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RESUMO 

 

O termo “rolezinhos” refere-se aos movimentos de jovens e adolescentes com o intuito de se divertirem nos Shoppings 

Centers. Estes movimentos geraram diversas reações aos estabelecimentos comerciais, bem como, a propositura de 

ações judiciais para proibir o acesso desses jovens e adolescentes aos Shoppings Centers. Logo, este fato advém a uma 

grande discussão e análise acerca do direito de ir e vir, ao principio da liberdade de locomoção e de manifestação, assim 

como na igualdade como um fundamento e respeito para todos com base na Constituição Federal, e ao mesmo tempo, 

quanto ao direito de propriedade, livre iniciativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo refere-se ao chamado “rolezinho” com ênfase nos possíveis reflexos em 

direitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e no Código Civil, como os direitos e 

garantia individuais, tal como o direito de propriedade. 

“Dar um role” é um termo muito utilizado entre os jovens, adolescentes e pré-adolescentes 

com o intuito de dar um volta, ou seja, ir até a praça, no shopping e etc., este termo vem sendo 

utilizado desde os anos 90, isto é, já não é considerado novidade quando ouvimos falar neste termo, 

mas, o que se tornou novidade é que este termo veio a ser um fato novo e social, pelo modo como 

estes encontros e movimentos vieram a ser marcados, sendo estes pelas redes sociais, onde 

causaram insegurança aos comerciantes, e a quantidade enorme de participantes. 

Deste modo, direitos fundamentais como a liberdade e propriedade começou a ter uma 

presença com grande significado. Portanto, o referido estudo busca uma análise dos direitos 

fundamentais, verificando também o direito de cada indivíduo nessa relação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Rolezinho 

 

Por meio de várias pesquisas realizadas referentes ao tema em questão “rolezinho”, este por 

sua vez, é conhecido pela população jovem e virou símbolo dos jovens da periferia, ou seja, aqueles 

que têm uma condição menos favorecida economicamente nas grandes cidades. 

Neste sentido, de acordo com a Wikipédia, a enciclopédia livre: 

 

Rolezinho (diminutivo de role ou role), gíria brasileira, significa “fazer um pequeno passeio 

com um grupo de amigos” ou “dar uma volta” é um neologismo para definir um tipo de 

flash mob ou coordenação de encontros simultâneos de centenas de pessoas em locais como 

praças, parques públicos e shopping centers. Os encontros são marcados pela internet, 

quase sempre por meio de redes sociais como o Facebook. (WIKIPÉDIA, 2017) 

 

 

Conforme Rodrigues e Marques, ao passar dos anos as pessoas buscam diversas formas de 

convivência entre si, seja esta na esfera familiar, social, buscando estabelecer vínculos, tanto 

pessoais como profissionais. Ao longo dos anos os jovens modificam as formas de contato uns com 

os outros, deste modo com o tempo às mudanças de vida não exclui a necessidade das pessoas se 

socializarem, logo, altera-se a forma com o passar dos anos.  

Atualmente, a juventude utiliza-se de diversos meios eletrônicos para se conhecerem, sejam 

estas pessoas de países, línguas, costumes diferentes, assim, combinam várias atividades sociais, 

encontros via internet, sem ao menos nunca ter se conhecido pessoalmente. (RODRIGUES E 

MARQUES, 2014) 

Ocorre que, a sociedade brasileira tem crescido muito no quesito população e os meios de 

comunicação vêm facilitando todos a ter contatos da forma mais simples e prática, diante disso, os 

encontros e voltinhas dos jovens de hoje, se dá pelo termo “rolezinho”. Mas, o que vem a ser esse 

tal rolezinho?  

Existe uma música do grupo Mamonas Assassinas, onde há uma de suas composições que 

descreve tal rolezinho como um passeio para namorar, e essa música fez um grande sucesso em 

meados de 1990: 

 

“Eu “di” um beijo nela 

E chamei pra passear 

A gente “fomos” no Shopping 

Pra “mó de” a gente lanchar 
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Esse tal “chopis cêntis” 

É muicho legalzinho, 

Pra levar as namoradas 

E dar uns rolêzinhos.  

(DINHO, RAZEL, 1995). 

 

Ou seja, o termo muito utilizado hoje em dia pelos jovens, adolescentes e pré-adolescentes 

denominado de “rolezinhos” tem como único objetivo: reunir jovens em locais abertos ao público 

em geral, seja estes Shopping Centers, parques, pracinhas, para que os jovens possam se divertir. 

 

2.1 O impacto social do rolezinho.  

 

Nos últimos anos, ouvimos muito falar sobre a grande repercussão dos “rolezinhos”, pois este 

causou grande impacto na sociedade, pelo fato que houve alguns atos de vandalismo associados à 

estes eventos. As divulgações dos eventos se davam pelos meios de comunicações, como por 

exemplo: Facebook. (SILVA; KRUG, 2014) 

Desta forma, houve uma grande preocupação dos lojistas e dos consumidores dos shoppings 

centers, com o argumento de que tal aglomeração de pessoas, poderiam ocorrer confusões, furtos 

desordem, de modo que impedissem o direito constitucional ao livre desenvolvimento da atividade 

comercial. Neste sentido, diversas ações judiciais foram propostas, algumas de forma preventiva 

requerendo que fosse impedido a realização desses encontros, “rolezinhos” nos limites de seu 

estabelecimento. (RODRIGUES, MARQUES, 2014) 

Algumas decisões de magistrados defeririam de modo que impedissem a realização dos 

“encontros”, porém, outros não vislumbraram a presença de “fumus boni iuris e periculum in 

mora”, ou seja, a fumaça do bom direito, onde demonstra que o direito em questão realmente 

existe, e o perigo na demora, em outras palavras, que a demora da decisão judicial causa um dano 

grave ou de difícil reparação, bem como, para propor medidas urgentes. 

Como exemplo de decisões proferidas, Rodrigues e Marques (2014) traz duas decisões uma 

deferida e outra indeferida. Vejamos. 

 

“O juiz Alexandre Alexandre Eduardo Scisinio, juiz titular da 9ª Vara Cível da Comarca de 

Niterói, indeferiu o pedido que objetivava impedir as manifestações no interior de um 

shopping daquela cidade, apontando que os “os direitos (a) de livre manifestação, (b) de 

reunião pacífica, e (c) de ir e vir, são garantias constitucionais” não lhe parecendo existir 

justa causa para o impedimento do movimento, com base em “boatos de violência, rumor 

de desrespeito, ou atoarda de práticas de vandalismo” (RIO DE JANEIRO, 2014), sob pena 

de a decisão violar o ordenamento jurídico.” (RODRIGUES, MARQUES, 2014) 
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Nesta feita segundo Rodrigues e Marques (2014) o magistrado enfatizou que cabe ao Estado 

(Poder Público) promover a devida Segurança Publica, bem como, proteger bens de particulares 

destinados ao uso público, quando este julgar necessário sua atuação, sendo rigorosa a proibição do 

encontro, ressaltando: 

 
 Se o tal movimento “rolezinho”, efetivamente vier a representar uma ameaça, compete 

então à Polícia agir, como assim recentemente fez, com competência, nos movimentos 

populares que se sucederam nas ruas das cidades de todo o país, combatendo eficazmente 

os atos de vandalismo. Como se viu, não houve proibição do desejo de reunião e 

manifestação de vontade, mas tão somente se reprimiu atos dos vândalos. Apud (RIO DE 

JANEIRO, 2014). Em seu entendimento, a proibição de indivíduo ou grupo adentrar no 

shopping, que é aberto ao público em geral, mostra-se inaceitável vez que atribuiria ao 

“particular a absurda discricionariedade de agir dessa ou daquela forma, rejeitando os mais 

diversos consumidores, pelos mais variados motivos, sempre que assim lhe conviesse” 

apud (RIO DE JANEIRO, 2014). (Eudes Teotônio Rodrigues, Meire Aparecida Furbino 

Marques) 

 

Nesta senda, para Rodrigues e Marques a proibição de pessoas ou grupos nos shoopings, 

sendo este aberto ao publico em geral, mostra-se aceitável uma vez que atribuiria ao “particular a 

absurda discricionariedade de agir desse ou daquela forma, rejeitando os mais diversos 

consumidores pelos mais variados motivos, sempre que assim lhe conviesse” apud (RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

Neste sentido, continua, Rodrigues e Marques quanto ao principio da legalidade e livre 

manifestação do pensamento sendo estas características do rolezinho, pois refere-se a atividade 

cultural, prevista na Constituição Federal: 

 

Vale ressaltar, ainda, que pode ensejar o movimento “rolezinho”, pois aparentes são seus 

traços, de uma forma popular de enunciação de pensamento, de uma atividade artística e 

cultural, eis que os jovens criativamente apresentam-se com figurinos interessantemente 

diferenciados, pontuando um modismo próprio de sua época e idade, e é certo que se 

compreende por arte toda forma de expressão e manifestação estética, de ideias, 

pensamentos, etc. São estas acepções que compõem o vasto e complexo conceito de 

atividade cultural. (RODRIGUES E MARQES apud RIO DE JANEIRO, 2014).  

 

Já em sentido contrário de acordo com Rodrigues e Marques, o magistrado Alberto Gibin 

Villela, da 14ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, posicionou que, em 09 de janeiro de 2014, 

deferiu a liminar pleiteada pelo autor, W.Torre Iguatemi Empreendimentos Imobiliários S/A, na 

Ação de Interdito Proibitório, para “determinar que o movimento requerido se abstenha de se 

manifestar nos limites da propriedade do autor, quer em sua parte interna ou externa, sob pena de 

incorrer cada manifestante identificado na multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia.” ( apud SÃO 

PAULO, 2014).  
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Em sua fundamentação, o juiz explica que o exercício de direitos sem limites “importa na 

ineficácia de outras garantias”, e que se não houver limites ao direito de manifestação 

haverá impedimento ao livre exercício de outros direitos, igualmente contemplados pela 

Constituição Federal, salientando que “manifestação em Shopping Center, espaço privado e 

destinado à comercialização de produtos e serviços impede o exercício de profissão 

daqueles que ali estão sediados” (RODRIGUES E MARQUES, 2014, apud SÃO PAULO, 

2014). 

 O julgador consignou que a imprensa noticia abusos cometido em tais reuniões, com 

infiltração de pequenos grupos com finalidades ilícitas, que “transformam movimento 

pacífico em ato de depredação, subtração, violando o direito do dono da propriedade, do 

comerciante e do cliente do Shopping” (apud SÃO PAULO, 2014), o que justifica a 

importância de se exercer o direito de manifestação “dentro de limites que facilmente se 

extraem da interpretação sistemática do arcabouço constitucional” (apud SÃO PAULO, 

2014) , sob pena de se permitir que a conduta de alguns invada a esfera jurídica alheia. 

Arremata, afirmando que “o Estado não pode garantir o direito de manifestações e olvidar-

se do direito de propriedade, do livre exercício da profissão e da segurança pública. Todas 

as garantias têm a mesma importância e relevância social e jurídica”. (apud SÃO PAULO, 

2014).  

 

De acordo com Silva e Krug (2014) o Estado deve ajudar a todos, indistintamente, a segurança 

pública, de acordo com o disposto no artigo 5° e 144 da Constituição Federal de 1988 ( apud 

BRASIL, 1988). Bem como, deve conciliar o direito de ir e vir, o direito de se reunir em 

“rolezinho” nos shoppings, praças, parques, com o direito dos lojistas e dos consumidores para que 

não sejam ameaçados ou prejudicados. 

 

2.1. Os Direitos Humanos em Debate 

 

Sarlet (2011) assevera que os Direitos Fundamentais, de certa forma, são sempre Direitos 

Humanos, sendo os primeiros positivados e reconhecimentos pelo Estado e os segundos 

reconhecidos em documentos internacionais. Pois bem, no Brasil, estes direitos humanos foram 

incorporados pelo Poder Constituinte, assegurando notório papel ao Poder Judiciário para sua 

efetiva promoção.  

Neste viés, prevê o artigo 5° da Constituição Federal de 1988 que todos são iguais perante a 

lei, não havendo distinção de qualquer natureza, garantindo a todos os residentes no País o direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ou seja, garante-se a todos os direitos 

fundamentais inerente a dignidade da pessoa humana independentemente de raça, sexo, 

nacionalidade, sendo estes inclusive direitos humanos.  

Em nosso País temos também como base dos direitos fundamentais para as crianças e 

adolescentes, o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, em seu caput, onde:  
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“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.” 

 

 

2.1.1.  Direito à Manifestação e Direito de Reunião 

 

O conjunto de garantias profetizada no ordenamento jurídico brasileiro e o grande número de 

interesses verificam-se a ruptura do silêncio de uma classe tida como pouco participativa, sendo 

hoje capaz de reivindicar demandas sociais junto ao Estado. Fato este vivenciado pelo Brasil com 

inúmeras manifestações ocorridas em todo o país no ano de 2013. Nesta senda Soares (1997, 

p.189), diz: “os movimentos sociais constituem-se um meio de expressão das necessidades públicas, 

permitindo a aproximação do Estado e da sociedade e, consequentemente, o alcance de seu objetivo 

fim de assegurar o bem comum”.  

Os direitos de manifestação bem como o direito de reunião estão consolidados como garantia 

estabelecida pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XVI: 

 

Artigo 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; 

(BRASIL, 2014). 

 

Conforme previsto no artigo acima mencionado a realização da manifestação é livre 

independentemente de autorização, em locais abertos, sendo necessário apenas o prévio aviso à 

autoridade competente sobre a reunião pública, para que esta não prejudique a outra que já fora 

marcada com antecedência. 

Observa-se, que os direitos fundamentais são vastos e, não irrestritos, sendo que sua 

efetividade está diretamente vinculada a analise de condições, capaz de balancear com os demais 

direitos do ordenamento jurídico e apesar de ser uma garantia constitucional não são um direito 

absoluto. Com base nisso, a jurisprudência tem decido, como se pode vislumbrar a decisão do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO 

DESIGNADO ROLEZINHO DO SHOPPING TIJUCA. 1. O direito a livre locomoção, 

para ser legal, necessita não ser anônimo, ser realizado em local aberto e não prescinde de 

prévio aviso à autoridade competente. 2. Os corredores de shoppings centers não podem ser 

equiparados à ruas, avenidas e praças, nem são projetados para suportar manifestações 

públicas; não são locais abertos  não se podendo confundir espaço público com espaço com 

acesso público. 3. Ponderação dos princípios constitucionais em colisão, diante do critério 

da razoabilidade e proporcionalidade, devendo preponderar sobre o direito a livre 

manifestação os direitos à integridade física, ordem pública e direito à propriedade. 4. 

Presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão da liminar. O fumus bonis 

iures, eis que os shoppings centers são estabelecimentos privados que, amparados no direito 

à propriedade, devem coibir atos que possam causar desordem pública acarretando tumulto, 

correria e possíveis atos de depredação. O periculum in mora, eis que a defesa da 

integridade física e material reside no risco de nova convocação por rede social, sem prévia 

comunicação, podendo causar prejuízos não só ao autor, mas também a clientes e lojistas. 

5. Incabível que se exija da parte autora, para garantir quer o direito à propriedade, quer a 

integridade física de seus frequentadores e a proteção dos lojistas, que feche as portas do 

Shopping Center, como tem ocorrido. 6. Concessão da liminar, determinando aos 

participantes do rolezinho no shopping tijuca, seus líderes e aderentes, que se abstenham de 

realizar manifestação nas dependências do Shopping Tijuca, sob pena de multa a cada um 

dos manifestantes identificados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). PROVIMENTO 

DO RECURSO. (BRASIL, 2014. Relator: DES. MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de 

Julgamento: 08/04/2014). 

 

Percebe-se que o fato dos adolescentes se reunirem nos shoppings é apenas o exercício do 

direito de reunião, torna-se imprescindível que estes jovens o exerçam com responsabilidade, 

cientes de que o direito individual deve ceder lugar ao direito social e coletivo, para o alcance da 

convivência pacífica, o que não tem se verificado nos “rolezinhos”. Nesse sentido Gomes Canotilho 

diz que:  

 

[...] as restrições de direitos fundamentais somente se mostram justificadas com base numa 

relação especial de poder, mas sem fundamento expresso na Constituição, na medida do 

estritamente necessário para salvaguardar bens constitucionalmente positivados e 

expressamente defendidos pelas instituições onde desenvolvem estas 

relações.(CANOTILHO, 2003, p.467). 

 

2.1.2 Direito ao Lazer 

 

Dentre os direitos constitucionais garantidos aos cidadãos estão o direito à educação, à saúde, 

lazer e outros que contribuem para a construção da cidadania. 

Contudo, a concretização dos direitos preceituados na norma legal, depende de políticas 

públicas para que se revelem na realidade social, de modo que, torna-se primordial a sintonia entre a 

visão de mundo, das transformações ocorridas na sociedade. 

 É fato que o “rolezinho” marcado o simples objetivo dos jovens se reunirem para conversar, 

namorar, ir ao cinema em determinados shoppings estão estes buscando divertimento, lazer, haja 

vista que o Estado é falho ao fazer cumprir o que preceitua o artigo 59 da lei 8.069/1990: Os 
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municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 

espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 

Claúdia Ramalho afirma: 

 

O Estado deve cumprir seu papel na regulamentação do Lazer e o dever de prover as 

condições mínimas necessárias para que todas as crianças e suas famílias tenham acesso aos 

bens culturais de Lazer disponíveis na sociedade. (RAMALHO, 2014,s.p) 

 

Neste sentido Marcio Batista de Oliveira, assevera que: 

 

O direito ao lazer ao ser estabelecido pelo constituinte representa uma necessidade para 

satisfação e garantida de dignidade da pessoa humana e a sua desconsideração e ausência 

atentam contra os valores da vida e os fundamentos da República Federativa do Brasil. Na 

qualidade de direito fundamental são relevantes que seu reconhecimento não pode ser 

deixado ao deleite do legislador infraconstitucional, pois o homem tem o direito 

fundamental de ser reconhecido como sujeito de direito.[...] No Estado Democrático de 

Direito que tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, a formação 

do homem social é necessária e o lazer é uma das condições primeira que possibilita ao 

homem encontrar-se como humano com um tempo para si, para ser pai, mãe, filho, amigo, 

jogador de futebol, artista, comediante, que assista filmes, leia livros, que possa ter tempo 

para sentir.(OLIVEIRA,2014, s.p). 

 

O Estado, ao não promover políticas capazes de efetivar o direito ao lazer, em específico aos 

jovens, coloca uma coletividade em risco. Pois, ao buscar por lazer esses jovens, têm se reunido em 

grandes quantidades, além do que pode suportar os shoppings, afrontando deste modo, o direito da 

propriedade, o direito de ir e vir, dos que ali frequentam. O que impossibilita o alcance da garantia 

da dignidade e expõe ao risco todos usuário deste ambiente, tido em algum momento como seguro. 

 

2.1.3 Direito à propriedade frente ao direito de locomoção 

 

Segundo Pizetta, Neto, Pizeta, Rocca (2014) o direito de propriedade é admitido pelo 

ordenamento jurídico pátrio como direito individual. Assim, Jose Cretella Jr. (2000, p.208) alega 

que: “antes a propriedade tinha um sentido nitidamente individual, exclusivo; hoje, a propriedade 

tem um sentido social.” Noutro viés, o Código Civil de 2002, no artigo 1.228, garante ao 

proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como, o direito de reavê-la do poder 

de quem quer que injustamente possua. (BRASIL, 2017). 

Mas, ao relacionar os direitos individuais e aplicar ao caso concreto do “rolezinho”, percebe-

se o conflito de tais direitos, pois ao exercer o direito de locomoção, os integrantes do rolezinho 

incorrem em ferir o direito de propriedade que é exercido pelos lojistas dos shoppings, 
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prevalecendo o direito à propriedade, embora os shoppings serem espaços abertos ao público, o 

objetivo principal é atender uma finalidade específica. 

Ainda, o qual estão relacionados outros direitos inerentes às atividades dos shoppings, como o 

direito de exercer a atividade do trabalho e a locomoção de outros usuários que fazem uso dos bens 

e serviços dos estabelecimentos comerciais ali localizados. 

O relator senhor Romulo Russo esclarece sobre o direito de ir e vir e aponta: 

 

Daí submerge, com naturalidade, a colisão de direitos constitucionais e garantias individuais, qual 

seja o direito de ir e vir dos “rolezeiros” e o direito de ir e vir dos não “rolezeiros”. Se é legítimo 

que o “rolezinho” realize se com 700 pessoas, por exemplo, como já ocorrera (Shopping Itaquera 

11/01/2014), ilegítimo será que os demais partícipes da vida social tenham que recuar e tenham 

restringida a sua respectiva liberdade de estar, ir e vir na mesma hora e no mesmo espaço de 

acesso público. Nessa exata medida, nos limites do juízo provisório, o exercício exagerado e 

desproporcional dessa vontade de ir em grande número, em idêntico horário (15h), aos sábados e 

domingos aos shoppings indicados acaba por aniquilar o direito de ir e vir dos outros, o que 

importa em exercício abusivo do direito ao “rolê” (art. 186 do CC). 

Contudo, igualmente, é ilegal proibir que os jovens possam ir e vir dos shoppings. Assim sendo, é 

necessário que se faça a calibração deste conflito de direitos (f. Prof.Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior), sob pena de, ao revés, admitir-se que a norma constitucional é fraca, já que tem força para 

uns e não para todos. 

A estabilização e harmonia do exercício da cidadania, à luz da Constituição Federal e das leis em 

geral, depende, portanto, que cada um exerça seu direito sem perturbar o direito do outro, em justa 

medida para o bem estar social de todos, harmonizando-se, assim, a função útil dos direitos em 

confronto. E efetivamente não venha a perturbar, abafar, causar temor, ou restringir idêntico 

direito substantivo de quem quer estar pacificamente naquele mesmo espaço. Na dúvida, há de 

prevalecer o direito à liberdade de todos, ainda mais porque o constitucionalismo brasileiro emana 

de constituição eclética e pluralismo axiológico. 

É consectário da própria noção de liberdade, portanto, que as ações humanas sejam limitadas, a 

fim de viabilizar-se a coexistência pacífica dos indivíduos.  (BRASIL, 2014. Relator: Rômolo 

Russo, Data de Julgamento: 08/05/2014). 

 

Sendo assim, os direitos fundamentais garantidos pelo ordenamento jurídico, devem ser 

trabalhados de uma forma harmônica e equilibrada, não apenas seguindo uma linha vertical onde 

um sobrepesa o outro.  

Apesar de, a relativização desses direitos em sua aplicabilidade, deve ser visto como meio de 

manutenção da base do Estado Democrático de Direito, que ambiciona sempre pela igualdade de 

direitos como mecanismo para estabelecer a paz, e a possível conciliação do desenvolvimento 

econômico com a realidade social, de modo a evitar conflitos de qualquer natureza, por exemplo o 

rolezinho. 

 

2.1.4 Princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente 
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Os direitos aludidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição 

Federal são vertentes que ainda dependem de efetiva participação, em especial do Estado, para criar 

políticas de desenvolvimento de atividades voltadas exclusivamente às crianças e aos adolescentes, 

de modo que possam dar a estes ocupações, para tirá-las da rua, educação básica e formação 

profissional, lazer, saúde e tantas outras garantias elencadas na norma. Neste sentido, cabe ao poder 

público atuar e concretizar o que está preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente:  

 

 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

 

Vista a esta atuação, o Poder Judiciário adotou medidas preventivas, determinando em casos 

específicos, a restrição no direito de liberdade de locomoção de menores em determinados horários, 

exatamente com o intuito de proteger crianças e adolescentes. A exemplo, desta medida restrição de 

liberdade é necessário citar a Lei nº 3.729/2014 da Prefeitura Municipal de Guarapari-ES, que 

impõe: 

 

Art.1º - Fica proibida a permanência de menor de 16(dezesseis) anos em bar, casa noturna, 

bem como, nas vias públicas do Município de Guarapari/Es, desacompanhado dos pais ou 

do responsável legal. 

[...] 

Art.5° - E aos menores de 16(dezesseis) anos o acesso e permanência em logradouros 

públicos, ruas e praças até as 23(vinte e três) horas. 

Parágrafo 1º - Independentemente do horário, menor de 16 anos (dezesseis) anos que for 

encontrado em logradouros públicos, ruas ou praças em iminente risco físico ou social será 

encaminhado aos seus pais ou responsáveis legais, mediante termo de responsabilidade. 

(BRASIL, 2014). 

 

A restrição à liberdade tem caráter excepcional, haja vista, que a liberdade é direito 

fundamental bem como o direito de ir e vir. Importante destacar que citados direitos não são 

absolutos, ainda que fundamentais, para que se cumpram os princípios da proteção integral, onde 

reina o melhor interesse das crianças e adolescentes, estes direitos podem sofrer limitações.  

         

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podemos ver, na Constituição Federal de 1988 garante-se aos cidadãos os direitos 

fundamentais de ir e vir, de propriedade e ainda o direito à segurança, dentre outros. Os conflitos, 

embora muitas vezes não desejados, acabam promovendo debates e a partir destes a ressignificação 
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de valores, conceitos e direitos. Uma dessas situações de debate é a do fenômeno social “rolezinho”, 

especialmente amparado em soluções democráticas e republicanas, pode avançar no sentido da 

consolidação da jovem democracia brasileira, que nem sempre é aberta a compartilhar todos os seus 

espaços, principalmente aqueles em que a diferenças entre os estratos sociais são mais visíveis.  

Nota-se então, que o direito à propriedade aparenta indiscutível aos olhos da Constituição, 

pois sua função social não é evidente na mesma proporção. Nesta sonda, como o caso concreto dos 

“rolezinhos” em shoppings, o qual são espaços abertos e de livre circulação ao lazer e consumo, a 

realização desses eventos despertou um conflito que talvez fosse, anteriormente, latente ou menos 

aparente.  

Além de que, os atos de vandalismo nos shoppings, embora sejam inaceitáveis sob qualquer 

ótica, a preocupação com a suposta turbação da posse, acaba se contrapondo ao direito 

constitucional de ir e vir de um número indeterminado de pessoas, cujas características pessoais não 

são levadas em conta, apenas o perfil dos vândalos.  

Para que minimizem o risco de que isso ocorra e seja promovido especialmente por quem 

tenha o dever de garantir os bens juridicamente tutelados (direito de ir e vir, direito à propriedade), 

é que o Estado, enquanto sociedade organizada politicamente, deve se antecipar e garantir de forma 

preventiva e/ou repressiva que as duas partes (“rolezeiros” e lojistas) possam exercer na plenitude 

seus direitos constitucionalmente garantidos, ambos protegidos de eventuais atos de vandalismo. 

Vejamos que a solução para tal, seria a promoção eficiente da segurança pública por parte do 

Estado, a qual é responsável, cuja previsão está nos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal.                     

Apesar de que não ser uma tarefa simples, qualquer tentativa jurídica de suprimir o “rolezinho” sem 

um profundo estudo do fenômeno, que parece ser mais social do que político, caracterizaria a 

homologação do preconceito e da discriminação. 

Como foi possível observar, o aumento, ainda que singelo da renda das classes menos 

abastadas em sentido social e econômico fez com que os jovens, que até então vislumbravam essa 

sociedade de consumo sem possuírem condições econômicas de fazer parte, desejassem nela 

adentrar e serem vistos enquanto sujeitos capazes de consumir e de usufruir dos mesmos espaços 

que a eles eram vedados. 

E, para finalizar, nada mais justo destacar que todos os cidadãos são portadores de direitos, 

todavia é necessário sobrepesar se suas atitudes não estão afrontando o direito de outrem, a fim de 

verificar e repensar suas tomadas decisões. Nesta linha, à luz da Constituição Federal e das normas 

gerais vigentes no país, o que se pretende é uma harmonia no exercício da cidadania, de modo que 
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cada um possa exercer seus direitos sem violar o direito do outro, sempre almejando uma justa 

medida, ou seja, um meio de estabelecer o bem-estar social. 
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