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RESUMO

Este trabalho aborda o fenômeno “Rolezinho” que marcou nossa sociedade

com o conglomerado de jovens em shoppings centers para entretenimento. Alguns

viram como manifestação dos pobres da periferia contra o consumismo, outros não

visaram tal hipótese. Teve repercussão negativa socialmente, com isso, causou o

motivo que ensejou os pedidos das medidas liminares pelos shoppings. O

magistrado em sua maioria deferiu as liminares para os shoppings, sempre

ponderando o conflito de direitos fundamentais inerentes; como direito de locomoção,

direito laboral dos lojistas e direitos de manifestação dos jovens. Os shoppings é

espaço privado, mas de uso comum, ou seja, análogo ao público. O Projeto de Lei

508/2013 tipifica crime de Desordem Pública e ameaça o Direito dos Jovens se

reunirem para entretenimento. A sugestão é que tal evento seja realizado em

parques e sambódromos.

INTRODUÇÃO

O “rolezinho” se tornou um fenômeno e motivo de grandes discussões na

sociedade, uns dizem que é a manifestação social dos oprimidos contra a classe

consumista, tratando de uma manifestação social. Há quem diga que não se trata de

manifestação social, pois os jovens do “rolezinho” ostentam o que de melhor há

neste ambiente de consumo, cuja finalidade do evento seja o entretenimento,

seguida da ostentação.

Esse movimento ganhou repercussão negativa, por conta de alguns atos de

vandalismos em eventos ocorridos anteriormente, que por conta desse motivo

ensejou aos proprietários dos shoppings o pedido de medida liminar. Pois,

discutiram a real natureza jurídica do shopping, se é público ou privado?

Em tese é privado, mas é de uso comum, de acesso a todos, sendo análogo

ao público. A maioria dos Juízes concedeu a medida liminar, outros indeferiram,

sedo a minoria.

Nas liminares concedidas, os magistrados usaram como pressuposto, sempre

o volume de pessoas que em um mesmo lapso de tempo estaria presente no



ambiente, ensejando dessa forma a desordem, pois o direito de manifestação dos

jovens do “rolezinho” não deveria prevalecer sobre o de locomoção dos transeuntes

e o direito laboral, ali exercido pelos lojistas, e assim, ficou como sugestão ao jovens

que tal evento em lugares como praças, sambódromos e outros semelhantes.

O Projeto de Lei 508/2013 que tipificará crime de Desordem Pública é

polêmica e causa insegurança aos que exerce manifestação em espaços de uso

comum, pois, muitas ações poderão de forma duvidosa ser enquadrado nesta norma.

Esse projeto de Lei abrirá precedente para que o fenômeno rolezinho seja visto

como desordem, prejudicando futuramente o entretenimento da juventude.

OBJETIVOS

Uma abordagem da discussão jurídica sobre o movimento social denominado

“rolezinho” como fenômeno social e possível análise dos motivos levantados pela

mídia, na hipótese de tal evento ser uma manifestação contra o consumismo.

METODOLOGIA:

O presente trabalho foi elaborado através da consulta de sites jurídicos, leis,

projeto de lei, liminares dentre outras fontes.

CONCEITO

O “rolezinho”, por ser um fenômeno novo, tem diversos conceitos, a maioria

erigida pela mídia que expõe à sociedade com termos cada vez mais diferentes,

sem nenhuma definição exata.



Como não há norma que regule tal fato, também não há um conceito jurídico,

todavia, por haver grande repercussão, muitos operadores do direito têm dado

conceitos próximos do que seria ideal para o direito.

É o caso do Advogado Aldemario Araujo, que conceituou o fenômeno em um

artigo escrito no portal Jus Navigandi. O jurista conceitua preconizando que:

“Rolezinho é a denominação dada a um movimento, normalmente

iniciada nas redes sociais da internet, em que dezenas ou centenas

de jovens, em regra moradores das periferias das maiores das

maiores cidades brasileiras, marcam uma “visita” coletiva a um

determinado Shopping Center. A princípio, a “atividade” consiste num

passeio pelo estabelecimento comercial como forma de

entretenimento”1.

A priori é visado no evento, o entretenimento e lazer dos jovens e

adolescentes. Geralmente o lazer se dá com música do gênero funk; comemoração

de aniversário de algum “famosinho” do grupo, entre outros motivos.

Repercussões do “Rolezinho” na Sociedade

Os jovens em grandes números lotam determinado shopping, marcado

posteriormente através das redes sociais na internet, sem o prévio aviso do

proprietário do estabelecimento a ser explorado pelo entretenimento em massa.

Esse fenômeno causou espanto; a princípio pela quantidade, pois fenômeno

como este, nunca ocorreu antes e nem era esperado principalmente os casos

isolados de violência, arrastões causados por saqueadores introduzidos no meio da

massa, cuja finalidade não era o entretenimento.

Esse fenômeno se estendeu por diversos estados, tornando fenômeno

nacional. Todos sempre com o intuito e objetivo de lazer e entretenimento, mas que

muitos destes também tiveram seu foco desviado, com a animosidade de poucos

que partiram para o vandalismo.

1 ARAUJO, Aldemario. Mestre em Direito. Procurador da Fazenda Nacional. Professor da Universidade Católica
de Brasília. Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (pela OAB/DF). Ex – Coordenador-Geral da
Dívida Ativa da União. EX-Corregedor-Geral da Advocacia da União. (http://jus.com.br/artigos/26580).



A mídia expos o fato como: movimento social de cunho político; grupo de

jovens vândalos que demonstra perigo a propriedade e locomoção das pessoas,

dentre outros.

O pressuposto desta ideia foram os atos negativos ocorridos nos primeiros

eventos, ensejando a ideia que a causa dos conflitos foram à segregação e exclusão

dos pobres e negros, moradores da periferia, que exigiam igualdade social e

inclusão dos oprimidos.

O jurista Vinícius Carrilho Martinez fortalece essa ideia em seu texto

publicado no portal Jus Navigandi aduzindo que:

“Há um problema histórico/racista: as elites sempre

detestaram os pobres, os mulatos, os morenos, os

trabalhadores, as negras, as lavadeiras, os sem terra e os sem-

teto. Recentemente, apoiados pela ascensão econômica (ainda

que muito superficial) e graças às compras de celulares e de

acesso às redes de comunicação em massa (internet), os

pobres passaram a requerer sua inclusão na modernidade.

Pode-se dizer quer, tardiamente, os pobres foram às compras:

mas foram”

E ainda esclarece que para ele o motivo nuclear do fenômeno rolezinho é o

consumismo, pois os jovens buscam sua inclusão consumista, todavia, não são bem

vindos a estes espaços por conta de sua condição social, senão vejamos, in verbis:

(...) “Há um problema histórico/racista: as elites sempre detestaram

os pobres, os mulatos, os morenos, os trabalhadores, as negras, as

lavadeiras, os sem terra e os sem-teto. Recentemente, apoiados pela

ascensão econômica (ainda que muito superficial) e graças às

compras de celulares e de acesso às redes de comunicação em

massa (internet), os pobres passaram a requerer sua inclusão na

modernidade. Pode-se dizer quer, tardiamente, os pobres foram às

compras: mas foram”.(...)Nos rolezinhos, os jovens pobres são

impedidos de ultrapassar o limite do convívio social. Como nunca

tiveram uma educação de verdade e nem cultura (como



esclarecimento do mundo), pensam que no ambiente vale tudo,

assim como nas periferias de suas vidas”.2

Não é o que pensa a Advogada Taís Carvalho Silva, que refuta essa ideia de

segregação. Em seu artigo no portal Jus navigandi fomenta que:

“Simplificar o fenômeno com mero rótulo de movimento social e

político de tentativa de integração dos excluídos é tão grave quanto

estereotipar seus participantes de vândalos que representam uma

ameaça social”. (...) “O fato é que, na contramão do discurso

excludentes”. de segregação, grande parte dos jovens que

participam dos eventos ostentam smartphones, aparelhos eletrônicos,

roupas e calçados da dita sociedade consumistas”.3

Em outras palavras, não existe esta briga de classe e segregação da

burguesia levantada pela maioria dos jornalistas em suas matérias e até mesmo por

juristas, tentando atribuir tal fato como fenômeno político, sendo que os participantes

ostentam os atrativos que os de classes elevadas também usufruem e, não há esta

reivindicação quando reunidos para curti o momento de lazer e entretenimento.

ROLEZINHO E AS LIMINARES

Por conta da negativa repercussão que o “rolezinho” causou na sociedade, os

proprietários dos Shoppings Centers, preocupados com a hipótese de futuros atos

de vandalismo na propriedade de consumo, começaram a ingressarem no judiciário

pedindo o impedimento de tal fenômeno dentro do estabelecimento, através de

medida liminar.

Natureza Jurídica do Shopping Center

2 Martinez. Vinício Carrilho, Professor adjunto II do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade
Federal de Rondônia - UFRO. Pó-doutor em Educação e em Ciências Sociais. Doutor em Ciências Sociais/UNESP
e em Educação/USP. Mestre em Educação e em Direito; Bacharel em Ciências Sociais e em Direito.
(http://jus.com.br/artigos/26447)
3 SILVA, Taís Carvalho. Professora de Direito Civil e Direito Empresarial. Especialista em Direito Empresarial Pela
Universidade Politécnica de Madri – UPM Espanha (2010). Bacharela em Direito pela Universidade Católica do
Salvador – UCSAL (2006). Advogada em Salvador.( http://jus.com.br/artigos/26480)



As liminares causaram polêmicas, principalmente as que tiveram os pedido

deferidos, e impediram os “rolezinhos” marcados por determinado grupo de jovens

pelas redes sociais na internet. A polêmica que girou em torno do “rolezinho” foi o

ensejo dos conflitos de direitos que pairavam na questão deste fenômeno.

De um lado os Jovens queriam o exercício de manifestação e direito de

reunião, para assim, executarem o lazer. De outro lado, havia a exigência do direito

de propriedade, locomoção dos demais visitantes dos ambientes e do direito laboral

dos lojistas que eram prejudicados na decorrência do evento. Mas houve a questão

que mais perdurou em discussão, a saber; natureza jurídica do Shopping.

O shopping é uma propriedade privada, mas de total acesso ao público,

fazendo com que analogamente seja público, ou seja, “de uso comum”. Versando

sobre o tema no portal Jus Navigandi, o Advogado Guilhermo Glassman fomenta

citando MELLO, Antonio Bandeira de. Que:

“Dentre os bens públicos, encontramos aqueles chamados ‘de uso

comum’, que assim como shoppings centers são aberto a livre

utilização de todos, desde que ‘em concorrência igualitária e

harmoniosa com os demais, de acordo com o destino e condições

que não lhe causem uma sobre carga invulgar (2011, p.942), sendo

isto, portanto, o que se entende por uso comum do bem, para o que

não se necessita de previa autorização”.4

Decisões Das Liminares

No que concerne às decisões das Liminares, houve pedidos que foram

concedidos aos estabelecimentos, como também houve pedido negado.

Majoritariamente os pedidos foram deferidos, acatando o pedido dos shoppings.

Curiosas são as fundamentações dos magistrados, é o caso do Juiz Luiz Gustavo

Esteves que concedeu Liminar ao Shopping Campo Limpo, expondo uma brilhante

fundamentação.

Na concessão da Liminar o magistrado fundamenta da seguinte forma:

4 GLASSMAN, Guilhermo. Advogado. Bacharel pela Universidade do estado da Bahia. Especialista em Direito
Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestrando em Direito Político e Econômico
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. (http://jus.com.br/artigos/26415)



“O direito à Reunião vem” garantido Constitucionalmente, nos

termos do art. 5º, inciso XVI, contudo, o exercício desse direito,

conforme dicção constitucional exige prévio aviso à autoridade

competente, fato que, em princípio, não foi observado pelos

requeridos. Mas não é só. Se de um lado nós temos o direito à

reunião e livre manifestação, de outro há o direito de locomoção,

bem como do exercício laboral. Assim, entendo que o pedido deve

ser fundamentado com base no princípio constitucional da

proporcionalidade (ou postulado normativo, na doutrina de Humberto

Ávila). Antonio Scarence Fernandes leciona que. ‘Haverá

observância na doutrina do princípio da proporcionalidade se

predominar o valor de maior relevância, evitando-se, assim, que se

impunham restrições desmedidas aos direitos fundamentais, se

comparados com o objetivo a ser alcançados. Assim, o meio,

adequado e necessário para determinado fim, é justificável se o valor

por ele resguardado prepondera o valor protegido pelo direito a ser

restringido. Com base nessas premissas, entendo que o direito a

livre manifestação, ou mesmo de reunião, deve ceder espaço para a

preservação da ordem e paz pública, conjugados com o direito de ir

e vir e dos valores sociais do trabalho, este ultimo, um dos

fundamentos República( artigo. 1º, inciso IV, da CF88). Como já teve

oportunidade de salientar o MM Juiz, CARLOS ALEXANDRE

BÖTTCHER, “O direito constitucional de reunião não pode servir de

subterfúgio para a prática de atos de vandalismo e algazarra em

espaços públicos e privados, colocando em risco a incolumidade dos

frequentadores do local e a propriedade privada (trecho da decisão

liminar proferida nos autos n.º 4004450-43.2013.8.26.0007, 04.ª Vara

Cível, Foro Regional de Itaquera).Por tais considerações, tem-se por

configurar o justo receio de o autor ser molestado na posse, razão

pela qual, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR. (Decisão Liminar proferida

nos autos n.º 1000656-46.2014.8.26.0002, 5.º vara cível, foro de

Santo Amaro).”5

Como é notório, o Magistrado invocou o princípio da proporcionalidade para

tornar razoável sua decisão, pois se tratavam de direitos constitucionais

5 ESTEVES, Dr. Luiz Gustavo. Juiz de Direito do 5ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro.



fundamentais, por isso foi necessário ponderar a decisão balanceando a relevância

da execução no momento, ora discutido.

Nem todos usaram como norte o princípio Constitucional da ponderação,

exemplo disso é o magistrado Herivelto Araujo Godoy da 8ª vara cível do Foro de

Campinas que Indeferiu uma medida Liminar para o Shopping Iguatemi de campinas,

O Juiz fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“O movimento, que vem se verificando com alguma frequência em

outros empreendimentos comerciais não visa expropriação ou posse

de nada. Busca, isso sim, a realização de encontro de jovens em

grande número, o que vem assustando, nem sempre com razão,

comerciantes e frequentadores habituais desses locais. Com efeito,

se é correto afirmar que distúrbios se verificaram em eventos

semelhantes em outras cidades, também é cediço que muitos deles

transcorreram de forma pacífica, sem a ocorrência de crimes, nada

justificando o cerceamento prévio dos jovens. A questão refere-se,

essencialmente, aos eventuais excessos, caracterizadores de atos

ilegais, e o papel da Secretaria da Segurança Pública do Estado, a

qual cumpre velar pela segurança da população e repressão da

criminalidade, nos eventos em tela, e não de proteção possessória.

Assim, indefiro o pedido liminar possessório, contudo, ad cautelam,

determino a expedição de ofício urgente ao Comando da Polícia

Militar do Estado”.6

ROLEZINHO E O PROJETO DE LEI DO CRIME DE DESORDEM PÚBLICA

O Projeto de Lei que tipifica o crime de desordem pública vem sido muito

criticado por juristas, por seu excesso de punição.

Esse Projeto de Lei propõe a criminalização da desordem, ou seja, punirá

aquele que “praticar ato que possa causar a desordem em lugar público ou acessível

6 (Decisão liminar proferida nos autos n.º 1000325-19.2014.8.26.0114, 8ª Foro Cívil de Campinas) GODOY, Dr.
Herivelto Araujo. Juiz de Direito na 8º Vara Cível do Foro de Campinas.



ao público”. O jurista Pierpaolo Cruz Bottini, no portal Consultor Júrídico discorre

sobre o tema da seguinte forma:

“O crime em questão se caracteriza pelo ato que cause ou possa

causar a desordem, sempre que acompanhado de algum ato ilícito

descrito na própria Lei. O agente será punido pelo ato ilícito

(homicídio, lesão corporal, entre outros) e pela desordem em si.

Porem, o conceito de desordem é vago, impreciso, e para ser

preenchido por qualquer matriz ideológico. Como diria o Professor

Gofredo da Silva Telles, ‘a desordem é ordem que não nos agrada’,

ou seja, tudo pode ser desordem. Vale lembrar que recentemente

caracterizou-se o fenômeno rolezinho como desordem, mesmo nos

casos em que os adolescentes deixaram de praticar qualquer ato de

dano ou agressão7”.

RESULTADOS

Analisando a luz do direito o fenômeno “rolezinho” nos deparamos com uma

incógnita; primeiro que não existe norma que o tipifique; segundo que uma norma

esparsa de caráter genérico pode acarretar de forma indireta sua proibição, é o caso

do Projeto de Lei 508/2013 que tipifica crime de Desordem Pública e através de uma

interpretação extensiva, enquadrar o fenômeno como desordem, pois a norma por

ser vaga, como citou Bottini, “tudo pode ser desordem”.

As maiorias das liminares que concedidas aos shoppings, geralmente era

visado pelo magistrado a quantidade de jovens que ocupariam o espaço e tornariam

a locomoção dos demais visitante dos espaço prejudicados, e por isso o shopping

não comportaria tal quantidade.

O desembargador Rômulo Russo do 11ª Câmara de Direito Privado, em um

despacho, sugeriu que tais eventos ocorram em praças públicas e sambódromos,

excelente decisão e sugestão. Com eventos em tais locais o entretenimento dos

7 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Advogado e Professor de Direito Penal na USP. Foi membro do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária e secretário de reforma do Judiciário, ambos do Ministério da Justiça.



jovens será obviamente mais tranquilos, e o ambiente terá capacidade para a

quantidade suficiente de jovens. Dessa forma o direito de manifestação e reunião,

será resguardado com toda veemência e segurança jurídica.
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