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EXMO. SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

MINISTRO DIAS TOFFOLI 

 

 

 

PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, brasileiro, casado, 

portador do CPF nº 428.449.240-34, RG nº 202.432.38-22 - SSP / RS, 

atualmente no mandato de Deputado Federal pelo RS, com endereço 

profissional na Câmara dos Deputados- Anexo 4 - Gabinete 552  vem, com 

suporte no artigo 5°, LXVIII, c/c art. 5º, caput, art. 6º, e 196, todos da 

Constituição Federal e, ainda, art. 4º, VIII, da Lei 13.445/2017, impetrar o 

presente pedido de ordem de  

 

HABEAS CORPUS 

(com pedido de liminar urgente) 

 

em favor de Alberto Efrain Castellar Padilla, Angel Gustavo 

Rodriguez Infante, Cecilio Antonio Crespo, Daniela Tarazñn Bolivar, Fellx 

Manuel Carillo Lugo, Freddy Efrain Meregote Flores, Indira Maga Bastidas 

Guzman, Irene Auxlliadora Rondñn Graterol, Luis Rafael Mujica Majano, 

Manuel Antonio Barroso Alberto, Maria del Pilar Garcia Peralta, Ruben 

Dario Sanabrla Contreras, Silvia Donna Clemant de Cemeco, servidores da 

Embaixada da Venezuela em Brasília; Glennys Johanna Hernand ez Genao, 

Roger Eduardo Solorzano Ramos, Wilfredo Madera Castro, do Consulado-

Geral da Venezuela em Belém; Erick Antonio Gana Lazo, Faustino Torella 

Ambrosini, Gabriela Duchame Cardenas, Jose Marti Uriana Moran, o 
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Consulado-Geral da Venezuela em Boa Vista; Andrés Eloy Leal, Frank 

Alexander Lanz Manrique, Miguel Angel Laguna Montilla, Patricia Elena 

Silva Gil, do Consulado-Geral da Venezuela em Manaus; Darwin Enrique  

Fuentes Laffont, Sonia Jaqueline  Alvarado Rossel, o Consulado-Geral da 

Venezuela em Recife; Edgar Alberto Gonzalez Marin, Merli Mercedes 

Vanegas, do Consulado-Geral da Venezuela no Rio de Janeiro; Alfredo 

Blanco Villarreal, Gonzalo Raul Diaz Ruiz, Javier Humberto Gonzales, 

Jeika Mercedes Lopez Piña, Manuel Vicente Vadell Aquino, Robert Jose 

Torrealba Torres, do Consulado-Geral da Venezuela em Sao Paulo, contra 

ato do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e do Ministro 

das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, desde já indicadas como 

autoridades coatoras, pelas razões de fato e de direito abaixo transcritas. 

 

I – DO CABIMENTO DO PRESENTE WRIT E 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 

APRECIAR 

O instituto do habeas corpus é regulado pelo art. 5º da Constituição 

Federal, e pelo art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Sua 

utilização abrange a proteção das liberdades de ir, vir, ficar e permanecer, 

todas relacionadas ao direito de locomoção, podendo ser impetrado pelo 

titular do direito subjetivo ou por qualquer outra pessoa no gozo dos direitos 

políticos, sem necessitar da assistência de advogado. 

Não desconhece este impetrante as limitações legais e 

jurisprudenciais do conhecimento de habeas corpus sob o enfoque de 

respeito ao sistema vigente no Brasil. Contudo, o que se tem na presente 

impetração é que o direito fim se identifica direta e imediatamente com a 

liberdade de locomoção física dos pacientes, não sendo óbice para o seu 

conhecimento. 
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Busca-se, aqui, afastar ordem imposta pela autoridade máxima do 

país e pelo ministro das Relações Exteriores de expulsão do território 

brasileiro, em tempos de situação de saúde pública mundial, com a 

decretação de uma Pandemia, sendo certo que tais  alegações  guardam 

relação indissociável com a liberdade de locomoção e de agressão a direitos 

humanos fundamentais, sobretudo porque visa afastar a estipulação de 

cumprimento de medida que em outro tempo possa vir a ser cumprida. 

Desse modo, o habeas corpus é via processual idônea à apreciação 

da causa de pedir (liberdade de locomoção do paciente), haja vista que, ao 

tutelar o direito fundamental da liberdade de locomoção, pressuposto para o 

exercício de tantos outros direitos fundamentais, pode ser entendido então 

enquanto garante indiretamente de todos esses. Entende-se que o instituto, 

pela feição que possui no constitucional brasileiro, é meio de tutela de 

qualquer direito que tenha, como pressuposto, a liberdade de locomoção. 

O Supremo Tribunal Federal, desde sua criação afirma-se como 

defensor dos direitos fundamentais, mesmo diante das dificuldades sociais, 

culturais e políticas enfrentadas historicamente pela sociedade brasileira. 

Segundo Alexandre de Moraes, a competência da Corte suprema para a 

apreciação dos remédios constitucionais a caracteriza como um tribunal de 

defesa das liberdades públicas. Por meio destes remédios, a Corte tem 

construído e aplicado importantes teorias em prol de uma maior efetividade 

dos direitos fundamentais.1. E o habeas corpus contribui para o exercício de 

tão nobre função.  

Na disciplina do exercício de competências, o ministro de Estado 

agiu, neste caso, para fazer valer a ordem do Estado brasileiro. Não se trata 

da existência de discricionariedade de escolha. apenas um deslocamento 

 
1 Cf. MORAES, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais, p. 257. 
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momentâneo da capacidade para outro agente público, o qual praticará o ato 

em lugar do agente originariamente competente. No caso em tela, o 

mandante, o senhor Presidente da República, tem seus atos sob jurisdição 

desse Supremo Tribunal Federal, nos termos elencados no art. 102, da 

Constituição Federal de 1988. 

Fazer valer os direitos de liberdade de qualquer cidadão, mesmo que 

contra a vontade geral, não é tarefa trivial. Apenas tribunal de grande estatura 

histórica tem força suficiente para desempenhar tão virtuoso papel: garantir 

a liberdade individual contra qualquer ato arbitrário do Estado. 

 

II – DOS FATOS ENSEJADORES DA ORDEM DE 

PROTEÇÃO AO DIREITO DOS PACIENTES 

Por meio de oficio CGPI/17 DIMO BRAS VENE, de 28 de abril de 

2020, o Senhor Ministério das Relações Exteriores determina que até o 

próximo dia 2 de maio de 2020, todo o corpo diplomático venezuelano e 

seus familiares, deixem o país em caráter definitivo (Documento anexo).  

Conforme se pode notar na cópia do Ofício anexa, trata-se de um 

estranho documento, que sequer possui timbre, nem nome, por extenso, do 

Ministro de Estado. Sabe-se, porém, conforme amplamente divulgado pelos 

meios de comunicação, que o ofício expressa decisão do Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, operacionalizada pelo Ministro das Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo, de romper relações diplomáticas com o Brasil. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 

declarou a epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19) como Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e, em 11 de março 

de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da 

amplitude mundial. A declaração do Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro 
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de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, 

de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), com a mobilização do Centro de Operações 

de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV), como mecanismo nacional 

de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, sob a 

coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – 

SVS/MS. 

Desse modo, diante do reconhecimento do caso extremo de saúde 

pública mundial, bem assim da ausência de justificação legal para o ato do 

Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, a concessão do salvo-

conduto se apresenta a única forma menos burocrática e mais eficiente 

encontrada, de acordo com a jurisprudência já adotada por juízes do Superior 

Tribunal de Justiça e desse Supremo Tribunal Federal, de forma a abranger 

o direito dos pacientes. 

Não por acaso, o Senhor Procurador-Geral da República Augusto 

Aras formulou ao Ministério das Relações Exteriores, na data desta sexta-

feira (01) a Recomendação de revisão da decisão (Documento Anexo).  

 

III – DO DIREITO  

A política exterior de nosso país é regida fundamentalmente pela 

nossa Constituição Federal de 1988, que preceitua valores de proteção e 

preservação de interesses de Estado, cuja tradição é a preservação de 

relacionamento em nosso continente, fundamentalmente aos países com 

quem o Brasil faz fronteira. 

Preliminarmente, cabe sublinhar que o art. 5º de nossa Carta Magna 

prevê em seu caput, a total paridade no exercício de direitos humanos 

fundamentais entre brasileiros e estrangeiros, in verbis :  
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“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, 

a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, à igualdade, à 

segurança e a propriedade, nos termos seguintes:” 

Por seu turno,  a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

promulgada, no Brasil, pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, 

reconhece que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato 

de ser ela nacional de determinado Estado, mas dos atributos inerentes à 

personalidade, razão por que recebe proteção internacional complementar à 

prevista no direito interno dos Estados. 

Por fim, a Lei 13.445/2017, chamada de Lei de Migração prevê o 

direito de acesso aos serviços públicos de saúde sem discriminação em razão 

da nacionalidade (art. 4º, VIII).  

Segundo o conjunto de normas inspiradoras no art. 4º da Constituição 

Federal, o Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da 

independência nacional, prevalência dos direitos humanos, 

autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, 

defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao 

racismo; cooperação dos povos para o progresso da humanidade e concessão 

de asilo político.  

O parágrafo único é de igual clareza sobre a índole de nossa Carta 

que diz que nossa pátria buscará a integração econômica, política, social, 

cultural dos povos da América Latina. 

No que tange ao bem maior a ser tutelado aqui, que é a saúde, 

oportuno consignar que, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos reconheceu a saúde como direito inalienável de toda e qualquer 

pessoa e como um valor social a ser perseguido por toda a humanidade. A 
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partir de então e progressivamente, diversos Estados passaram a incluir este 

e outros direitos humanos em suas constituições, convertendo-os em direitos 

fundamentais derivados do pacto social estabelecido em cada país. Parte 

desse processo, o Brasil concedeu este status à saúde em 1988, quando 

estabeleceu o acesso universal como um dos seus princípios basilares. 

Obrigar cidadãos venezuelanos a se deslocarem sem a devida 

logística, trâmites legais tradicionais e responsabilidade, em um momento de 

Pandemia provocada por um vírus de alcance mundial, significa praticar 

atos da mais cruel indignidade contra irmãos latino-americanos e afrontar o 

sentimento de solidariedade e amor a paz do povo brasileiro. Significa, 

sobretudo, colocar em sério risco o direito dos pacientes e o de suas famílias, 

à vida, o mais fundamental dos direitos humanos, protegido pelas 

convenções internacionais relativas a esses direitos, inclusive a Declaração 

Universal Dos Direitos Humanos da ONU, todas elas já devidamente 

introduzidas em nossa ordem jurídica interna. 

 

III – DO PEDIDO 

Em face de todo o exposto eminente Ministro, o signatário desta 

peça, confiante na sabedoria, serenidade e prudência de Vossa Excelência, 

requer: 

a) a concessão de ordem liminar em favor dos pacientes acima 

listados, para fazer cessar o constrangimento ilegal em virtude da decretação 

desmotivada de sua retirada imediata do país junto com toda a sua família, 

SUSPENDENDO os efeitos do oficio CGPI/17 DIMO BRAS VENE, de 

28 de abril de 2020, do Senhor Ministro das Relações Exteriores até o 

final do estado de pandemia mundial, para que se discuta posteriormente as 

questões diplomática entre o Brasil e a Venezuela. 
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b) a oitiva do Ministério Público Federal; 

c) ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, ratificando- 

se a liminar, assegurando a liberdade dos pacientes e sua permanência no 

país até deliberação final sobre as questões diplomáticas que envolvem os 

dois países. 

d) a juntada da Procuração em cinco dias. 

Termos em que, confiantes no justo e equilibrado tirocínio de Vossa 

Excelência, pede e espera deferimento. 

 

Brasília (DF), 01 de maio de 2020. 

 

PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA 

Deputado Federal 
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