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ADEQUADA  UTILIZAÇÃO  DO “WRIT” 
CONSTITUCIONAL.  “HABEAS  CORPUS” 
NÃO CONHECIDO.

– Torna-se insuscetível de conhecimento o 
“habeas  corpus”  quando o  impetrante, 
descumprindo ônus processual que lhe incumbe 
satisfazer,  deixa  de  indicar  a  existência  de 
qualquer ato concreto que revele, por parte da 
autoridade  apontada  como  coatora,  a 
prática de  comportamento  abusivo ou de  
conduta revestida de  ilicitude  de que resulte 
dano,  atual  ou potencial,  ao “jus   manendi  ,  
ambulandi  , eundi   ultro   citroque  ”.

– A ação de “habeas corpus” exige, para efeito  
de cognoscibilidade,  a indicação –  específica e 
individualizada – de  fatos  concretos cuja 
ocorrência  possa  repercutir  na  esfera  da 
imediata liberdade de locomoção física dos 
indivíduos.

–  A ausência de precisa indicação de atos 
concretos e específicos que, imputáveis aos 
órgãos  e  autoridades  apontados  como 
coatores,  revelem a prática atual ou iminente 
de comportamento abusivo  ou  de conduta 
revestida  de  ilicitude  inviabiliza, 
processualmente,  o  ajuizamento  da  ação 
constitucional de “habeas corpus”.  Doutrina. 
Precedentes.
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CONGRESSO NACIONAL. PODER 
DE POLÍCIA.  PRERROGATIVA 
INSTITUCIONAL OUTORGADA PELA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF, 
art.  51,  IV,  e art.  52,  XIII).  CONTROLE, 
POR  ÓRGÃOS  ADMINISTRATIVOS  DA 
CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  E DO 
SENADO  FEDERAL,  DO ACESSO 
POPULAR E DO TRÂNSITO INTERNO 
DAS  PESSOAS  NO ÂMBITO DAS 
DEPENDÊNCIAS  DO  PARLAMENTO, 
DESDE QUE EXISTENTES RAZÕES DE 
SEGURANÇA E/OU DE RESPEITO À 
CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DAS 
GALERIAS. LEGITIMIDADE.

–  Sem que se registre situação de  abuso de  
autoridade ou de violação arbitrária dos direitos  
do cidadão, não há como recusar às Mesas das  
Casas  legislativas  o exercício legítimo do 
poder de limitar,  com apoio em critérios 
pautados pela noção de razoabilidade,  o 
ingresso de pessoas  em número superior ao 
que comporta a capacidade física de lotação 
das galerias, pois, em assim agindo, os órgãos 
de direção ou de administração da Câmara 
dos  Deputados  ou do  Senado  Federal 
estarão observando, de modo responsável, em 
respeito à segurança pessoal  do  cidadão  e ao  
regular  funcionamento  de  um  dos  Poderes  da  
República, os princípios que estruturam, em 
nosso  sistema  político-jurídico,  a  própria 
ordem democrática.
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–  Não se revela lícito ao  Poder  Judiciário 
substituir,  por seus próprios critérios,  os 
padrões  de  segurança  cuja  definição,  em 
tema de ingresso e de circulação interna nas 
dependências  congressuais, incumbe, 
autonomamente,  à  própria  Mesa  da  Casa 
Legislativa,  a quem compete estabelecer, 
com apoio no princípio da razoabilidade, 
parâmetros  compatíveis  com a prática 
regular do poder de polícia  e adequados à 
preservação da incolumidade pessoal e à defesa 
da intangibilidade patrimonial no âmbito do 
Congresso Nacional.

DECISÃO: Trata-se de  “habeas  corpus”, deduzido em  caráter  
preventivo,  com  pedido  de  medida  liminar,  que,  impetrado  contra os 
Senhores  Presidentes  e as  Mesas  Diretoras da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e  do Congresso Nacional,  tem por finalidade assegurar, 
aos ora pacientes,  o pretendido direito de acesso “(...)  às dependências  de 
ambas as Casas Legislativas (Câmara e Senado) em seus dias e horários normais  
de funcionamento,  bem como às sessões do Congresso Nacional, todas até que  
sejam apreciados os projetos PLP 257/16, PLN 03/16 e PEC 241/16” (grifei).

A  parte  ora  impetrante  invoca,  em  síntese,  para justificar o 
acolhimento de sua pretensão, os seguintes fundamentos:

“De  início,  cabe  ponderar  acerca  do  direito  de  ir  e  vir  dos  
pacientes no que concerne ao livre acesso às dependências da Câmara  
dos Deputados Federais, do Senado Federal e às sessões do Congresso  
Nacional, uma vez que as Casas Legislativas são destinadas ao povo e  
aos seus representantes.

É sabido que o Parlamento é,  por excelência,  a Casa do  
Povo. Além de representá-lo, tem o dever de estar atento aos anseios  
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sociais, razão pela qual possui papel fundamental na construção do  
Estado Democrático de Direito.

Assim,  revela-se  injustificável  a  criação  de  quaisquer  
obstáculos  ao  ingresso dos  cidadãos  em  quaisquer das  Casas  
Legislativas.  Todavia, como é de notório conhecimento, tal fato vem  
sendo perpetrado. Inclusive, destaca-se que as Polícias das respectivas  
Casas, de maneira reiterada, proíbem o livre acesso às sessões da Casa  
Legislativa, citando-se o ocorrido neste dia 02/08/2016, data de sessão  
da Câmara onde estava pautado o PLP 257/16.

Diante da situação em concreto, é perceptível que as sessões  
que terão por objeto a apreciação dos projetos PLP 257/16, PLN 03/16  
e PEC 241/16 são de imensa importância para a categoria que será  
diretamente  atingida  pelo  resultado.  Esse  é  o  motivo  pelo  qual  os  
pacientes  organizaram-se  a  fim  de  poder  dialogar  com  os  
Representantes do Povo acerca da grande importância dessas decisões  
para toda a categoria dos servidores do judiciário e ministério público.

O  ‘habeas corpus’  presta-se,  segundo disposição do art. 5º,  
LXVIII da CF/88, à garantia do direito à locomoção em face de coações  
ilegais ou abusivas, inclusive no que se refere às restrições ao acesso  
das  pessoas  em  determinados  lugares,  tais  quais:  a  Câmara  dos  
Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional.

…...................................................................................................
Assim,  a fim de  assegurar  a  ‘liberdade  de  ir  e  vir’ dos  

pacientes, os quais estão imbuídos no pleno exercício da cidadania e  
da  democracia,  é  que  se  pretende  a  concessão  dos  respectivos  
salvo-condutos.  Insta  salientar  que  o  pretendido  nessa  via  é  de  
extrema urgência e importância para toda uma categoria de servidores  
públicos,  haja  vista  que  a  decisão  a  ser  tomada  em cada  um  dos  
aludidos  projetos  acarretará  em  graves  impactos  aos  servidores  
públicos do país.” (grifei)

Sendo esse o contexto,  passo a examinar,  preliminarmente,  questão 
pertinente  à admissibilidade da  presente ação  de  “habeas  corpus”. 
E,  ao fazê-lo,  entendo,  considerados os específicos termos em que formulada a  
presente  impetração,  que se revela inadequado o  meio  processual  ora 
utilizado. 
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É  que a  parte  ora  impetrante  sequer  indicou  atos concretos que, 
imputáveis aos órgãos e autoridades apontados como coatores, poderiam 
configurar, ainda que potencialmente, situação caracterizadora de ofensa ao 
“status libertatis” dos ora pacientes.

Com efeito, a ora impetrante, em suas razões,  limitou-se a afirmar,  de 
maneira genérica, sem qualquer especificação individualizadora, que, “ante  
o histórico de proibições de acesso aos movimentos sindicais nas sessões da Câmara  
Legislativa e no Congresso Nacional, faz-se necessário o manejo do presente ‘habeas  
corpus’ preventivo, a fim de assegurar o direito ao livre acesso pacífico dos cidadãos  
nas sessões”.

Tenho  para  mim,  por  isso  mesmo,  que  a  ora  impetrante  não  se 
desincumbiu  do ônus processual  de proceder  à necessária indicação da 
existência  de ato concreto que  pudesse vulnerar,  de  modo  direto  e 
imediato,  ainda que potencialmente, o direito de ir, vir  e permanecer dos 
ora pacientes.

Sem a precisa indicação, pela autora do “writ”, de atos concretos e 
específicos  que evidenciem, por parte das autoridades e dos órgãos ora 
apontados como coatores, a prática de comportamento abusivo ou de conduta  
revestida  de  ilicitude,  não há como reputar processualmente viável o 
ajuizamento da ação constitucional de “habeas corpus”.

Observo,  ainda,  que não há,  nestes autos,  qualquer documento que 
demonstre a existência de pedido,  dirigido aos  órgãos  competentes  das 
respectivas  Casas  do  Congresso  Nacional,  solicitando o  pretendido 
ingresso  dos  ora  pacientes  em  suas  dependências  durante as  sessões 
deliberativas em questão, não se podendo presumir, “ex ante”, por mera 
conjectura, que haverá recusa no seu deferimento.
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Nem se diga que os Ofícios ns. 147/2016 e 148/2016  encaminhados 
pelos dirigentes da FENAJUFE aos Senhores Presidentes  da Câmara dos  
Deputados e do Senado Federal evidenciariam a existência do alegado risco à 
liberdade  de  locomoção  dos  ora  pacientes, eis  que referidos  ofícios 
consubstanciam mera solicitação de audiência com o objetivo de “tratar da  
aprovação do PLN nº 3/2016 e da implementação da Lei nº 13.150/2015”, sendo 
certo que  tais  pleitos  sequer veiculam requerimento  de  acesso dos  ora 
pacientes às sessões deliberativas das Casas do Congresso Nacional.

Mostrava-se essencial,  no  contexto  ora  em  exame,  que  a  parte 
impetrante,  adimplindo  o  ônus  processual  que  sobre  ela  recaía, 
comprovasse,  mediante prova literal idônea,  a  recusa  administrativa ao  
pedido  de  ingresso nas  dependências  do  Congresso  Nacional  ou a 
possibilidade de sua eventual denegação, o que restou indemonstrado na 
presente  impetração,  circunstância  que  se  revela  incompatível com o 
caráter eminentemente documental do processo de “habeas corpus”.

Cumpre rememorar,  neste ponto,  que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal,  em situações como a ora em exame,  tem advertido não se 
revelar pertinente o  remédio  constitucional  do  “habeas  corpus”,  quando 
utilizado,  como  sucede  na  espécie,  sem que  se  evidencie  a concreta 
configuração de ofensa imediata,  seja  ela atual ou iminente (como  ora 
sustentado),  ao direito de ir,  vir e permanecer dos pacientes (RTJ 135/593, 
Rel.  Min.  SYDNEY  SANCHES  –  RTJ 136/1226,  Rel.  Min.  MOREIRA 
ALVES – RTJ 142/896, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – RTJ 152/140, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO – RTJ 180/962, Rel. Min. CELSO DE MELLO – 
HC 116.252-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

“IMPETRAÇÃO  QUE DEIXA DE  INDICAR  FATOS 
CONCRETOS CUJA  EFETIVA  OCORRÊNCIA  PODERIA 
ENSEJAR  A  ADEQUADA  UTILIZAÇÃO  DA  VIA  DO  
‘HABEAS CORPUS’.

–  Torna-se insuscetível de conhecimento o ‘habeas corpus’,  
quando o impetrante não indica qualquer ato concreto que revele,  
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por  parte da  autoridade  apontada  como  coatora,  a  prática de  
comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude.

–  A  ação  de  ‘habeas  corpus’  exige,  para  efeito  de  
cognoscibilidade, a indicação –  específica e individualizada – de  
fatos  concretos  cuja  ocorrência  possa  repercutir  na  esfera  da 
imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos.

–  A  ausência de  precisa  indicação  de  atos  concretos  e  
específicos,  por  parte  da  autoridade  apontada  como  coatora,  que 
revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo  ou de  
conduta  revestida  de  ilicitude,  inviabiliza,  processualmente,  o 
ajuizamento  da ação constitucional de ‘habeas corpus’.  Doutrina.  
Precedentes.”

(HC 83.966-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Cabe destacar,  bem  por  isso,  a advertência de  JULIO  FABBRINI 
MIRABETE  (“Código  de  Processo  Penal  Interpretado”,  p.  1469, 
item  n.  654.7,  7ª  ed.,  2000,  Atlas),  cuja  lição a propósito da necessária 
referência a fatos concretos em sede de “habeas corpus” assim foi  por  ele 
exposta:

“A  petição  deve  conter  também  a  declaração  da  espécie  de  
constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões  
em que funda o seu temor’. Devem ser expostas, pois, a natureza da  
coação,  suas  circunstâncias,  causas,  ilegalidade  etc.,  bem  como  a  
argumentação  de  fato  e  de  direito  destinada  a  demonstrar  a  
ilegitimidade do constrangimento real ou potencial (...).”

Essa  mesma orientação  é perfilhada por  EDUARDO  ESPÍNOLA 
FILHO (“Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”,  vol.  VII/277, 
item  n.  1.372,  2000,  Bookseller),  em abordagem na qual enfatiza a 
imprescindibilidade da concreta indicação do ato coator:

“A  petição  deve,  pois,  conter  todos  os  requisitos  de  uma  
exposição suficientemente clara,  com explanação e  narração sobre a  
violência, suas causas, sua ilegalidade. Não se faz mister, porém, que a  
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petição esteja instruída com o conteúdo da ordem pela qual o paciente  
está  preso,  porque esta  falta  não pode  prejudicar,  e  é  perfeitamente  
sanável.

A petição,  dando parte  da espécie  de  constrangimento,  que  o  
paciente  sofre,  ou está  na iminência de sofrer,  deve  argumentar  no  
sentido de convencer da ilegalidade da violência, ou coação (...).

É óbvio,  há todo interesse, para o requerente,  em precisar os  
fatos, tão pormenorizada, tão circunstancialmente, quanto lhe for  
possível,  pois  melhor  se  orientará  a  autoridade  judiciária,  a  que  é  
submetida a espécie (...).” (grifei)

Daí a observação feita  por  ADA  PELLEGRINI  GRINOVER, 
ANTONIO  MAGALHÃES  GOMES  FILHO  e  ANTONIO  SCARANCE 
FERNANDES (“Recursos no Processo Penal”, p. 361, item n. 240, 1996, 
RT):

“O  Código  exige,  finalmente,  a  menção  à  espécie  de  
constrangimento e, no caso de ameaça, as razões em que se funda o  
temor,  ou  seja,  a indicação dos fatos que  constituem  a  ‘causa  
petendi’.” (grifei)

Esse entendimento doutrinário –  que reputa inadmissível a utilização 
do instrumento constitucional do “habeas corpus”, quando ausente, na petição  
de  impetração,  menção  específica  e  concreta  aos  fatos  ensejadores  da 
alegada situação  de  injusto  constrangimento  (FERNANDO  CAPEZ, 
“Curso de Processo Penal”, p. 444, item n. 20.15.10, 2ª ed., 1998, Saraiva; 
TALES CASTELO BRANCO, “Teoria e Prática dos Recursos Criminais”, 
p. 158, item n. 156, 2003, Saraiva) – reflete-se, por igual, na jurisprudência 
do  Supremo  Tribunal  Federal,  que,  a propósito do tema,  assim se  tem 
pronunciado:

“HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO QUE NÃO INDICA 
QUALQUER COMPORTAMENTO CONCRETO ATRIBUÍDO À 
AUTORIDADE  APONTADA  COMO  COATORA  –  PEDIDO 
NÃO CONHECIDO.
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Torna-se insuscetível de conhecimento o  ‘habeas corpus’  
em cujo âmbito o impetrante  não indique qualquer ato concreto 
que revele, por parte da autoridade apontada como coatora, a prática 
de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude.”

(RTJ 159/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

“Não há como admitir o processamento da ação de ‘habeas  
corpus’,  se o  impetrante  deixa de atribuir à autoridade  apontada  
como coatora a prática de ato concreto que evidencie a ocorrência  
de  um  específico  comportamento  abusivo  ou  revestido  de  
ilegalidade.”

(RTJ 164/193-194, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Conclui-se, desse modo, que a falta de comprovação da existência de  
qualquer ato concreto  imputável  aos órgãos  e  às autoridades apontados 
como  coatores  reveste-se de  consequências  processuais  que  tornam 
inadmissível  a utilização do “writ” constitucional,  pois o procedimento 
ritual  a  ele  referente  supõe fatos  líquidos,  insuscetíveis  de contestação, 
demonstráveis  mediante  produção  documental  que  evidencie  a 
realidade das alegações deduzidas na impetração.

Não se pode desconhecer, por isso mesmo, que o remédio de “habeas  
corpus”, por qualificar-se como processo de índole eminentemente documental, 
como anteriormente assinalado,  não admite dilação probatória,  tendo em 
vista – insista-se – o caráter sumaríssimo de que se reveste.

Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na 
impetração  basta,  por si  só, para inviabilizar a utilização adequada da 
ação  de  “habeas  corpus”,  que constitui remédio  processual  que não 
admite dilação  probatória,  nem permite o  exame  aprofundado  de 
matéria  fática,  nem comporta a  análise  valorativa  de  elementos  de 
informação  produzidos  no  curso  do  processo  penal  de  conhecimento 
(RTJ 110/555 – RTJ 129/1199  –  RTJ 136/1221  –  RTJ 163/650-651  – 
RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.).
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Vale ressaltar, ademais, que incumbe ao impetrante o ônus processual 
de produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos destinados 
a comprovar as alegações veiculadas no “writ” constitucional.

Não custa relembrar,  no ponto,  que a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal  entende que a ação de “habeas corpus”,  que possui rito  
sumaríssimo, não comporta, em função de sua natureza processual, maior 
dilação  probatória,  eis que se impõe ao  impetrante,  como  indeclinável 
obrigação de  caráter  jurídico,  subsidiar,  com elementos documentais 
pré-constituídos, o conhecimento da causa pelo Poder Judiciário.

A utilização adequada do remédio constitucional do “habeas corpus” 
impõe,  em  consequência,  seja  o “writ”  instruído,  ordinariamente,  com 
documentos  suficientes  e necessários  à análise da pretensão de direito 
material  deduzida em  tal  sede  processual,  consoante acentua o 
magistério  doutrinário  (JOÃO  ROBERTO  PARIZATTO,  “Do  ‘Habeas 
Corpus’”, p. 168, 1991, Aide, v.g.).

Daí a afirmação do ilustre  Magistrado paulista  DIOMAR ACKEL 
FILHO (“Writs Constitucionais”, p. 54, 2ª ed., 1991, Saraiva), no sentido 
de que a  prova  a ser  produzida no processo penal  de “habeas  corpus” 
“deve ser pré-constituída ou documental”.

Não é por outra razão que  a  jurisprudência  dos  Tribunais 
(RT 511/412, v.g.), inclusive a deste Tribunal, assim se tem pronunciado:

“A ação de ‘habeas corpus’ – que possui rito sumaríssimo –  
não comporta, em função de sua própria natureza processual, maior 
dilação probatória,  eis que, ao impetrante,  compete, na realidade –  
sem prejuízo da complementação instrutória ministrada pelo órgão  
coator –  subsidiar,  com elementos documentais pré-constituídos,  o 
conhecimento da causa pelo Poder Judiciário.
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A utilização adequada do remédio constitucional do ‘habeas  
corpus’  impõe,  em  conseqüência,  seja  o  ‘writ’  instruído,  
ordinariamente, com documentos suficientes e necessários à análise 
da pretensão de direito material nele deduzida.”

(RTJ 138/513, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

O contexto delineado  nestes  autos  descaracteriza,  portanto,  por 
ausência de  comprovação  literal,  a ocorrência,  na  espécie,  de  situação  de 
ameaça iminente ao “status libertatis” dos ora pacientes, tornando inviável, 
por isso mesmo,  não só o ajuizamento,  em caráter preventivo,  da presente 
ação  de  “habeas  corpus”,  mas,  também,  até  mesmo,  o  seu  próprio 
conhecimento.

De outro lado,  e caso se revelasse superável a questão prévia que 
venho de referir, impende assinalar que o exame da pretensão deduzida 
pela  impetrante  não  pode desconsiderar  a  circunstância  – 
constitucionalmente relevante –  de que assiste  a cada uma das Casas  do 
Congresso Nacional o exercício de prerrogativa institucional que, fundada 
no poder de polícia,  foi  outorgada,  em  cláusula  expressa,  pela  própria 
Constituição da República,  à Câmara dos Deputados (art.  51,  IV)  e ao 
Senado Federal (art. 52, XIII).

Na  realidade,  a outorga constitucional do poder de polícia às Casas 
legislativas,  considerados  os  demais Poderes  da  República,  traduz um 
elemento fundamental  inerente à própria independência do Congresso 
Nacional, a cuja esfera decisória incumbe, por autoridade própria, a fixação 
de  diretrizes  destinadas  a  regular,  de  modo  legítimo,  o  próprio 
funcionamento interno do Poder Legislativo e o normal desempenho das 
atividades institucionais que lhe são pertinentes.

Embora irrecusável o direito  de  acesso  popular às dependências  do 
Parlamento (que exerce as suas funções por delegação do Povo), cumpre 
acentuar que essa prerrogativa da cidadania sofre as limitações resultantes 

12 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11471250.



HC 136018 MC / DF 

do  exercício,  pelas  Mesas  do  Congresso  Nacional,  da  Câmara  dos 
Deputados  e do Senado Federal,  do poder de polícia,  que é inerente à 
instituição legislativa,  de tal modo que,  atendidas as diretrizes  impostas 
pelo postulado da proporcionalidade (que consagra a proibição de excesso), 
revelar-se-á lícito aos órgãos dirigentes das respectivas Casas legislativas 
disciplinar o ingresso e a permanência, em suas dependências, de qualquer 
pessoa.

É por essa razão que  o  Regimento  Interno  da  Câmara  dos 
Deputados  atribui à  Mesa  dessa  Casa  legislativa  a  competência  para 
manter a ordem e a disciplina em suas dependências (art. 267), dispondo, 
ainda,  que o ingresso e a permanência no edifício da Câmara,  inclusive 
em  suas  galerias,  dependem do  atendimento,  pelos  interessados,  dos 
requisitos fixados no art.  272 desse mesmo Regimento Interno,  tudo a 
evidenciar que a regulação do acesso e do trânsito das pessoas no âmbito 
da  Câmara  dos  Deputados,  por traduzir,  em  princípio,  matéria  de 
economia interna da instituição parlamentar,  está sujeita a critérios por 
ela  própria  estabelecidos,  sem  que  se  legitime,  sob  tal  perspectiva,  a 
intervenção  de  outro Poder,  notadamente se  o  desempenho  de  tal 
prerrogativa  institucional  ajustar-se a padrões de razoabilidade que 
denotem a prática regular do poder de polícia.

Isso se torna mais perceptível, se se considerar que razões de ordem 
material, como aquelas que decorrem dos próprios limites impostos pela 
necessidade de segurança e de respeito à capacidade de lotação das galerias, 
podem  justificar a  adoção,  pela  Mesa  da  Casa  legislativa,  de  medidas 
destinadas  a  impedir comportamentos  que  comprometam o  curso 
normal e o regular desenvolvimento dos trabalhos parlamentares.

Se é certo,  de um lado,  que o Parlamento  não pode prescindir  da 
presença do Povo, fonte única de que emana o poder legítimo no âmbito 
das sociedades democráticas, não é menos exato, de outro, que assiste, ao  
Congresso  Nacional,  a  prerrogativa  de  impedir que  eventual  tumulto, 
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decorrente de manifestações de caráter multitudinário, culmine por frustrar o 
regular desempenho da função legislativa.

Vê-se, desse modo,  que o acesso popular às dependências das Casas 
legislativas,  quando tal fato tornar excessivo o  fluxo  de  pessoas  em 
circulação no âmbito interno do Congresso Nacional, justificará a adoção 
de medidas que visem a garantir  tanto o direito de ingresso do cidadão 
no  recinto  parlamentar,  quanto o  desempenho,  pelos membros do 
Parlamento, de suas atividades institucionais, desde que presentes razões  
de  segurança  destinadas a  preservar  a  incolumidade  pessoal  dos 
circunstantes.

Sem que se registre, portanto, situação de abuso de autoridade ou de 
violação arbitrária dos direitos do cidadão – hipóteses que sequer foram 
indicadas  na espécie –,  não há como recusar à Mesa da Casa legislativa o 
poder de limitar,  com  apoio  em  critérios  pautados pela  noção  de  
razoabilidade, o ingresso de pessoas em número superior ao que comporta 
a  capacidade  física  de  lotação  das  galerias,  pois,  em  assim  agindo,  os 
órgãos de direção ou de administração da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal  estarão observando,  de modo responsável,  em respeito à 
segurança pessoal do cidadão militante  e ao regular funcionamento de 
um dos Poderes da República,  os princípios que estruturam,  em nosso  
sistema político-jurídico, a própria ordem democrática.

Cabe enfatizar,  finalmente,  segundo entendo,  que não se revela 
lícito ao Poder Judiciário substituir, por seus próprios critérios, os padrões de 
segurança cuja definição, em tema de ingresso e de circulação interna nas 
dependências congressuais, incumbe,  autonomamente,  à própria Mesa da 
Casa Legislativa,  a quem compete estabelecer,  com apoio no princípio da 
razoabilidade,  parâmetros compatíveis  com a prática regular do poder de 
polícia  e  adequados à preservação da incolumidade pessoal e à defesa da 
intangibilidade patrimonial no âmbito do Congresso Nacional.
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Sendo assim,  e em face das razões expostas,  não conheço da presente 
ação de “habeas corpus”,  restando prejudicado,  em consequência,  o exame 
do pedido de medida liminar.

Arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Brasília, 03 de agosto de 2016 (22h35).

Ministro CELSO DE MELLO
Relator
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