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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  ____ª  VARA  DE  BELO

HORIZONTE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 

Ref.:  Instauração do inquérito policial nº 310/2016-4 SR/DPF/MG

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República  subscritos,  no  exercício  de  suas  atribuições  e  tendo  por  fundamento  o

disposto no artigo 127 da Constituição da República, no artigo 6º, inciso VI, da Lei

Complementar n.º  75/93 e no artigo 647 do Código de Processo Penal vem perante

Vossa  Excelência,  tendo  em  vista  o  que  consta  dos  autos  da  Notícia  de  Fato  nº

1.22.000.001969/2016-51-PRDC/MG,1 impetrar

HABEAS CORPUS

COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR

em favor de MARIA ROSÁRIA BARBATO, cidadã italiana, professora universitária,

portadora do passaporte de seriação alfanumérica YA3322112, contra atos praticados

pelas Excelentíssimas Senhoras  LÍVIA DRUMMOND RODRIGUES,  Delegada de

Polícia Federal de 1ª Classe, matrícula nº 15.949, e  JOSÉLIA BRAGA DA CRUZ,

Delegada  de  Polícia  Federal  de  1ª  Classe,  matrícula  nº  8.961,  lotadas  na

Superintendência Regional em Minas Gerais, cuja sede localiza-se à Rua Nascimento

Gurgel, nº 30, bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, pelos motivos a seguir expostos.

1. Legitimidade ativa.

É indubitável a legitimidade do Ministério Público para impetração de

habeas corpus, tendo em vista sua função institucional de defesa da ordem jurídica e do

regime democrático, determinada pelo artigo 127 da Constituição da República.
1 Cópia integral instrui a presente petição.
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É  que  a  ordem  jurídica  e  o  próprio  regime  democrático  restam

maculados quando se está diante de fatos como os que são objeto do inquérito policial

nº 0310/2016-4 SR/DPF/MG.

Dispõe  expressamente  o  art.  6º,  inciso  VI,  da  Lei  Complementar  nº

75/1994:

“Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União: […]

VI – impetrar habeas corpus e mandado de segurança;”

2. Do cabimento do writ.

O artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal estabelece que:

“LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou

se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade

de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”

O Código de Processo Penal, em seu art. 647, dispõe:

“Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se

achar  na  iminência  de  sofrer  violência  ou  coação  ilegal  na  sua

liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Trata-se de garantia individual que, desde a Magna Carta de 1215, na

Inglaterra,  é utilizada para resguardar o âmbito de liberdade de locomoção frente ao

poder punitivo estatal.

No Brasil,  o  writ  deita  suas raízes  de positivação na Constituição de

1891,  sob  cuja  vigência  foi  utilizado  para  a  proteção  de  direitos  que  não  se
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circunscreviam à liberdade de locomoção, nos termos da chamada doutrina brasileira do

habeas corpus, formulada por Ruy Barbosa.

Com a  previsão  do  mandado  de  segurança  para  a  tutela  dos  demais

direitos, o remédio constitucional do habeas corpus destina-se a tutelar a liberdade de

locomoção,  nela  incluída a dimensão de ir,  vir  e ficar.  Tal  direito  fundamental  tem

previsão no inciso XV do mesmo artigo 5º:

“XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz,

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer

ou dele sair com seus bens;”

Tais dimensões  do direito  de locomoção,  que incluem as de ir,  vir e

ficar, têm relevância ao desate da violação aos direitos fundamentais da paciente, pois a

instauração do inquérito policial nº 310/2016-4 SR/DPF/MG não tem por consequência,

unicamente, a ameaça à liberdade de locomoção da paciente  MARIA DO ROSÁRIO

BARBATO no território nacional, mas, também, seu direito a nele permanecer.

O  direito  à  permanência  de  MARIA  DO  ROSÁRIO  BARBATO  é

inquestionável,  tendo em vista que a portaria de instauração do inquérito policial  nº

310/2016-4 SR/DPF/MG não traz um único fato passível de conduzir à conclusão de

que tenha a paciente adentrado em vedações, constitucionalmente válidas, impostas aos

estrangeiros em geral.

Portanto, a mera ameaça de expulsão do território nacional já é passível

de ser obstada pelo writ do habeas corpus, pois viola o direito da paciente MARIA DO

ROSÁRIO BARBATO à permanência no território nacional, pela simples e boa razão

de que não infringiu qualquer vedação, prevista pelo Estatuto do Estrangeiro, que tenha

sido recepcionada pela Constituição de 1988.
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Para afastar quaisquer dúvidas acerca do cabimento do presente habeas

corpus, ressalta-se que o artigo 125, inciso XI, Lei 6.815/80, comina, aos delitos cuja

prática  está  sendo  imputada  à  paciente  em  sede  de  investigação  policial,  pena  de

detenção de 1 a 3 anos, e expulsão.

3. Fatos.

No dia  03  de  março  de  2016,  foi  instaurado  inquérito  policial  para

apurar a suposta prática do delito tipificado no artigo 125, XI da Lei 6.815/80 pela

paciente MARIA DO ROSÁRIO BARBATO, cidadã italiana que trabalha e reside no

país.

A paciente é titular do cargo efetivo de Professora Adjunta da Faculdade

de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de conhecimento Direito

do Trabalho e disciplinas afins, conforme o Edital nº 747, de 07/11/2012, divulgado

pelo  Magnífico  Reitor  da  UFMG,  que  homologou  o  resultado  final  do  respectivo

concurso público,  no qual  MARIA DO ROSÁRIO BARBATO classificou-se em 1º

lugar.

O inquérito foi instaurado a partir de representação anônima, alegando

que  a  paciente  estaria  envolvida  com  a  militância  de  partidos  políticos  e  outras

atividades partidárias, bem como com entidades sindicais, tendo, inclusive, concorrido a

eleições sindicais, atitudes que violariam o estabelecido no artigo 107 do Estatuto do

Estrangeiro. Assim constou o teor do documento que motivou a abertura do inquérito:

“Tomada de Providências
Solicitamos  a  abertura  de  inquérito  contra  MARIA  ROSÁRIO
BARBATO,  professora  da  Faculdade  de  Direito  da  UFMG.  Esta
senhora,  mesmo não  sendo  brasileira,  vem militando  em partidos
políticos  nacionais,  bem como entidades  políticas  estrangeiras  no
território  nacional.  Além  disso  participa  de  entidades  sindicais,
inclusive,  concorrendo  em  eleições  sindicais  e  envolvendo-se  em
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outras atividades políticas partidárias, o que é proibido pelo estatuto
do estrangeiro.”2

Tal  suposta  delatio  criminis,  formulada  anonimamente,  veio

acompanhada de cópia de documentos contendo menção à participação da paciente em

eleições do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e

Montes  Claros  (APUBH),  compondo  a  chapa 2,  cargo de  Secretária-Geral,  que,  na

época,  concorrida  às  eleições  da  direção  do  referido  sindicado.  Além disso,  foram

apresentadas cópia de textos e comentários da paciente divulgados em rede social sobre

assuntos relacionados com a realidade dos professores universitários no Brasil e com

sua participação em eventos acadêmicos (fl. 25).

O despacho policial nº 5454/2015-COR/SR/DPF/DF contém semelhante

descrição fática, in verbis:

“1. Trata-se de denúncia anônima solicitando abertura de inquérito
contra MARIA DO ROSÁRIO BARBATO, professora da Faculdade
de Direito da UFMG, que mesmo não sendo brasileira vem militando
em partidos políticos, bem como entidades políticas estrangeiras no
território  nacional.  Além  disso  participa  de  entidades  sindicais,
inclusive  concorrendo  em  eleições  sindicais  e  envolvendo-se  em
outras atividades políticas partidárias. [sic.]
2.  Encaminhe-se  à  COR/SR/DPF/MG  em  razão  do  local  da
ocorrência dos fatos.”

Como  se  vê,  o  despacho  policial  nº  5454/2015-COR/SR/DPF/DF,  ao

limitar-se a encaminhar os autos à Superintendência Regional da Polícia Federal em

Minas Gerais, não concretizou ato que consubstanciasse ameaça potencial à liberdade

de  locomoção  da  paciente  MARIA DO ROSÁRIO BARBATO.  Uma  vez  tendo  o

expediente  aportado  na  SR/DPF/MG,  com  sede  em  Belo  Horizonte,  tal  ameaça

cristalizou-se quando, aos 03 de março de 2016, a Delegada de Polícia Federal LÍVIA

DRUMMOND RODRIGUES baixou a portaria de instauração do inquérito policial nº

0310/2016-4  SR/DPF/MG,  verbis,  “[...]  para  apurar  possível  ocorrência  do  delito

previsto nos artigos 125, XI, c/c 106, VII e 107 da Lei 6.815/80, tendo em vista que a
2 Cf. fl. 04 dos autos do inquérito policial nº 0310/2016-4 SR/DPF/MG (cópia dos autos segue anexa).
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estrangeira MARIA DO ROSÁRIO BARBATO, professora da Faculdade de Direito da

UFMG, estaria agindo em desconformidade com o Estatuto do Estrangeiro, militando

em sindicatos  e  partidos  políticos  no  território  nacional,  concorrendo  em eleições

sindicais e se envolvendo em atividades político partidárias.”3

A  partir  da  expedição  da  citada  portaria  de  instauração  do  inquérito

policial nº 0310/2016-4 SR/DPF/MG, passou a haver ameaça à liberdade de locomoção

da paciente MARIA DO ROSÁRIO BARBATO.

Desde,  portanto,  a  instauração  do  inquérito  policial  nº  0310/2016-4

SR/DPF/MG,  a  paciente  MARIA  DO  ROSÁRIO  BARBATO  era  merecedora  da

concessão de ordem de  habeas corpus, tendo em vista que a investigação policial em

curso contraria preceitos fundamentais da Constituição Federal, de modo que, desde o

nascedouro, faltava justa causa ao mencionado inquérito policial.

Mas os  desdobramentos  da investigação  policial  foram além da  mera

ameaça  de restrição da liberdade de locomoção da paciente. É que, cerca de um mês

depois  de  instaurado  o  inquérito,  na  Superintendência  Regional  de  Polícia  Federal,

sediada  na  capital  mineira,  a  Delegada  de  Polícia  Federal  JOSÉLIA  BRAGA  DA

CRUZ despachou à fl. 33 do apuratório policial, aos 06 de abril de 2016, determinando,

nos seguintes termos, a intimação da professora MARIA DO ROSÁRIO BARBATO:

“1. Expeça-se ofício para a UFMG, intimando a professora MARIA
DO  ROSÁRIO  BARBATO,  comparecer  nesta  SR/DPF/MG,  no  dia
20/07/2016, às 14:30 horas”

Ocorre que não se tratou de mera intimação corriqueira, uma vez que a

intimação em si foi desnecessariamente constrangedora à paciente, ao ser dirigida ao

Magnífico Reitor da UFMG, ao qual a Delegada de Polícia Federal JOSÉLIA BRAGA

DA CRUZ solicitou a apresentação da professora MARIA DO ROSÁRIO BARBATO,

em ofício datado de 07 de abril de 2016, nos seguintes termos:

3 Fl. 02 do inquérito policial nº 0310/2016-4 SR/DPF/MG.
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“Senhor(a) Reitor,
“Objetivando instruir os autos do Inquérito Policial nº 310/2016-4-
SR/DPF/MG,  solicito  a  Vossa  Senhoria  apresentar  nesta
Superintendência  da Polícia  Federal,  no dia 20/07/2016,  às 14:30
horas, a Professora da Faculdade de Direito da UFMG, MARIA DO
ROSÁRIO  BARBATO,  a  qual  é  estrangeira  e  está  militando  em
sindicatos  e  partidos  políticos  no  território  nacional,  sendo  que
deverá prestar esclarecimentos no interesse da Justiça.”4

No caso  em exame,  a  intimação  policial  da  paciente  não  deveria  ter

ocorrido na pessoa do Magnífico Reitor  da UFMG, o que somente  se  prestou para

constranger a professora MARIA DO ROSÁRIO BARBATO, tendo em vista que a

intimação poderia ter sido diretamente encaminhada à mesma.

O inquérito  policial  carece  de  justa  causa,  motivo  pelo  qual  reclama

pronto trancamento, como se passa a demonstrar.

4. Da coação ilegal.

O artigo 5º, caput, da Constituição da República estabelece:

Art.  5.º  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, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
IV  -  é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado  o
anonimato; […]
VIII –  ninguém será privado de seus direitos por  motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se de obrigação legal  a  todos imposta e  recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...]
XVI -  todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não

4 O Ofício nº 2827/2016 – IPL 0310/2016-4 SR/DPF/MG encontra-se à fl.  34 dos autos do  inquérito policial nº

0310/2016-4 SR/DPF/MG.
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frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; [...]
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a
de caráter paramilitar;

O direito  à  isonomia,  previsto  no  caput  do artigo  5º  da  Constituição

Federal, ao garantir aos estrangeiros residentes no país, em igualdade de condições com

os brasileiros, a titularidade dos direitos arrolados no citado dispositivo constitucional,

encontra-se em linha de coerência com o disposto no art. 3º, inciso IV, da Constituição,

que  enuncia,  entre  os  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil,

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem.

A seu turno, a Lei nº 6.815/80, em seu artigo 107, apresenta vedações a

que os estrangeiros admitidos em território nacional  exerçam atividades  de natureza

política.

Cuida-se do Estatuto do Estrangeiro, lei promulgada aos 19 de agosto de

1980, em plena vigência do sistema político de exceção em nosso país, que perdurou de

1964 a  1985,  quando se  tornaram corriqueiras  as  notórias  violações  a  liberdades  e

garantias  individuais,  como  a  liberdade  de  associação  e  de  manifestação  do

pensamento. Nesse contexto político, o governo militar procurou isolar o pensamento

político  nacional  da  influência  que  poderia  ser  exercida  por  correntes  ideológicas

advindas com o ingresso de estrangeiros no território nacional. Daí o teor das restrições

a direitos, conforme previsto no artigo 107 da Lei nº 6.815/80.

Somente após a Constituinte de 1987/1988 restaurou-se a plenitude do

Estado Democrático de Direito, com a promulgação da Constituição de 1988.

Ao elencar um expressivo rol de direitos fundamentais, o artigo 5º da

Constituição  Federal  expressamente  fez referência  não somente  aos  brasileiros,  mas

também aos estrangeiros residentes no país. Nem poderia ser diferente, uma vez que o

citado preceptivo constitucional abre-se com o enunciado da igualdade de todos perante
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a lei, positivando, em tais termos, o princípio da isonomia. À evidência, tal princípio

não poderia excluir os estrangeiros.

Neste sentido, a doutrina de Celso Ribeiro Bastos:

“a  nós  sempre  nos  pareceu  que  o  verdadeiro  sentido  da  expressão
“brasileiros  e  estrangeiros  residentes  no país”  é  deixar  certo  que esta
proteção  dada  aos  direitos  individuais  é  inerente  à  ordem  jurídica
brasileira.  Em  outras  palavras,  é  um  rol  de  direitos  que  consagra  a
limitação da atuação estatal  em face de todos aqueles que entrem em
contato com esta mesma ordem jurídica.  Já se foi o tempo em que o
direito para os nacionais era um e para os estrangeiros outro, mesmo
em matéria civil. Portanto, a proteção que é dada à vida, à liberdade,
à segurança e à propriedade é extensiva a todos aqueles que estejam
sujeitos à ordem jurídica brasileira.”5

José Afonso da Silva ensina que os direitos garantidos aos estrangeiros

residentes não se limitam àqueles previstos no artigo 5º da Constituição da República:

“O estrangeiro residente  não tem só os direitos arrolados no art. 5º,
apesar  de  somente  ali  aparecer  como  destinatário  de  direitos
constitucionais.  Cabem-lhe  os  direitos  sociais,  especialmente  os
trabalhistas.  Ao  outorgar  direitos  aos  trabalhadores  urbanos  e
rurais,  por  certo  que  aí  a  Constituição  alberga  também  o
trabalhador estrangeiro residente no país, e assim se há de estender
em relação  aos  outros  direitos  sociais;  seria  contrário  aos  direitos
fundamentais do homem negá-los aos estrangeiros aqui residentes.”6

(G.n.)

Pois bem. A portaria de instauração do inquérito policial nº 0310/2016-4

SR/DPF/MG menciona a finalidade de “apurar possível ocorrência do delito previsto

nos  artigos  125,  XI,  c/c  106,  VII  e  107  da  Lei  6.815/80,  tendo  em  vista  que  a

estrangeira MARIA DO ROSÁRIO BARBATO, professora da Faculdade de Direito da

UFMG, estaria agindo em desconformidade com o Estatuto do Estrangeiro, militando

5  BASTOS,  Celso Ribeiro.  Comentários  à  Constituição  do  Brasil:  promulgada em 5/10/1988.  São
Paulo: Saraiva, 1988. 2 vol., p. 4.
6 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 67.
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em sindicatos  e  partidos  políticos  no  território  nacional,  concorrendo  em eleições

sindicais e se envolvendo em atividades político partidárias.”

Vejamos o que preveem os mencionados artigos de lei,  assentando a

contrariedade de tais vedações ao texto constitucional de 1988.

O art.  125, inciso XI da Lei nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro –

dispõe:

“Art.  125.  Constitui  infração,  sujeitando  o  infrator  às  penas  aqui
cominadas: […]
XI – infringir o disposto no artigo 106 ou 107:

Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e expulsão.”

Por sua vez, os artigos 106, VII e 107 da Lei nº 6.815/80 – Estatuto do

Estrangeiro – dispõem:

“Art. 106. É vedado ao estrangeiro:7 
[...]
VII – participar da administração ou representação de sindicato ou
associação  profissional,  bem  como  de  entidade  fiscalizadora  do
exercício de profissão regulamentada;
[…]
Art.  107.  O estrangeiro  admitido  no  território  nacional  não  pode
exercer  atividade  de  natureza  política,  nem se  imiscuir,  direta  ou
indiretamente,  nos  negócios  públicos  do  Brasil,  sendo-lhe
especialmente vedado:8 

I - organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de
caráter político, ainda que tenham por fim apenas a propaganda ou a
difusão, exclusivamente entre compatriotas, de ideias, programas ou
normas de ação de partidos políticos do país de origem;

II - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido
de obter, mediante coação ou constrangimento de qualquer natureza,

7Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81

8Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81
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adesão  a  ideias,  programas  ou  normas  de  ação  de  partidos  ou
facções políticas de qualquer país;

III - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer
natureza, ou deles participar, com os fins a que se referem os itens I e
II deste artigo.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao
português beneficiário do Estatuto da Igualdade ao qual tiver sido
reconhecido o gozo de direitos políticos.”

Com relação ao art. 106, VII do Estatuto do Estrangeiro, ao lhes vedar a

participação  na  administração  ou  representação  de  sindicato  ou  associação

profissional,  bem  como  de  entidade  fiscalizadora  do  exercício  de  profissão

regulamentada,  verifica-se  imediata  violação  à  garantia  de  liberdade  sindical

estabelecida pelo artigo 8º, caput, da Constituição da República:

“Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o
seguinte:
[…]
VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical
e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.”

Tal  garantia  constitucional  aplica-se,  como  visto,  aos  estrangeiros

residentes no Brasil, conforme lição de José Afonso da Silva acima citada, tendo em

vista  que  também  os  direitos  sociais,  especialmente  os  trabalhistas,  lhes  são

assegurados.9

Nem  poderia  ser  diferente,  considerando-se,  inclusive,  que  a

contribuição sindical apresenta natureza compulsória no país, ou seja, não haveria como

exigir-se tal modalidade tributária sem que se franqueasse ao contribuinte – estrangeiro

ou não – o acesso à  plenitude  da vida sindical  para a  qual  o  mesmo é chamado a

contribuir.

9 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2012, Malheiros. P. 67.
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No  tocante  às  amplíssimas  vedações  impostas  aos  estrangeiros  pelo

artigo 107 da Lei nº 6.815/80 – próprias do regime ditatorial que as concebeu –, em sua

nota  comum de vedação ao  exercício  de  atividade  de natureza  política,  não  foram

igualmente  recepcionadas  pela  Constituição  de  1988,  seja  por  não  estarem  em

consonância com o Estado Democrático de Direito instituído logo na abertura do texto

constitucional (art. 1º), seja por direta contrariedade ao disposto no artigo 5º,  caput, e

incisos IV, VIII, IX, XVI e XVII.

Nesse sentido, destaca-se a decisão do Tribunal Regional Federal da

3ª Região, no Habeas Corpus n° 95.03.089330-5:

HABEAS  CORPUS  RECURSO  “EX-OFFICIO”.  PARTICIPAÇÃO
DE ESTRANGEIRO NO EXERCÍCIO DE CARGO DIRETIRVO DE
SINDICATO. 
I -  A atual Constituição não recepcionou o dispositivo do Estatuto
do  Estrangeiro  (Lei  n°  6.964/81)  que  veda  a  participação  de
estrangeiro  na  administração  ou  representação  de  sindicato,
consagrando a plena liberdade sindical (art. 5°, inciso XVII).
II – O artigo 8°, da Constituição Federal, ao dispor sobre a organização
sindical,  não  impôs  quaisquer  restrições  quanto  à  participação  de
estrangeiros  na  administração  ou  representação  de  sindicato  ou
associação profissional. 
III – Recurso improvido.
(TRF 3ª Região. Rel. Des. Célio Benevides. 09/04/1996). G.n.

Também o  Superior  Tribunal  de  Justiça já  teve  a  oportunidade  de

manifestar-se  sobre  a  questão,  destacando  a  garantia  dos  direitos  fundamentais  dos

estrangeiros no país, garantidos pelo art. 5° da Constituição da República:

É  que  no  Estado  democrático  de  direito  não  se  pode  submeter  a
liberdade às razões de conveniência ou oportunidade da Administração.
E aos estrangeiros,  como aos brasileiros,  a Constituição assegura
direitos e garantias fundamentais descritos no art. 5° e seus incisos,
dentre eles avultando a liberdade de expressão. E dúvidas não pode
haver quanto ao direito de livre manifestação do pensamento (inciso IV)
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e  da  liberdade  de  expressão  da  atividade  de  comunicação,
“independente de censura ou licença” (inciso IX).
(STJ.  HC 035445.  Min.  Francisco  Peçanha  Martins.  DJ  18/05/2004.
G.n.

Destarte, não tendo os artigos 106, inciso VII, e 107, c/c art. 125, XI, do

Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80) sido recepcionados pela Constituição de 1988,

a  simples  instauração  do  inquérito  policial  nº  0310/2016-4  SR/DPF/MG  afronta

preceitos fundamentais da Constituição, acima indicados.

Da análise dos autos, não se verificam indícios, mínimos que sejam, da

ocorrência  de fato tipificado como crime na legislação penal  brasileira,  pelo que se

mostra não só descabido e infrutífero, como, sobretudo, abusivo, dar prosseguimento às

apurações,  não  subsistindo  justa  causa para  a  instauração  de  procedimento

investigatório de qualquer natureza.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

HABEAS  CORPUS.  DENÚNCIA  OFERECIDA  E  RECEBIDA
ANTES DE ENCERRADAS INVESTIGAÇÕES EM INQUÉRITO
JUDICIAL INSTAURADO PARA APURAR OS MESMOS FATOS
OBJETO  DA  DENÚNCIA.  POSTERIOR ARQUIVAMENTO  DO
INQUÉRITO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA DO PACIENTE.
AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  SUPERVENIENTE.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA. I - Falta de justa causa à ação penal iniciada antes de
encerradas  as  investigações  em  sede  de  inquérito  instaurado  para
apurar  os  mesmos  fatos  e  arquivado  por  decisão  judicial,  ante  a
constatação  de  atipicidade  da  conduta  do  paciente.  II  -  O
trancamento da ação penal,  em habeas corpus,  constitui  medida
excepcional  que  só  deve  ser  aplicada  nos  casos  de  manifesta
atipicidade  de  conduta,  presença  de  causa  de  extinção  da
punibilidade  ou  ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  e
materialidade delitivas.  III -  Na situação sob exame, verifica-se a
atipicidade da conduta do paciente,  constatada  no Inquérito  333,
que tramitou o Superior Tribunal de Justiça. IV - Ordem concedida
para trancar a ação penal.
(HC  108748,  Relator(a): Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,
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Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014). G.n.

A propósito, colaciona JULIO FABRINI MIRABETE, em seu

Código de Processo Penal Interpretado, 12.ª ed., 2003, p. 96, o seguinte julgado do

STF:

“Constitui  constrangimento  ilegal  a  instauração  de  inquérito
policial  para a apuração de fatos que desde logo se evidenciem
inexistentes ou não configurantes, em tese, de infração penal” (RT
620/367-8). (G.n.)

No mesmo sentido já decidiu, também o STJ:

“Justifica-se a concessão do writ requerido sob a alegação de falta de
justa causa, se nem mesmo em tese o fato imputado constitui crime,
ou,  então,  quando  se  verifica,  prima  facie,  não  configurada  a
participação delituosa só paciente” (JSTJ 33/341).

Na  mesma  linha  é  a  jurisprudência  do  Tribunal  Regional

Federal da 2.ª Região:

“Em não havendo fato típico a ser provado no âmbito do inquérito, as
diligências  determinadas  em  sede  inquisitorial  atingem  o  status
libertatis de todos os pacientes. A investigação de pessoas pelo só fato
de  parecerem  suspeitas  contraria  a  norma  do  art.  6.º  do  CPP.  É
inadmissível,  assim,  a  instauração  de  inquérito  para  apurar  fato
atípico, veiculado em noticiários televisivos, sem se atribuir qualquer
conduta concreta violadora da lei penal, nomeadamente por traduzir
atividade meramente especulativa” (RT 741/709-10).

Observa Aury Lopes Jr.:

“A investigação preliminar serve – essencialmente – para averiguar e
comprovar os fatos constantes na notitia criminis, isto é, a autoria e a
materialidade.  Nesse  sentido,  o  poder  do  Estado  de  averiguar  as
condutas  que  revistam  a  aparência  de  delito  é  uma  atividade  que
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prepara o exercício da pretensão acusatória que será posteriormente
exercida no processo penal.

Por isso, podemos afirmar que o objeto da investigação preliminar
é o fato constante na notitia criminis, o fumus commissi delicti  que
dá origem à investigação e sobre o qual recai a totalidade dos atos
desenvolvidos nessa fase” (Destaque do autor).10

À guisa de conclusão, alerta Aury Lopes Jr. p. 368:

“O fundamento da existência da investigação preliminar deve partir
do  próprio  fundamento  da  existência  do  processo  penal,  e  está
sustentada  por  três  pilares  básicos,  o  primeiro  é  a  necessidade  de
buscar e esclarecer o fato oculto, diminuindo os índices de  criminal
case mortality. O segundo fundamento é a salvaguarda da sociedade,
pois a  imediata  intervenção estatal  pode impedir  a  consumação do
delito ou amenizar seus efeitos. De qualquer modo, contribui para o
restabelecimento da paz social. Desde um ponto de vista garantista, a
investigação preliminar formalizada é um freio aos excessos de uma
perseguição policial desordenada. Por último, o principal fundamento
da  investigação  preliminar  é  o  de  atuar  como  filtro,  evitando
acusações infundadas. O processo penal tem um elevado custo, que
permite  falar  de  autênticas  penas  processuais,  como  a  difamatio
judicialis, o stato di prolungata ansia  e a estigmatização social  do
sujeito passivo. Por isso, o sistema processual penal deve estabelecer
filtros que evitem acusações sem o suficiente fumus comissi delicti”.11

Como consequência, a instauração da mencionada sindicância

policial  tem  natureza  política  e  configura  ato  ilegal,  carente  de  justa  causa,  com

potencial  de  causar  injusto  constrangimento  à  liberdade  de  locomoção  da  paciente.

Assim, as investigações policiais em curso devem ser imediatamente coarctadas.

4.1. Liberdade Sindical – Direito Humano do Trabalho.

A Constituição  da  República,  no  seu  Título  II,  dispõe  sobre  os

10 LOPES JR., Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal, tese de doutorado. Lumen

Juris, 2005, 3.ª ed.

11LOPES JR., Aury. ob. cit., p. 368.
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Direitos e Garantias Fundamentais, onde se encontram positivados os direitos e deveres

individuais  e  coletivos,  os  direitos  sociais,  os  direitos  relativos  à  nacionalidade,  os

direitos políticos e dos partidos políticos. Trata-se de disposições constitucionais sobre

o exercício das liberdades civis e dos direitos sociais dos indivíduos em face do Estado,

o  que  se  convencionou  chamar  de  direitos  subjetivos  públicos,  cuja  prestação  e

exigibilidade cabem ao Estado.

Dentre as liberdades individuais e coletivas insertas no art. 5º da

Constituição de 1988, encontram-se previstos o direito à plena liberdade de associação,

para  fins  lícitos,  e  as  respectivas  garantias  asseguradas  às  associações  para  o  livre

exercício  de  seus  fins  sociais,  regulamentadas  nos  incisos  XVII  a  XXI do referido

artigo,  valendo  destacar  que  as  entidades  associativas,  quando  expressamente

autorizadas,  têm  legitimidade  para  representar  seus  filiados  judicial  ou

extrajudicialmente (inciso XXI do art. 5º).

No âmbito dos direitos sociais, a Constituição de 1988 assegurou

a  todos  os  trabalhadores  urbanos  e  rurais  o  direito  à  livre  associação  sindical,  nos

termos do seu art. 8º, cabendo ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo

obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho (incisos

III e VI). 

Ao dispor sobre a Administração Pública, o constituinte também

assegurou aos servidores públicos civis o direito à livre associação sindical e o direito

de greve, a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, conforme

constam dos  incisos  VI  e  VII  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  tendo-lhes

estendido  alguns  direitos  sociais  assegurados  aos  trabalhadores,  valendo  destacar  o

inciso XIII do art. 7º, que possibilita a flexibilização da duração do trabalho, mediante

acordo ou convenção coletiva.

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
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aplicação imediata, nos termos do §1º do art. 5º da Constituição da República. Além

dos direitos e garantias expressos na Constituição, outros direitos decorrentes do regime

e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República

Federativa do Brasil seja parte, também gozam de eficácia jurídica no direito interno

brasileiro.

Nesse  sentido,  as  normas  constantes  de  tratados  internacionais,

firmados pelo Brasil e que versam sobre direitos e garantias fundamentais, na forma dos

§§1º e 2º do art. 5º da Constituição Federal, incorporam-se automaticamente ao direito

interno e com eficácia plena (erga omnes) e imediata.

O Brasil é signatário da Carta de São Francisco, tratado internaci-

onal, que criou a Organização das Nações Unidas (ONU) e é signatário de outros trata-

dos internacionais de direitos humanos, como a Declaração Universal de Direitos do

Homem, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de

Direitos Econômicos, Sociais e  Culturais e o Pacto de San Jose da Costa Rica.

Esses  tratados  internacionais  compõem o  Direito  Internacional

dos Direitos Humanos, enquanto sistema de princípios e normas que regula a coopera-

ção internacional dos Estados e cujo objeto é a promoção do respeito aos direitos huma-

nos e liberdades fundamentais universalmente reconhecidas, assim como o estabeleci-

mento de mecanismos de garantia e proteção de tais direitos.

O disposto  no  artigo  23  da  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos, no art. 22 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado

pelo Decreto n.º 594, de julho de 1992,  e no art, 8º do Pacto Internacional de Direitos

Econômicos,  Sociais  e Culturas, promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de

1992, expressamente garantem a liberdade de filiação sindical a todo indivíduo traba-

lhador.

Por fim,  a Organização Internacional  do Trabalho (OIT), pessoa

H:\PRDC\Habeas Corpus_Professora estrangeira UFMG.odt

17

mailto:prmg-prdc@prmg.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Av. Brasil, nº. 1877, bairro Funcionários, CEP 30.140-007 – Belo Horizonte – MG 
Tel: (31) 2123-9053/9128 – e-mail: prmg-prdc@mpf.mp.br

jurídica de direito público internacional, integrante do sistema das Nações Unidas, é o

órgão internacional que tem atribuição de elaborar e aprovar normas que constituem a

regulamentação internacional do trabalho, da seguridade social e das questões que lhes

são conexas, com a finalidade de fomentar a universalização da justiça social. 

A Declaração da OIT relativa os princípios e direitos fundamentais

no trabalho de 1998, de que o Brasil é signatário, definiu as convenções que versam

sobre os princípios e direitos fundamentais e cuja observância, independentemente de

sua ratificação, deriva de sua própria filiação à OIT. Entre tais princípios figuram a

liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, objeto

das Convenções 87 e 98 da OIT, esta última ratificada pelo Brasil e promulgada pelo

Decreto n. 33.19 de 29.06.1953.

Desta forma, o direito à liberdade de filiação sindical é um direito

humano do trabalho que se aplica a todo e qualquer indivíduo, independentemente de

sua nacionalidade, em qualquer país membro da ONU e da OIT, não havendo ainda

qualquer  restrição  em  nosso  ordenamento  jurídico-constitucional  aos  estrangeiros

residentes em nosso país.

5. Da necessidade de concessão de liminar.

Como qualquer  medida  de  natureza  cautelar,  a  concessão de

liminar em habeas corpus exige a conjugação do binômio fumus boni iuris e periculum

in mora, ambos presentes no caso em análise.

O  fumus boni iuris  está consubstanciado na incompatibilidade

dos  artigos  106,  inciso  VII,  e  107,  combinadamente  com o  art  125,  XI  da  Lei  nº

6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro – com a Constituição de 1988 que, por essa razão,

não o recepcionou É patente, desse modo, a ausência de justa causa do inquérito policial

nº 310/2016-4 SR/DPF/MG. A comprovação documental do ato ilegal praticado pela
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autoridade  coatora  está  evidenciada  nas  anexas  cópias  do  citado  inquérito  policial.

Demais, já ocorreu constrangimento à paciente, que foi desnecessariamente intimada

por meio de ofício dirigido ao Reitor da Universidade onde trabalha, designando sua

oitiva  para  o  dia  20/07/2016,  ato  que  não deveria  ter  sido  direcionado  ao  superior

hierárquico da paciente.

A  demora  no  provimento  da  tutela  pleiteada  acarretará,

inquestionavelmente, perigo de lesão à liberdade de locomoção da paciente, haja vista

que o prosseguimento do inquérito policial dar-se-á com o interrogatório já designado

para 20/07/2016, podendo, outrossim, culminar em sua expulsão do país, causando-lhe

imensurável prejuízo. De fato,  MARIA DO ROSÁRIO BARBATO é titular do cargo

efetivo  de  Professora  Adjunta  da  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  de

Minas  Gerais,  na  área  de  conhecimento  Direito  do  Trabalho  e  disciplinas  afins,

conforme Edital nº 747, de 07/11/2012, do Magnífico Reitor da UFMG, com o que a

expulsão do país acarretará à paciente também prejuízos de ordem profissional. Além

disso,  a  paciente  já  estabeleceu  relações  pessoais  em  nosso  país,  tudo  a  ser

profundamente afetado pelo injusto constrangimento ao seu direito de ir, vir e ficar que

a instauração do inquérito policial nº 0310/2016-4 SR/DPF/MG lhe está causando.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer seja

deferida medida liminar, determinando à autoridade competente a imediata suspensão

do  trâmite  do  inquérito  policial nº  310/2016-4  SR/DPF/MG,  determinando,

outrossim, à autoridade coatora que se abstenha de qualquer medida que ameace ou

possa  violar  a  liberdade  de  ir  e  vir  da  paciente,  inclusive  dispensando-a  de

comparecer ao interrogatório designado para o dia 20/07/2016.

6. Pedidos.

Em  vista  de  todo  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público

Federal:
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a)  A  concessão  de  medida  liminar,  determinando-se  a  imediata

suspensão  do  trâmite  do  inquérito  policial  nº  310/2016-4

SR/DPF/MG, de modo a impedir as autoridades coatoras de adotarem

qualquer  medida  que  ameace  ou  viole  a  liberdade  de  ir  e  vir  de

MARIA DO ROSÁRIO BARBATO, devendo inclusive  a paciente

ser dispensada de comparecer ao interrogatório designado para o

dia 20/07/2016.

b) A intimação das autoridades coatoras para prestarem informações.

c) Ao final, seja julgada procedente a pretensão, concedendo ordem

de habeas corpus em favor de  MARIA DO ROSÁRIO BARBATO,

para  que  seja trancado  o  inquérito  policial  nº  310/2016-4

SR/DPF/MG, em razão da ausência de justa causa, fazendo cessar a

coaçao a que se encontra submetida a paciente.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2016.

Edmundo Antonio Dias Netto Junior
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

Helder Magno da Silva
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto

Tarcísio Henriques Filho
Procurador da República

Coordenador do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial

Thiago Menicucci Franklin de Miranda
Procurador da República
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