
MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS 173.415 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
PACTE.(S) :RODOLFO VALE 
PACTE.(S) :LIDEMBERG FARIAS 
PACTE.(S) :ADRIEL SILVA 
PACTE.(S) :MARIA VANA TENÓRIO FREIRE 
PACTE.(S) :ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA BARROS 
IMPTE.(S) :SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO 
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SINDMPU 

ADV.(A/S) :FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ 
COATOR(A/S)(ES) :PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DECISÃO: 
Vistos.
Habeas  corpus,  com  pedido  de  liminar,  impetrado  em  favor  de 

Rodolfo Vale e outros, apontando como autoridade coatora o Presidente 
da Câmara dos Deputados.

Alega o impetrante, em síntese, que foram impedidos de ingressar 
no Congresso Nacional para acompanhar a pauta do dia (PEC nº 6/2019) 
sem  qualquer justificativa formal. 

Aduz a defesa que,

“[e]m  razão  da  PEC  tratar  de  matéria  de  relativas  à 
direitos  sociais  e  econômico  de  grande  repercussão,  é 
fundamental que os representantes do SINDMPU acompanhem 
seu  trâmite,  comparecendo  ao  Congresso  Nacional,  e  lá 
podendo participar  do  processo  democrático,  acompanhando 
as questões de interesse dos trabalhadores que representam – 
quase 5.000 (cinco mil) servidores filiados.” 

Alerta o impetrante para a existência de “um histórico de proibições 
de acesso dos movimentos sindicais nas sessões do Congresso, todos eles 
sabiamente coibidos por essa Suprema Corte (...)”

Defende, assim, “o manejo do presente habeas corpus para garantir o 
direito ao livre acesso pacífico dos componentes sindicais - cidadãos - ao 
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Congresso Nacional,  para que possam acompanhar todos os processos 
relativos à PEC 6/2019.” 

Requer,  liminarmente,  a  concessão  da  ordem  para  que  seja 
assegurado aos pacientes o direito de acesso

“às Casas do Congresso Nacional, na data de 09/07/2019 
ou em qualquer data futura a qual vier a ser deliberada a PEC 
06/2019,  até  o  segundo  turno  de  votação,  caso  não  haja 
deliberação na referida data, ressalvada a capacidade de lotação 
das dependências do Congresso Nacional.” (grifos do autor) 

Examinados os autos, decido. 
Este Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido do 

cabimento do habeas corpus para assegurar aos cidadãos interessados o 
acesso pacífico  às  dependências  do Congresso  Nacional,  uma vez que 
qualquer ato impeditivo nesse sentido poderia atentar contra à liberdade 
de locomoção. 

Registro, por exemplo, a decisão do Ministro Sepúlveda Pertence no 
HC nº 81.527/MC-DF, cujo teor transcrevo:

“DESPACHO:  Alega  o  impetrante  -  notoriamente,  o 
Presidente  da  CUT,  CENTRAL  ÚNICA  DOS 
TRABALHADORES:

‘Graves  fatos  estão  a  ocorrer  na  Câmara  dos 
Deputados,  onde  todos  os  cidadãos  estão  sendo 
constrangidos  e  impedidos  de  ingressar  livremente. 
Indistintamente,  têm  sido  impedidos  de  ingressar  nas 
dependências do Congresso Nacional, onde hoje se estão 
realizando  discussão  e  votação  de  Projeto  de  Lei  (nº 
5.483/2001,  que  dá  nova  redação  ao  artigo  618  da  CLT, 
possibilitando  que  as  negociações  coletivas  prevaleçam 
sobre e contra a lei) da maior relevância para o presente e 
futuro das relações de trabalho no Brasil.

Sob  pretexto  de  que  houve  tumultos  na  semana 
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antepassada, cidadãos, dirigentes sindicais, procuradores 
do  trabalho,  magistrados  e  advogados  estão  sendo 
impedidos de ingressar para exercer o legítimo direito de 
dialogar  e  fazer  reuniões  com  parlamentares,  inclusive 
com  audiências  previamente  marcadas.  Os  fatos  ora 
narrados  já  são  públicos  e  notórios,  a  essa  altura 
divulgados pela imprensa e em discursos na tribuna da 
Câmara dos Deputados, com transmissão direta via rádio 
e televisão.

Até  quando  no  livre  exercício  profissional,  no 
momento de redigir o presente habeas corpus, o signatário 
foi impedido de transitar para redigir esta peça em sala de 
liderança parlamentar.

Aliás,  por  imperativo  constitucional,  as  audiências 
são públicas,  conforme art.  69 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados.

Neste sentido, para que se restaure a liberdade de ir 
e vir, requer, em caráter urgente, a concessão de liminar, 
determinando-se a possibilidade de acesso amplo às áreas 
públicas da Câmara dos Deputados, especialmente o Salão 
Verde,  galerias,  gabinetes,  comissões,  lideranças  e 
respectivos corredores de acesso, bem como a concessão 
da ordem em caráter definitivo.’

É indiscutível  que as Casas do Congresso Nacional têm 
amplo poder de polícia no recinto de suas sedes e sobre quantos 
nela se encontrem.

Esse poder de polícia não envolve, porém, o de impedir o 
ingresso  de  cidadãos  que  pretendam  circular  nos  recintos 
abertos ao público, seja para tentar acesso aos congressistas, seja 
para assistir às sessões públicas, observadas, é claro, as normas 
internas de polícia.

Densa, portanto, a plausibilidade das razões do pedido e 
patente o risco de frustrar o propósito do paciente-impetrante 
de  ingressar  na  sede  da  Câmara  dos  Deputados  para  levar, 
pelos  meios  adequados,  a  posição  da  entidade  que  preside 
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acerca de projeto de lei em pauta, de relevante interesse para os 
trabalhadores.

Defiro,  pois,  a  liminar  para  que  -  sem  prejuízo  da 
observância  devida  às  medidas  de  policiamento  interno  da 
Casa – lhe seja permitido o ingresso na Câmara dos Deputados 
e nos recintos abertos ao público de suas instalações.

Comunique-se,  solicitando-se  informações”  (DJ  de 
18/12/01). 

No mesmo sentido,  colaciona-se,  ainda,  o  HC nº  127.520/DF-MC, 
Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/4/15.

Diante desse entendimento, reconheço a plausibilidade jurídica do 
direito vindicado pelo impetrante para reconhecer que os pacientes têm o 
direito  de  ingressarem,  com  as  cautelas  próprias  da  entrada  e 
permanência nas galerias do Congresso Nacional, abertas ao público em 
geral. 

É  importante  anotar,  consoante  preconizado pelo  Ministro  Carlos 
Velloso,  que  o  Poder  de  Polícia  nas  Casas  Legislativas  refere-se  à 
competência  de 

“agir no sentido de impedir o ingresso de quem não se 
disponha a respeitar as regras impostas no regimento interno e 
nos  regulamentos  administrativos.  Ademais,  não  estão  as 
referidas Casas obrigadas a permitir o ingresso de um número 
de  pessoas  superior  à  sua  capacidade  de  lotação,  mesmo 
porque um número de pessoas que exceda tal capacidade pode 
atentar  contra  a  segurança  dessas  mesmas  pessoas.  É  dever, 
portanto,  da  administração  daquelas  Casas,  disciplinar  o 
ingresso das pessoas para o fim de assistir às sessões ou circular 
pelas áreas abertas a essa circulação” (HC nº 81.542/DF, Relator 
o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/01 – grifos nossos)

Diante  dessas  breves  considerações,  sem  prejuízo  do  reexame 
posterior  do  eminente  Relator,  defiro  parcialmente  a  liminar  para, 
respeitadas as normas de entrada no parlamento, incluídas as referentes à 
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identificação pessoal, capacidade de lotação e outras que digam respeito à 
segurança institucional e dos presentes,  assegurar o direito de ingresso 
dos pacientes nas galerias da Câmara dos Deputados,  especificamente 
nos  espaços  abertos  ao  público,  para  acompanhar  as  reuniões 
destinadas  à  discussão  da  PEC  nº  6/2019,  referente  à  Reforma  da 
Previdência.

A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto. 
Oficie-se,  com urgência,  solicitando informações ao Presidente da 

Câmara  dos  Deputados,  Deputado  Federal  Rodrigo  Maia,  dando-lhe 
ciência desta  decisão.

Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Após, encaminhem-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
Publique-se.
Brasília, 9 de julho de 2019.

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente
(RISTF, art. 13, VIII)

Documento assinado digitalmente
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