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CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, advogado 

devidamente registrado na OAB sob nº 346140, com e-mail 

que declina para notificações ou intimações 

klomfahsadvocacia@gmail.com, vem com fundamento no 

artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição, IMPETRAR

HABEAS CORPUS COLETIVO com pedido liminar 

em benefício de INDIRA MARA SANTOS e outros, em face do 

SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

mailto:klomfahsadvocacia@gmail.com


BRASIL, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, pelas 

seguintes razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

EGRÉGIO TRIBUNAL 

                           SENHORES MINISTROS

                                          EMINENTE RELATOR

PRELIMINARMENTE

DA LEGITIMIDADE E DA COMPETÊNCIA 

A legitimidade ativa do presente Habeas Corpus é 

defendida na tese do impetrante, que não é advogado 

constituído pelo paciente, que sustenta ser “pacífico, na 

doutrina, legislação e jurisprudência, o cabimento de ‘habeas 

corpus’ em defesa de direito da liberdade de locomoção de 

terceiro. 

Consta do art. 654 do Código de Processo Penal 

que:

 
“O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer 

pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo 

Ministério Público”. 



Ademais, o § 1º do art. 1º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994) dispõe:

 “Não se inclui na atividade privativa de advocacia a 

impetração de habeas corpus em qualquer instância ou 

tribunal. 

Acerca da matéria, já se teve a oportunidade de 

registrar que a legitimidade para ajuizamento do Habeas 

Corpus é um atributo de personalidade, não se exigindo a 

capacidade de estar em juízo, nem a capacidade postulatória, 

sendo uma verdadeira ação penal popular. 

Assim, qualquer do povo, nacional ou estrangeiro, 

independentemente de capacidade civil, política, profissional, 

de idade, sexo, profissão, estado mental, pode fazer uso do 

Habeas Corpus, em benefício próprio ou alheio (Habeas 

Corpus de terceiro). 

Vale dizer: qualquer pessoa, mesmo sem 

autorização, detém legitimidade ativa para impetrar ação 

de Habeas Corpus, desde que, por óbvio, não o faça contra a 

vontade do paciente. 

Nessa linha de consideração, o Regimento Interno 

do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “Não se 



conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente” (art. 192, § 

3o). 

Portanto, é cabível o presente HC, em seus 

requisitos preliminares. 

Quanto à competência deste Tribunal, eis que 

presentes os requisitos do art. 102, “d”, da CF/88, verbis: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(...) 

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas 

referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 

habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de 

Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio 

Supremo Tribunal Federal; 

Assim, os requisitos objetivos e subjetivos in limine 

litis acham-se presentes.

I. DOS FATOS

No dia 31 de dezembro de 2019 na cidade de 

WUHAN, na China, iniciou-se o primeiro caso de transmissão 



do coronavírus, nome oficial para “Doença respiratória de 

2019-nCoV”1.

Dados atualizados hoje (30 de janeiro de 2020) 

informam que houve declaração da Organização Mundial da 

Saúde(OMS) que os casos do novo coronavírus 2019 n-CoV 

são uma emergência de saúde pública de interesse 

internacional. 

Isso porque já são milhares de infecções na China e 

em 18 países.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao fato de que brasileiros 

que estão em Whuam desejam retornar ao país, ainda que sob 

quarenta, porém, em sua terra natal e perto de seus 

familiares.

A economista INDIRA MARA SANTOS2, paciente, foi 

destacada para representar o grupo junto (pacientes do HC 

coletivo) com a Embaixada do Brasil em Pequim, na China, e 

encaminhou uma lista com os contatos de 31 brasileiros 

que moram em Wuhan — onde atualmente vigora uma 

quarentena que impede a população de deixar a cidade.

Segundo a reportagem, as preocupações dos 

pacientes foram registradas como se segue:

1 OMS
2 https://epoca.globo.com/sociedade/coronavirus-brasileiros-em-wuhan-querem-sair-da-china-
pedem-ajuda-ao-itamaraty-24214223



“Chegaram a cogitar a possibilidade de sair de Wuhan e seguir 

para outra cidade da China. Nós não aceitamos esta opção. 

Queremos sair do país e, se possível, voltar para o Brasil”, disse a 

economista. “A situação está se agravando aqui. Estamos todos 

muito preocupados com a propagação desse vírus. Nossas famílias 

estão preocupadas aí no Brasil. Queremos voltar para casa!”

.

Segundo informação da autoridade coatora3 

declarou o senhor Presidente da República o seguinte, quanto 

ao resgate de brasileiros nas Filipinas:

não é ‘oportuno’ resgatar família com suspeita de 

coronavírus

Muito embora as preocupações do diretor-geral da 

OMS, TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, quanto ao valor 

das pessoas, ainda que seja um ou duas, segundo veiculação 

na imprensa, revelam um outro viés atencioso, justo e 

equânime com a situação gravosa:

"Devemos lembrar que são pessoas, não números. Mais 

importante do que a declaração de uma emergência de saúde 

pública são as recomendações do comitê para impedir a 

propagação do vírus",

3 https://veja.abril.com.br/saude/bolsonaro-suspeita-coronavirus-filipinas/



Temos então que o presente habeas corpus coletivo 

se faz necessário e evidencia constrangimento ilegal e uma 

clara e patente violação à liberdade de vir que ultrapassa 

esfera isolada dos indivíduos, pois as lesões e ameaças a 

esses direitos podem alcançar um amplo contingente de 

pessoas, como é o caso.

O “nó górdio”, portanto, gera repercussão com 

relevante prejuízo na liberdade de locomoção, na saúde 

pública e no direito de ir e vir dos pacientes.

Não tendo os pacientes a seu turno, nenhuma 

autoridade, órgão, ONG ou instituição que lhe ajude, defenda, 

instrua, assessore ou auxilie, lhes fornecendo uma segunda 

opinião ou alternativa para a resolução da pendenga, que não 

o Poder Judiciário por meio de um provimento judicial.

Logo não se trata de tão somente de assunto 

jungido à discricionariedade do Presidente, e sim de eficaz 

e eficiente efetivação de direitos constitucionais 

fundamentais, o que desborda o caráter discricionário e se 

torna vinculante.

Assim o único meio jurídico de obrigar o Presidente 

da República - ainda que sob a espada de Dâmocles - a 

concretizar o direito de vir dos pacientes, é por intermédio 

do Poder Judiciário como tutor dos direitos fundamentais 

insertos na Constituição Federal de 1988.



II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. DOS 

DIREITOS VIOLADOS E DO CABIMENTO DO HABEAS 

CORPUS COLETIVO

É cediço na doutrina e na jurisprudência, 

especialmente do STF a plasticidade do habeas corpus e sua 

interpretação ampla concernente à liberdade de locomoção, 

consoante HC nº 10770, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar  

Mendes.  DJe 26/03/2012.

Pari passu, temos que o Supremo tem clara 

orientação jurisprudencial, no  sentido da possibilidade  de 

ampliação jurisprudencial das  hipóteses  de  cabimento  

de  remédios  constitucionais, inclusive para a consagração 

de modalidade coletiva, não contemplada expressamente em 

sede constitucional ou legal.

Sendo assim um direito processual 

constitucional que tutela direitos fundamentais com 

viabilidade de impetração coletiva.

Também a substituição processual da via eleita é 

a mais ampla de todo o sistema jurídico brasileiro, inclusive 

não exigindo a figura do advogado.



Ictu oculi, podendo quanto ao mérito, decidir os 

magistrados de ofício, revelando que a inviolabilidade 

individual ou coletiva é norma de ordem pública, 

conforme anotou o Ministro do STF à época, Cesar Peluso, no 

HC nº 85.237.

Quanto a fundamentação do cabimento do presente 

habeas corpus coletivo é um prejuízo não somente ao direito 

de locomoção individual, mas sobretudo à população 

composta por mais de 40 pessoas que estão aquela região.

Portanto, o caso exige ações de emergência pública 

que, ainda que não haja tratamento, cura ou antídoto.

A resposta da autoridade coatora, por qualquer 

giro que se veja o fato, de que não é oportuno a retirada dos 

brasileiros, destoa dos compromissos assumidos quando da 

posse presidencial, de cumprir a Constituição e promover o 

bem geral do povo brasileiro, confira-se:

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão 

posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o 

compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, 

observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, 

sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Trata-se, por isso, de uma emergência em saúde 

pública que, embora caracterize-se como uma situação que 



demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de 

controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à 

saúde pública em situações que podem ser epidemiológicas 

(surtos e epidemias), de desastres, ou de desassistência à 

população.

E ainda, de que a Portaria MS/GM nº 1.378, de 9 de 

julho de 2013, defina enquanto competência da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS) a “coordenação da preparação e 

resposta das ações de vigilância em saúde, nas emergências 

de saúde pública de importância nacional e internacional, bem 

como a cooperação com Estados, Distrito Federal e 

Municípios” na resposta a essas emergências.

A responsabilidade e palavra final quanto ao 

“resgate dos pacientes” é do Presidente!

Não é tudo.

As reportagens4 relatam as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes e outros, e a falta de apoio do 

Presidente, confira-se:

Coronavírus: países retiram cidadãos de 
Wuhan, enquanto Bolsonaro abandona 
brasileiros

Brasileiros sob quarentena na cidade chinesa de Wuhan 

reclamam da falta de apoio do governo do Brasil, 

4 https://www.brasil247.com/mundo/coronavirus-paises-retiram-cidadaos-de-wuhan-enquanto-
bolsonaro-abandona-brasileiros



enquanto outros países, como Estados Unidos, Japão e 

da Austrália, já retiram seus cidadãos

Veja-se que nem no site5 do Ministério das 

Relações Exteriores há Nota Oficial sobre o assunto da 

situação dos brasileiros no que se refere ao apoio 

institucional:

NOTA 17

 29/01/20

 15h43

Plano de paz e prosperidade do Presidente Trump para solucionar 

o conflito israelense-palestino

Reitere-se: A palavra final para a retirada dos 

brasileiros é do Presidente da República.

E a decisão informada à imprensa pela 

autoridade coatora mostra-se desarrazoada com os 

princípios e valores da Constituição, notadamente da 

dignidade da pessoa humana.

Atine-se, por exemplo, na situação em que a China 

vá privilegiar primeiros seus cidadãos em qualquer 

necessidade, de modo que a falta de informações, de 

necessidades básicas atendidas como máscara, água, 

5 http://www.itamaraty.gov.br/notas-a-imprensa

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21270-plano-de-paz-e-prosperidade-do-presidente-trump-para-solucionar-o-conflito-israelense-palestino
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21270-plano-de-paz-e-prosperidade-do-presidente-trump-para-solucionar-o-conflito-israelense-palestino


alimentos e/ou medicamentos, e de situações que 

extrapolem o já extraordinário, necessitaram os pacientes do 

apoio irrestrito do Governo Brasileiro!

Temos ainda que os atos discricionários do Poder 

Executivo e o princípio da Separação dos Poderes, não são 

absolutos, ao revés, devem observar em gênero, número e 

grau, a Constituição, seus princípios e valores e as normas de 

Direito Internacional.

Ora pois.

Se países como Austrália, Reino Unido, União 

Europeia, Coréia do Sul, Japão e Estados Unidos6, estão 

“resgatando” seus compatriotas, ainda que não se tenha 

tratamento à doença o caso é de dignidade da pessoa humana, 

veja-se:

Coronavírus: Japão e 
Estados Unidos 

retiram seus cidadãos 
da China

Washington e Tóquio retiraram mais de 400 pessoas de 
Wuhan; Papua Nova-Guiné fechou os aeroportos para 

asiáticos

6 https://veja.abril.com.br/mundo/coronavirus-japao-e-estados-unidos-retiram-seus-cidadaos-
da-china/



Esse múltiplo prejuízo se revela como ofensa grave 

e irreversível a um direito coletivo de vir e ao interesse 

público de saúde nacional dos pacientes que são protegidos 

por tratados internacionais.

Veja-se o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (DECRETO Nº 592, DE 6 DE JULHO DE 

1992) em seu art. 9º dispõe que “ninguém poderá ser privado 

de liberdade salvo por motivos previstos em lei”:

ARTIGO 9

    1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 

Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. 

Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos 

previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela 

estabelecidos.

De igual forma, todavia, indo mais além, dispõe a 

Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos 

(DECRETO Nº 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992), em seu 

artigo 7º que “todos temos direito à liberdade pessoal e só 

privados em condições previamente fixadas na Constituição”, 

verbis:



Artigo 7.  Direito à liberdade pessoal

 

            1.     Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança 

pessoais.

 

            2.    Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo 

pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas 

constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de acordo 

com elas promulgadas.

 

            3.     Ninguém pode ser submetido a detenção ou 

encarceramento arbitrários.

A fortiori, também não pode brasileiro ou 

estrangeiro ser submetido a privação em sua liberdade de vir 

ao Brasil.

Temos então de um lado, no plano processual, um 

direito processual coletivo que possibilita celeridade e 

economia processual, e de outro lado, no plano material 

temos a proteção do direito coletivo com gênese nos direitos 

fundamentais constitucionais de acesso à saúde, liberdade de 

locomoção e dignidade da pessoa humana.

Ipso facto, ao Poder Judiciário tão somente cabe se 

imiscuir no papel de administrador, impondo ao ente público 

a adoção de medidas submetidas a esfera de seu poder 

discricionário, quando as situações são calamitosas e 



urgentes, com objetivo de fazer prevalecer os direitos e 

garantias consignados na Constituição.

Ademais, não se olvida que o caso dos autos é de 

fornecimento mínimo pelo Poder Público de infraestrutura 

adequada para tratamento dos pacientes da quarentena 

no Brasil.

Como pá de cal, em parecer utilizado como 

paradigma elaborado por Daniel Sarmento, Ademar Borges 

e Camilla Gome (docs.), da Clínica de Direitos 

Fundamentais, em que defende a admissibilidade do Habeas 

Corpus coletivo no ordenamento jurídico brasileiro.

O documento aponta que o instrumento é 

necessário para evitar o congestionamento da máquina 

judiciária e argumenta que ele traduz preocupação com a 

isonomia no tratamento entre os jurisdicionados.

“A reunião em um único processo de questões que 

poderiam estar diluídas em centenas ou milhares de ações 

importa economia de tempo, esforço e recursos indispensável 

para que se possa a atender ao crescente desafio de tornar a 

prestação jurisdicional mais célere e eficiente”, disse o jurista.

Na visão dos acadêmicos, a jurisprudência do STF  

já reconheceu  a possibilidade de impetração "coletiva de 

mandado de injunção, em entendimento que pode ser 

estendido, por razões ainda mais robustas, ao Habeas 

Corpus".



Portanto, o pedido que fazemos neste remédio 

heroico coletivo é que, para efetivar o direito à liberdade de 

ir e vir (locomoção), à saúde e a dignidade da pessoa humana, 

seja prestado informações pela autoridade coatora e ouvido a 

Procuradoria Geral da República, caso não satisfeitas as 

condições de “resgate” dos pacientes, seja determinado por 

decisão do Plenário da Corte, sob pena de multa e de 

responsabilidade do Presidente.

III – DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto requer:

a) Seja intimado a autoridade coatora para  

prestar informações em caráter de 

urgência;

b) Seja oficiado o Ministério das Relações 

Exteriores e o Ministério da Saúde para 

se manifestarem sobre qual o 

andamento do contato com a embaixada 

na China e com os brasileiros;

c) Seja deferida a gratuidade em face de 

exercício da cidadania.



IV – DAS PROVAS E DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.00

Protesta por todas as provas admitidas em direito 

excepcionalmente deferidas em sede de habeas corpus, além 

da juntada da posição dos requeridos quanto à resolução da 

demanda.

IV - DO PEDIDO

Nesse sentido, em face da urgência do caso, pede-se 

LIMINARMENTE a concessão do writ para cessar o 

constrangimento ilegal com a determinação de prestação 

de informações à autoridade coatora sobre a 

possibilidade de “resgate dos pacientes”, e caso silente, a 

ordem de retirada dos pacientes da China para fruição do 

direito constitucional de vir, e a intimação para vista dos 

autos ao PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA (cf. art. 52, 

VIII, do Regimento Interno do STF), vez que presente 

interesses sociais  e individuais indisponíveis e o dever de 

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados 



na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia;  sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, 

destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos do 

Ministério da Justiça, e no mérito a confirmação dos pedidos.

PRO BRASILIA FIANT EXIMIA

FIAT LUX

Termos em que,

Pede deferimento. 

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS

[assinatura por certificado digital]

OAB/SP 346.140


		2020-01-30T19:00:49-0300
	CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS




