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VIR.
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Introdução: O famigerado \\\\\\\"rolezinho\\\\\\\" tem ganhado ampla divulgação através
das mídias falada, escrita e televisiva em face das mais divergentes sentenças
judiciárias, sendo umas a favor outras contrárias ao movimento. Surge então a grande
questão: Qual o aspecto legal do \\\\\\\"rolezinho\\\\\\\" no shopping frente ao direito  da
propriedade privada e ao direito de ir e vir do cidadão? Este trabalho tem por escopo
melhor elucidar o tema em foco através de uma investigação dos códigos jurídicos, tais
como o Código Penal, a Constituição Federal, Direito comparado e doutrinas
brasileiras que versam sobre o tema. Objetivo: Este artigo busca uma discussão sobre
os movimentos de protestos que eclodiram em nossos dias, seus limites legais e
proporcionar, simultaneamente, um melhor esclarecimento sobre o exórdio do
\\\\\\\"rolezinho\\\\\\\", sua pretensão inicial, e, como foi disvirtuado ao longo dos
protestos. Metodologia: Após perlustrar nossa coletânea jurídica no que diz respeito
aos movimentos e protestos populares, logo, podemos inferir que o
\\\\\\\"rolezinho\\\\\\\" como se deu no início, foi tão-somente uma forma encontrada
pela juventude para extrapor toda a sua indignação contra um ato discriminatório do
governo paulistano em proibir festas de funk na rua. Com a proibição municipal, os
jovens partiram para o estacionamento do Shopping Itaquera, em São Paulo, sendo
amplamente \\\\\\\"enxotados\\\\\\\" daquele recinto, dando assim, origem ao
movimento. A única maneira de mostrar toda a sua revolta foi dar um
\\\\\\\"rolezinho\\\\\\\" no interior dos shoppings, o que não é crime. Resultados: A
liberdade de expressão é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito, mas, não é
direito absoluto, mas, relativo, pois, podem trazer flagrante desrespeito aos valores
éticos-morais da pessoa e da família, conforme art. 220, §3º; 221 ambos da CF/88.
Neste panorama, citamos o Constitucionalista Manoel G.F. Filho: “As manifestações,
estas, sim, pelo seu caráter social valioso, é que devem ser protegidas, ao mesmo
tempo que impedidas de destruir ou prejudicar a sociedade”. (MANOEL G.F.Filho, in
Curso de Direito Constitucional, 23ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, ps 225).

No caso do “rolezinho” que teve sua origem em uma questão social discriminatória e
preconceituosa quanto à cultura do funk, fica flagrante que ao impedir os jovens de
adentrar ao shopping ou de vedar a permanência destes no seu estacionamento, mesmo
em se tratando de uma propriedade particular que é o shopping, fere “mortalmente” o
princípio de locomoção de ir, vir e permanecer, conforme assegurado pela
Constituição Federal, pois, tais centros de compras estão com suas portas franqueadas
ao público não podendo ser seletivo quanto a quem irá frequentá-lo, levando-se em
consideração que a Carta Magna reconhece a todos iguais independentemente de raça,
cor, sexo, crença, condição social, entre Conclusão: Ao proibir o “rolezinho” atenta-se
contra os direitos do cidadão conferidos e tutelados constitucionalmente, considerando
que a propriedade privada não pode ser utilizada como instrumento de discriminação,
segregação ou do exercício arbitrário de caprichos ou vontades de seus empresários,
pois, fere “letalmente” os pressupostos constitucionais da dignidade da pessoa humana.
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