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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA – STJ. 
 
 
 
 
 
 

ALMIR CESAR BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, portador 
do RG número 13308343 SSP MT, CPF 621.945.181-34 e do título de eleitor 
número 0025.9673.2038, Seção 0253, Zona 019, residente na Rua Márcio 
Perim, 1547 Cidade Alta, Itaúba, MT CEP – 78.510-000, como qualquer pessoa 
(art. 654, CPP), vem à presença de Vossa Excelência, por meio da Advogada 
que esta subscreve, com fulcro na Constituição, com base nos arts. 1º, 
parágrafo único, artigo 5º LXVIII, LXXVII e art.37, da Constituição Federal e art. 
647 e seguintes do Código de Processo Penal, tendo em vista a possibilidade 
da prática de ato abusivo e ilegal, impetra 

 
HABEAS CORPUS INDIVIDUAL, COLETIVO E PREVENTIVO EM 

FAVOR DO IMPETRANTE E DE TERCEIROS contra a seguinte autoridade: 
 
Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA, com endereço na 

residência oficial no DF, com endereço na residência oficial nesse Estado que 
figura como autoridade coatora, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir 
expostos. 

 
1. DOS FATOS 
 
Segundo a Constituição Federal é assegurado que todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público independentemente de 
autorização. 
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O Requerente vem pleitear que seja assegurado o direito de exercer a sua 
manifestação de reunião no âmbito do Distrito Federal objetivo de comemorar a 
liberdade de expressão, de locomoção, entre outros direitos alcançados pelo 
povo brasileiro, titular da soberania popular e de quem emana todo o poder, 
nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Constituição Federal. 

A convocação para a data comemorativa prevista para o mês de setembro 
de 2021, foram realizadas pelas redes sociais e por meio de contatos de 
whatsapp, havendo expectativa de diversas caravanas de veículos de várias 
espécies dentre outros ônibus motos carros caminhões particulares vindos para 
o Distrito Federal, amparados por estimativa ultrapassada dos seis milhões de 
pessoas, vendo que alguns manifestantes já retornaram para seus lares, outras 
pessoas ainda permanecendo no local descrito acima capital federal com 
acampados até a conclusão de que seja almejados o que foi solicitado. 

Considerando ser genérico tempo indefinido bem como indeterminável 
reunião garantido sem interrupção pela constituição até conclusão com os 
pedidos mencionados ajuntados outrens (ao Presidente da República da 
Federativa do Brasil) pelo representante jurídico Almir Cesar Batista dos 
Santos. 

Como todos necessitam de espaços públicos para o exercício da cidadania 
(ato democrático em pleno gozo da democracia) 

Previsto destinados previamente a colocação de barracas para o 
estacionamento dos carros particulares, ônibus e demais veículos 
eventualmente concentrados. Assim como previsto no (Sancionário popular 
anexo). 

Trata-se de manifestação de forma ordeira pacífica divulgada em todos os 
Estados da Federação, com possibilidade de afluxo de pessoas e de veículos 
originados de todas as unidades da federação garantido o direito de locomoção 
movimentação concentração reunião em todo território nacional (prol de 
mesma espécie) em tempo de paz pelos que compareceram permanecem 
movimentam retornam em evento ou residência quando desejar Art. 5o XV–XVI 
– II – III – IV– VI – é inviolável a liberdade de consciência; Pelos que Vierem ou 
foram ao Distrito Federal participantes de todo o Brasil em todo território 
nacional. 

Ressalta que, todos já estão sendo alertados quanto ao disposto no art. 7º. 
do referido anexo, segundo o qual, fica vedada nas locomoções a pé, nas 
reuniões e manifestações públicas, a utilização, pelos participantes, de 
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instrumentos capazes de produzir lesões corporais e danos ao patrimônio 
público e privado. 

Ocorre que, a autoridade coatora dá  ordens                            verbais para que a Polícia 
Militar feche o acesso à Esplanada dos Ministérios, que obrigue os 
manifestantes a retirarem os acampamentos e toda estrutura necessária para 
as necessidades básicas dos mesmos, tornando indisponíveis inúmeras vagas 
de estacionamentos públicos, proibindo a entrada de vendedores ambulantes, 
tudo para dificultar ou inviabilizar o livre exercício daqueles direitos, que são 
amparados pela Constituição Federal.    

Portanto, como facilmente se pode constatar, o impetrante age dentro dos 
limites constitucionais e legais e o que pretende é que os colaboradores, 
manifestantes e participantes possam agir, livremente, no exercício regular dos 
direitos de expressão, locomoção e de exigir o que está descrito no documento 
sancionário popular, sendo absolutamente constrangedora qualquer ação, 
escrita ou verbal, das autoridades coatoras, no sentido de inviabilizar os 
exercícios desses direitos. 

 
DOS DIREITOS: 
 

Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência; Art. 5º LXXIII –; 
Nos (Direitos e Garantias Fundamentais) Art. 5º ao Art. 17 da CF. Está 
estabelecido:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos :Art. 14. 
III – A soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: 
III - iniciativa popular. 
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Art. 5ª- 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: 
§ 1ºAs normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata). 

Isso significa que, antes da avaliação pra qualquer aplicabilidade vem o 
dever de autorizar os compostos nos Arts. 5º ao 17, pelas garantias que 
fundamentam o direito. 

Ainda no artigo 5º da CF, IV (é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato;) e que VI – (é inviolável a liberdade de 
consciência;) ou que VIII – (ninguém será privado de direitos por motivo de 
convicção filosófica ou política), e ainda que IX – (é livre a expressão da 
atividade intelectual, científica e de comunicação,) trata-se da ciência política 
no exercício da (cidadania Art. 1º II –) independentemente de censura ou 
licença; ainda que X – (são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas assegurado o direito); garantidos que II – (ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei); 

LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus (ato necessário 
ao exercício da cidadania; 

Diante do feito amparado pelo Art. 14. III – (iniciativa popular). Em 
defesa de direito constitucional (exercício fundamental da soberania popular) 
com valor igual para todos, nos termos da lei. Art. 102. I – f) a causa conflito a 
União e o Distrito Federal, 

Todo o poder emana do povo, exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.  

DA GRATUIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL 
STJ decide que só julgará governadores em caso de crime 

cometido durante o mandato 
             O HC é gratuito, de acordo com o que dispõe o art. 5o., LXXVII, da 
Constituição Federal. Confira:  LXXVII – são gratuitas as ações de habeas 
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corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício 
da cidadania. 

 DA ILEGALIDADE DA COAÇÃO 
 

De acordo com o art. 648, I, do CPP, a coação                                            será ilegal 
quando não houver justa causa. 

Em diversas ocasiões, as autoridades coatora vêm 
inviabilizando o livre exercício da liberdade de locomoção e de expressão em 
todo o País e principalmente  em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, onde 
a população  já se habitou de se manifestar. 

No caso do Governador do DF, ele dá ordens                                            verbais 
para que a Polícia Militar feche o acesso à Esplanada dos Ministérios, que 
obrigue os manifestantes a retirarem os acampamentos e toda estrutura 
necessária para as necessidades básicas dos mesmos, torna indisponíveis 
inúmeras vagas de estacionamentos públicos, proíbe a entrada de 
vendedores ambulantes, tudo para dificultar ou inviabilizar o livre exercício 
daqueles direitos, que são amparados pela Constituição Federal.    

Portanto, o requerente e os demais manifestantes 
pacientes pretendem é ter a oportunidade de EXERCER OS DIREITOS 
CONSTTUCIONAIS DE EXPRESSÃO E LOCOMOÇÃO, sem sofrer 
quaisquer tipos de restrições a esses direitos fundamentais. 

 
PEDIDO: 
 
Por   todo   o   exposto, requer   à   Vossa Excelência: 
 
1. PRELIMINARMENTE, a emissão de ordem para que o impetrado SE 
ABSTENHA DE IMPEDIR O RETORNO DOS MANIFESTANTES À 
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, pois a Esplanada é um local acessível até 
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mesmo para os manifestantes que vieram e vêm de longe e que não têm 
muitos recursos financeiros para se locomover e o local onde estão acampados 
é distante. 
 
REQUERIMENTOS 
 

A. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, 
responder à presente demanda;  
 

B. Determine a intimação do Ministério Público do Distrito Federal, como 
fiscal da Lei para que acompanhe os atos da Polícia Militar do Distrito 
Federal em sua relação com os manifestantes no local;  
 

C. Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua 
procuradoria de representação; 

 
 2-PRELIMINARMENTE, a emissão de ordem para que o impetrado SE 
ABSTENHA DE IMPEDIR A LIVRE LOCOMOÇÃO, AMEAÇAR OU DAR 
ORDENS DE PRISÃO ao impetrante, aos participantes/manifestantes e 
vendedores ambulantes, sob qualquer pretexto ilegal; 
 
3 – A CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O IMPETRANTE E 
TODOS OS MANIFESTANTES TENHAM PRAZO RAZOÁVEL PARA 
NEGOCIAÇÃO; 
 
4 – A CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO PARA TODOS OS 
BENEFICIÁRIOS PARA QUE NÃO SEJA RESTINGIDA A LIBERDADE DE 
LOCOMOÇÃO, DE EXPRESSÃO E DE REUNIÃO.  
 
5 – A fixação de multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a ser 
paga pelas autoridades coatoras, em caso de descumprimento de qualquer das 
medidas determinadas;  
 
6 – A proibição da imposição de multas, de qualquer natureza, como forma de 
coagir os colaboradores, manifestantes e vendedores ambulantes e inviabilizar 
ou dificultar o livre exercício dos direitos de locomoção e de expressão, 
mormente multas de trânsito;  
 
7.   A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS PARA CONFIRMAR TODOS 
OS PEDIDOS LIMINARES, para permitir que o impetrante, os colaboradores, 
participantes, manifestantes, vendedores ambulantes e os terceiros acima 
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indicados possam exercer livremente os direitos de expressão, de locomoção e 
de reunião pacífica no território nacional e, especificamente, na Esplanada          
dos Ministérios, até o dia 20/09/2021, CONCEDENDO-LHES O SALVO 
CONDUTO e proibindo quaisquer coações, ameaças, prisões, imposição de 
multas, de forma ilegal. 
 
Conforme narrativa acima colacionada, ficou perfeitamente evidenciado o 
direito líquido e certo do impetrante, afinal, trata-se de clara inobservância 
legal.  
 
Todo procedimento assim como qualquer ato administrativo deve ser 
conduzido com estrita observância aos princípios constitucionais, sob pena de 
nulidade.  
 Em síntese, tem-se evidenciado o direito à concessão da ordem:  
 

Nestes termos, pede deferimento pra qualquer mérito. 
 

Brasília-DF, 11 de setembro de 2021 
 
 

Maria Solidade de Miranda Alves Rovetta 
OAB-RJ 114.609 

 
Adriana Mangabeira Wanderley 

OAB/AL 5064 
 

 
 

 
                 

   
 
 
 
 
 
  


