevância para o Estado Democrático de Direito. Outrossim, a prévia licença das 
autoridades locais sobre a forma e o conteúdo das manifestações, quando estas 
cingem-se de caráter pacífico, configura clara afronta ao artigo 5º, IX, traduzindo-se, 
assim, em um ato de coação ilegal à liberdade coletiva de manifestação do 
pensamento exercida por meio da liberdade de reunião. 

b. Do atendimento às exigências regulamentares: comunicação prévia às autoridades 
policiais  

Cientes de seus direitos e deveres, e tendo em vista o caráter pacífico 
da manifestação objeto do presente Mandado de Segurança, com o intuito de 
viabilizar um ambiente adequado para a realização dos atos do dia 29 de maio de 
2021 e de cooperar com as autoridades distritais, os organizadores informaram o 
Poder Público com antecedência razoável acerca da referida manifestação e 
protocolaram ofício junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito 
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Federal, o que deu origem ao processo administrativo que culminou com o ato 
impugnado.  

Como aduzido anteriormente, é uma tradição de manifestações 
políticas a utilização de artefatos de expressão como cartazes, faixas, fantasias, 
alegorias e balões infláveis representando figuras públicas e políticos. Tais artefatos 
possuem caráter simbólico e vão ao encontro das finalidades pacíficas das 
manifestações e do direito de expressão coletiva constitucionalmente regulamentadas. 
Nesse sentido, depreende-se do Recurso Extraordinário supramencionado que, uma 
vez cumpridas as exigências do texto constitucional, evidenciando-se o caráter pacífico 
da reunião, o Poder Público não deve interferir na organização do evento, ou trazer 
exigências desproporcionais, sob pena de inviabilizar os propósitos do ato de 
expressão e inviabilizar o exercício pleno do direito de defesa. Recorre-se novamente, 
neste ponto, à inteligência do Voto do eminente Min. Fachin no RE  806.339/SE: 

Tampouco se depreende do texto constitucional qualquer 
exigência relativamente à organização: a liberdade de 
expressão e reunião pode, com efeito, assumir feição plural e 
igualitária, não sendo possível estabelecer, como regra, uma 
organização prévia. Assim, não há como exigir-se que a 
notificação seja pessoal ou de algum modo registrada, porque 
implica reconhecer como necessária uma organização que a 
própria Constituição não exigiu. 

Ademais, a exigência, pelo Poder Público, de verificação de 
Anotação de Regularidade Técnica por engenheiro ou arquiteto em balões que não 
exercem função de estrutura de apoio é absolutamente descabida e ilegal. Balões 
utilizados para fazer crítica política, em que pessoas não irão escalar ou se apoiar, mas 
que estão ali apenas para serem vistos, evidentemente não cumprem função estrutural 
e colunas, vigas, bases de apoio, etc. 

Os pedidos formulados nesse MS limitam-se, tão somente, a balões 
infláveis utilizados como em ações publicitárias e festivas, que não apresentam 
qualquer risco à incolumidade física dos manifestantes e transeuntes e não dependem 
de gases inflamáveis e sustentam com cordas simples.  

Registre-se, por fim, que a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, 
que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, estabelece apenas que 
todos os contratos referentes à execução de serviços ou obras de Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia deverão ser objeto de anotação no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-DF. Tal exigência não se 
aplica aos balões infláveis, justamente por não decorrerem de serviços ou obras e por 
não possuírem caráter estrutural.  

Ainda, conforme a Resolução nº 1.025, de 2009, do Confea, fica 
sujeito à anotação de responsabilidade técnica no Crea em cuja circunscrição for 
exercida a respectiva atividade: “todo contrato referente à execução de obras ou 
prestação de serviços relativos às profissões vinculadas à Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia ou Meteorologia; e todo vínculo de profissional com pessoa 
jurídica para o desempenho de cargo ou função que envolva atividades para as quais 
sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões 
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retromencionadas. Tal disposição também não guarda relação com balões infláveis, 
por não possuírem caráter de obra ou prestação de serviço de engenharia.  

Veja-se, conforme reportagens que o balão é feito por artista, sem 
qualquer estrutura de engenharia ou afim. É um balão inflável, sem qualquer relação 
com estrutura de palco ou engenharia. 

Assim, é possível concluir que balões infláveis não estão sujeitos à 
ART, e não necessitam de fiscalização quanto aos critérios de segurança exigidos pelo 
Decreto Distrital, justamente por não possuírem caráter estrutural e não apresentarem 
riscos à segurança dos manifestantes, tais como as obras e os serviços de engenharia 
que envolvam estruturas complexas e muitas vezes duradouras. Ao contrário, o que se 
pretende é a fixação momentânea de artefato de manifestação sem o suporte de 
elementos estruturais. 

V. DA LIMINAR 

Para a concessão da medida liminar, devem concorrer dois 
requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na 
inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se 
vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora . 

O artigo 7º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o 
mandado de segurança, dispõe que a liminar será concedida, suspendendo-se o ato 
que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida. 

Em uma análise de cognição sumária, no caso ora apresentado, é 
imperativo de Justiça a concessão da medida liminar, eis que, em consequência do ato 
administrativo manifestamente ilegal, o impetrante após o cumprimentos de todos os 
requisitos exigidos pelo instrumento convocatório, foi sumariamente não 
recomendado, a partir de fundamentos inconstitucionais sem qualquer embasamento 
legal. 

O fumus boni juris encontra respaldo nos postulados constitucionais 
da liberdade de expressão e da liberdade de manifestação previstas pelo art. 5º, 
incisos IX e XVI, respectivamente, da Constituição Federal. 

O próprio julgamento do RE 803.339/SE, com repercussão geral 
reconhecida,  reforça esta premissa ao firmar o entendimento que se segue: 

1. Em uma sociedade democrática, o espaço público não é 
apenas um lugar de circulação, mas também de participação. 
Há um custo módico na convivência democrática e é em 
relação a ele que eventual restrição a tão relevante direito deve 
ser estimada. 2. O aviso ou notificação prévia visa permitir que 
o poder público zele para que o exercício do direito de 
reunião se dê de forma pacífica e que não frustre outra reunião 
no mesmo local. Para que seja viabilizado, basta que a 
notificação seja efetiva, isto é, que permita ao poder público 
realizar a segurança da manifestação ou reunião. 3. 
Manifestações espontâneas não estão proibidas nem pelo texto 
constitucional, nem pelos tratados de direitos humanos. A 
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inexistência de notificação não torna ipso facto ilegal a reunião. 
4. A notificação não precisa ser pessoal ou registrada, porque 
implica reconhecer como necessária uma organização que a 
própria Constituição não exigiu. 5. As manifestações pacíficas 
gozam de presunção de legalidade, vale dizer, caso não seja 
possível a notificação, os organizadores não devem ser punidos 
por sanções criminais ou administrativas que resultem multa 
ou prisão. 6. Tese fixada: A exigência constitucional de aviso 
prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a 
veiculação de informação que permita ao poder público zelar 
para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não 
frustre outra reunião no mesmo local. 

Há que se considerar ainda, a irrazoabilidade de se exigir ART para 
“balão festivo”. O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade é requisito de 
validade das normas, tanto na sua confecção quanto na sua aplicação. Disso se extrai que 
uma decisão que não se mostra amoldada à razoabilidade não possui juridicidade e 
validade, configurando violação à Constituição Federal. 

Conforme lição do Ministro Celso de Mello: 

“O princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação dogmática de 
diversas cláusulas constitucionais, notadamente aquela que veicula a garantia 
do substantive due process of law – acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar 
os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como 
parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A 
norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta 
obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que 
consagra, em sua dimensão material, o princípio do  substantive due process of 
law  , art. 5º, LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais 
decorrentes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de que a prerrogativa 
de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição jurídica essencialmente 
limitada, ainda que o momento de abstrata instauração normativa possa repousar 
em juízo meramente político ou discricionário do legislador.” RE 374.981-RS – 
Min. Celso de Mello. 

Além disso, qual a razoabilidade de, conforme notícias referidas 
acima, a polícia permitir a instalação de balões em lugares outros que não a 
Esplanada? Ora, se não há problema de instalar em outros locais, se verifica que não 
existe, de fato, qualquer ilegalidade no uso de balões sendo a proibição uma atitude 
isolada e fora dos ditames e permissivos legais. 

O periculum in mora no caso, o perigo de ocorrência de lesão 
irreparável ou difícil reparação é patente, vez que se o ato manifestamente ilegal de 
restrição ao direito de utilizar balões infláveis em manifestações pode colocar em risco 
o livre exercício do direito de manifestação coletiva do pensamento e de reunião os 
quais se busca exercer no próximo dia 29 de maio de 2021. Caso não seja julgado a 
tempo tais direitos podem ser inviabilizados sob pena de prejudicar o próprio 
propósito da presente ação. 
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Desse modo, presentes todos os requisitos autorizadores da medida 
liminar, espera-se que a mesma seja concedida, de modo a evitar maiores prejuízos ao 
impetrante. 

VI.        DOS PEDIDOS 

Desde logo, requer a Vossa Excelência a concessão de liminar, 
inaudita altera pars, para suspender o ato impugnado, de modo que, independente de 
ART, seja permitido ou não proibida a utilização de balões, assim permitindo aos 
substituídos pelo impetrante, ou não coibindo-os, a utilização de bonecos infláveis nos 
protestos convocados para o dia 29/05/2021, sendo a Autoridade Impetrada intimada 
para o cumprimento da medida. 

Ao final, requer a Vossa Excelência a procedência do pedido e 
concessão da segurança para afastar o ato coator na parte em que proíbe a utilização 
de balões, para determinar à Autoridade que se abstenha de determinar a retirada de 
bonecos infláveis utilizados com a finalidade de crítica ou opinião política.   

Requer, ainda, a notificação da Autoridade Impetrada (art. 7º, inc. I, 
da Lei 12.016/09), para que, no prazo legal, preste suas informações. 

Requer, também, que se dê ciência ao órgão de representação 
judicial da pessoa jurídica a qual está vinculada a Autoridade Impetrada (art. 7º, inc. 
II, da Lei 12.016/09). 

Por fim, nos termos do artigo 12, da Lei 12.016/09, requer seja 
ouvido o representante do Ministério Público. 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 

Termos em que, pede deferimento. 

Brasília/DF, 28 de maio de 2021. 

ANDRÉ MAIMONI 
OAB/DF 29.498 

ALBERTO MAIMONI 
OAB/DF 21.144
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