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Vistos.

Pela conjugação dos elementos de convicção angariados aos presentes
autos, ainda em fade postulatória do feito instaurado e por meio de prova eminentemente
documental, ainda com olhos voltados aos disposto no artigo 5º, inciso XVI, da lei das leis
“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” , hei por bem em conceder ao Requerente os efeitos jurídicos da tutela jurisdicional emergencial,
nos moldes como pleiteada em petição inicial.
Assim, em caráter emergencial e efetivando-se um juízo valorativo
meramente perfunctório dos elementos de convicção que vêm de acompanhar a investida do
Requerente, ainda nesta fase processual postulatória do feito instaurado, IMPEÇO que os grupos
manifestantes manifestamente antagônicos entre si (tais como "Atos Antifascismo",
"Democracia", "Pedalada Antifascista", "Mais Democracia", "Ato Antifascista", "Torcida
Organizada", "Mancha Verde", "Torcida Independente", "Torcida Jovem", “Gaviões da
Fiel", "Secundaristas em Luta", "Canal Secundaristas", "Democracia, fascismo, racismo e
Homofobia, LBTQA", "Vidas Pretas Importam", “BRASIL CONTRA O COMUNISMO",
“Movimento Juntos Pela Pátria”, “Damas de Aço”, “Guerreiras do Sudoeste”, dentre outros)
se reúnam no mesmo local e data Avenida Paulista, capital, no próximo dia 07 de Junho -,
evitando-se assim confrontos e prejuízos decorrentes desta realidade, zelando as autoridades
administrativas competentes para que tal empreitada possa ter seu efetivo sucesso.
Cumpra-se agora, expedindo-se todo o necessário para tanto, expedindose ofício às autoridades administrativas competentes para tal desiderato, com a máxima urgência

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO GALVAO MEDINA, liberado nos autos em 05/06/2020 às 21:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000553-30.2020.8.26.0228 e código A2BC50F.

fls. 23

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO PLANTÃO - 00ª CJ - CAPITAL
VARA PLANTÃO - CAPITAL CÍVEL
Rua Onze de Agosto, S/N, Sala 202, Sé - CEP 01152-000, Fone: (11)
3117-2231, São Paulo-SP - E-mail: pl00@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>
reclamada pelo caso concreto.
Int.

São Paulo, 05 de junho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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