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RESUMO 

 

 

O presente estudo visa realizar uma análise da evolução do âmbito de incidência do 
habeas corpus no nosso ordenamento jurídico. Observa-se que, desde a sua 
introdução no direito brasileiro, o instituto sofreu ampliações e restrições em seu 
campo de ação. Destaca-se a Constituição da República, que ensejou a construção 
de uma doutrina que conferia ao writ um amplo espectro de abrangência, que 
ultrapassava a proteção da liberdade de locomoção; a chamada “teoria brasileira do 
habeas corpus”. Salienta-se, ainda, o advento do Código de Processo Penal, que 
ampliou sua utilização, alcançando os casos em que não se vislumbra imediata 
violação ou ameaça ao direito de locomoção. Nota-se, por fim, que o excessivo 
número de habeas corpus provocou uma reação na jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, no sentido de restringir a utilização do writ em substituição ao recurso 
legalmente previsto. O trabalho embasou-se em livros, artigos publicados em 
periódicos e na internet, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A 
partir da análise do material coletado conclui-se que as recentes tentativas de se 
restringir o emprego do habeas corpus surgiram a partir da preocupação com a 
banalização do instituto e seu reflexo na perda da celeridade na entrega da 
prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que sujeita a críticas, a solução encontrada 
pelas Cortes Superiores resguarda a utilização do mandamus sempre que manifesto 
o constrangimento ilegal, em obediência ao comando constitucional. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to carry out an analysis of the evolution of the limit of incidence of 
habeas corpus in our legal system. It notices that, since its introduction in Brazilian 
law, habeas corpus has undergone expansions and restrictions in its scope. The first 
Constitution of our Republic permitted the construction of a doctrine that gave the writ 
a broad range of coverage, which went beyond the protection of freedom of 
movement, the so-called "Brazilian theory of habeas corpus". The Criminal 
Procedure Code expanded its use, and included cases in which nor the immediate 
violation nor the threat to the right of locomotion are obvious. Lastly, it is observed 
that the excessive number of habeas corpus filed in Brazil caused a reaction in the 
jurisprudence of the Superior Courts. The use of the writ as a replacement for the 
legally prescribed appeal has been restricted. The study was based on books, 
articles published in journals and on the Internet, as well as on the jurisprudence of 
the Superior Courts. From the analysis of this material, the conclusion is that the 
recent attempts to restrict the use of habeas corpus arose from a concern about its 
trivialization and its reflection in the loss of celerity of judicial services. However, 
although subject to criticism, the solution found by the Higher Courts protects the use 
of habeas corpus whenever the illegal harassment is unmistakable, in accordance 
with the constitutional command. 
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1. Introdução 

 

Com este estudo, pretende-se abordar algumas questões relativas ao 

habeas corpus, destacando-se os momentos em que o instituto sofreu ampliações e 

restrições em seu âmbito de incidência no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Inicia-se o texto com uma incursão nos antecedentes históricos do 

habeas corpus, expondo as diversas opiniões sobre sua origem e a posição 

majoritária. 

 

Após, procura-se conceituar o instituto e mostrar a difícil tarefa de definir a 

natureza jurídica do instituto, por meio da opinião de diversos autores, desde os 

clássicos aos mais modernos. 

 

Discorre-se sobre a introdução e a evolução do writ no ordenamento 

jurídico brasileiro, em níveis infraconstitucional e constitucional, salientando-se as 

normas jurídicas mais relevantes para o avanço desse extraordinário instrumento de 

tutela da liberdade. 

 

Ao discorrer sobre os momentos em que o habeas corpus sofreu 

restrições em seu campo de atuação, destaca-se a recente mudança de orientação 

dos Tribunais Superiores em relação ao habeas corpus substitutivo de recurso e as 

críticas da comunidade jurídica e acadêmica. 

 

A escolha do tema deve-se ao fato de que esse novo posicionamento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal e acompanhado pelo Superior Tribunal de 

Justiça interessa aos que lidam diariamente com as violações de direitos, no âmbito 

da justiça penal, e que utilizam o habeas corpus como instrumento para corrigi-las. 

 



 9 

O trabalho desenvolveu-se a partir da leitura e da análise de textos 

oriundos de artigos publicados em periódicos e na internet, bem como da 

jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
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2. Genealogia, conceito e natureza jurídica 

 

2.1  Origem do habeas corpus 

 

Não há consenso na doutrina em relação à origem do habeas corpus, 

mas a maioria sustenta que os princípios essenciais do instituto surgiram na 

Inglaterra, em 1215, com a denominada Magna Charta Libertatum. 

 

Pedro Lenza (2013, p. 1040), ao discorrer sobre o habeas corpus, afirma 

que, “historicamente, foi a primeira garantia de direitos fundamentais, concedida por 

„João Sem Terra‟, monarca inglês, na Magna Carta, em 1215, e formalizada, 

posteriormente, pelo Habeas Corpus Act, em 1679”. 

 

René Ariel Dotti (BOLETIM IBCCrim, 2014, p. 1) defende que o writ of 

habeas corpus possui raízes no velho Direito Romano, mas surgiu na Inglaterra e 

desenvolveu-se a partir da Carta Magna. 

 

Pontes de Miranda (2003, tomo 1, p. 43) alia-se a tal entendimento, ao 

dispor que “os princípios essenciais do habeas corpus vêm, da Inglaterra, do ano de 

1215”. 

 

No mesmo sentido, Vicente de Paulo Saraiva (CONSULEX, 2005, p.18), 

in verbis: 

 

O primeiro reconhecimento do habeas corpus - embora o instituto se tenha 
vindo lentamente formando desde o Alto Medievo -, se fundamenta na 
Magna Charta (= Magna Carta), de 15.06.1215, obtida a duras penas 
(conquanto sob o eufemismo de Concórdia) do rei inglês João Sem Terra 
(1167-1216) pelos barões feudais - objetivando conter as exorbitâncias do 
poder real e obter pelo menos as elementares garantias da liberdade.  
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Alberi Rafael Dehn Ramos e Gustavo de Souza Preussler (UNIGRAN, 

2013, p. 158) sintetizam assim a questão: 

 

O instituto do habeas corpus tem origem remota no Direito Romano, onde 
qualquer cidadão podia reclamar a exibição do homem livre, detido 
ilegalmente, por intermédio de uma ação privilegiada denominada de 
interdictum de libero homini exhibendo. 
Entretanto, muitos autores atribuem a gênese do remédio heróico à Carta 
Magna de 1215, ínsita no item 29, do Rei João Sem Terra, que qualificava 
como injusta qualquer prisão não prevista em lei ou que fosse decretada 
sem julgamento.  

 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio 

Scarance Fernandes (2009, p. 266), embora reconheçam a dificuldade de se 

estabelecer, com precisão, a origem do writ, entendem que “os contornos desse 

excepcional instrumento de tutela da liberdade” começaram a se delinear, com maior 

nitidez, no século XIII, com a Magna Carta, de 1215. 

 

Segundo os autores acima nominados (2009, p. 266), a Magna Carta foi 

imposta à Coroa pelos barões ingleses, em 1215, e, dentre tantas outras garantias 

fundamentais, afirmava que “nenhum homem livre poderia ser preso, nem perder os 

seus bens, nem ser declarado fora da lei ou desterrado, senão em virtude de um 

julgamento por seus pares, de acordo com a lei do lugar”. 

 

Aduzem (2009, p. 266) que essa garantia “reclamava instrumentos para 

sua concreta atuação e, dentre eles, adquiriu extraordinária importância o writ of 

habeas corpus ad subjiciendum”. 

 

Esclarecem (2009, p. 266) que o writ consistia em uma “ordem” por meio 

da qual a Corte inglesa determinava a “apresentação imediata do preso e do caso 

perante o juízo, para que, conhecendo das razões da prisão, pudesse a autoridade 

decidir sobre a legitimidade da restrição ao direito de liberdade”.  

 

Destacam (2009, p. 267), ainda, os ilustres juristas, que, séculos após o 

advento da Magna Carta, o amadurecimento da prática “ensejou a aprovação pelo 
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Parlamento inglês do Habeas Corpus Act, de 1679”, que instrumentalizou e deu 

efetividade à proteção do direito à liberdade, ao dispor que: 

 

- o pedido de habeas corpus poderia ser solicitado a qualquer juiz ou 
tribunal de Sua Majestade, mesmo em períodos de férias ou fora dos prazos 
comuns; 
- uma vez apresentada a petição, deveria ser expedida uma ordem para que 
o sheriff ou carcereiro apresentasse o preso ao tribunal, no prazo de três 
dias, com informações sobre os motivos da privação da liberdade; 
- dentro dos dois dias seguintes à apresentação, cabia à autoridade decidir 
sobre a liberdade do detido, determinando a soltura, fixando uma fiança ou, 
ainda, confirmando a legalidade do ato restritivo da liberdade. 

 

A evolução do instrumento, aduzem os autores (2009, p. 267), ocasionou 

a edição do Habeas Corpus Act, em 1816, que “estendeu a admissibilidade do writ 

às detenções realizadas por particulares”. 

 

Vicente de Paulo Saraiva (CONSULEX, 2005, p. 18) assevera que o 

Habeas Corpus Act, de 1816, ampliou o instituto. Através deste, o juiz emitia uma 

ordem (writ) para que a autoridade pública ou o particular lhe apresentasse a pessoa 

detida, seja nacional ou estrangeira, a fim de se verificar a legitimidade daquele ato. 

Se considerada ilegal a prisão, o paciente era posto em liberdade. 

 

Daniele Russi Campos (AJURIS, 2002, p. 65), por sua vez, filia-se à 

corrente doutrinária que acredita que a origem do habeas corpus seria o interdito de 

homine libero exhibendo, previsto no livro 43, título 29, do Digesto. A autora 

consigna, litteris: 

 

O interdictum de homineliberoexhibendo, previsto no direito pré-justiniano, 
era instituto do Direito Civil e constituía-se numa ordem expedida pelo 
magistrado competente para o fim de garantir a liberdade de um homem 
indevidamente detido por outro ou de garantir o exercício do poder de 
paterfamilias. 
Nesta época, a proteção da liberdade do cidadão não era conceituada 
direito subjetivo deste. Objetivava-se com o interdito a garantia da posse e a 
prevenção da posse ilícita. Ou seja, punia-se a posse ilegal de algo 
(escravo) ou de alguém (qualquer cidadão) por outrem. 
A circunstância de o interdictum de homine libero exhibendo ser admitido 
somente contra particulares é repudiado pela melhor doutrina pátria como 
sendo a origem do habeas corpus. 
No entanto, em que pese a situação acima referida, não se pode duvidar da 
origem do remédio heróico nas leis romanas, as quais, com o passar dos 
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tempos, foram expandindo-se com as noções filosóficas de liberdade, do 
homem e da sociedade, de modo a evoluir para o habeas corpus com 
objetivos mais amplos. 
Com efeito, a noção do remédio heróico trazida pelo direito romano foi 
basilar para se firmar a idéia de liberdade de locomoção, ilegal ou 
abusivamente atingida, não obstante tenha sofrido alterações em seus 
conceitos, formas e procedimentos com o passar dos anos. 

 

Auri Lopes Jr. (2013, p. 1333) também discorda da posição majoritária e 

defende que a “origem do writ não está restrita ao Habeas Corpus Act de 1679 na 

Inglaterra”. 

 

Argumenta (2013, p. 1334) que “existe outro antecedente, ainda mais 

antigo, e praticamente ignorado pela doutrina brasileira: La manifestación de 

personas de la corona de Aragon, na Espanha”. Esse instrumento, segundo o autor, 

era utilizado para duas finalidades: 

 

- possibilitar que o detido fosse trasladado do cárcere para a „casa de los 
manifestados‟ de Zaragoza ou outro domicílio, mediante um regime similar à 
atual liberdade provisória; 
- prevenir ou reprimir as detenções ilegais cometidas por qualquer 
autoridade, posto que, sobre todas elas, inclusive do próprio Rei, alçava-se 
a jurisdição da Justiça de Aragão. 

 

Acredita (2013, p. 1336-1337) que “os principais antecedentes históricos 

do habeas corpus estão inicialmente no Direito aragonês, um importantíssimo marco 

histórico; e posteriormente no Direito inglês, no qual alcançou sua consagração”. 

 

Esclarece (2013, p. 1337) que a Magna Carta apenas adquiriu tal 

importância porque “a manifestación de personas se extinguiu em 1592 e a falta de 

continuidade gerou uma lacuna histórica que posteriormente beneficiaria o 

instrumento inglês”. 

 

José Barcelos de Souza (2013, p. 167) conclui que “não há dúvida de que 

o habeas corpus, nos moldes e com o nome que nos foram legados, é uma 

instituição inglesa; mas sua origem, tem-se admitido, remonta ao interdito de libero 

homine exhibendo dos romanos”. 
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2.2  Conceito e natureza jurídica do habeas corpus 

 

Antonio José Miguel Feu Rosa (CONSULEX, 2002, p. 46-47), ao 

conceituar o instituto, exalta-o, ao dizer que é “uma garantia, essencial em todo 

regime livre”. Aduz,verbis: 

 
Preferido nos meios jurídicos, reconhecido pelo povo como uma das 
conquistas da consciência e da liberdade humanas, olhado confiantemente 
pelas vítimas do arbítrio e da injustiça, que vêem nele uma derradeira tábua 
de esperança, o habeas corpus só é odiado pelos regimes ditatoriais e 
autocratas. A prepotência não o suporta. Por isso, todos os regimes de 
força, nos quais preponderam a violência e a vontade das minorias, a 
primeira coisa que fazem é suspender, restringir ou eliminar o direito de 
habeas corpus. 

 

 

Assinala (CONSULEX, 2002, p. 46) que a expressão habeas corpus 

“corresponde às duas primeiras palavras da fórmula latina do instituto, que assim se 

ostentava: „tome o corpo do detido e venha submeter ao Tribunal o homem e o 

caso‟”. 

 

No magistério de Pontes de Miranda (2003, tomo 1, p. 56), “habeas 

corpus eram as palavras iniciais da fórmula no mandado que o Tribunal concedia, 

endereçado a quantos tivessem em seu poder, ou guarda, o corpo do detido”. 

Segundo o preclaro autor, este era o teor da ordem, in verbis: 

 

Toma (literalmente tome, no subjuntivo, habeas, de habeo, habere, ter, 
exibir, tomar, trazer, etc) o corpo deste detido e vem submeter ao Tribunal o 
homem e o caso”. 

 

Leciona Paulo Rangel (2015, p. 1060) que, “etimologicamente, a palavra 

habeas corpus significa corpo livre, corpo solto, corpo aberto”; entretanto, consigna o 

autor, juridicamente “é um remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que 

tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou 

coarctada por ilegalidade ou abuso de poder”. 
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Grinover, Magalhães e Scarance (2009, p. 263) dizem que o habeas 

corpus é um “instrumento destinado a remediar e prevenir toda e qualquer restrição 

ilegal ou abusiva da liberdade de ir, vir e ficar”; portanto, não restringe seu alcance 

às medidas e às decisões dos juízos criminais, abrangendo os “atos judiciais, 

administrativos e até mesmo de particulares que possam interferir com a liberdade 

pessoal”. 

 

Ao discorrer sobre a natureza jurídica do habeas corpus, Antonio José 

Miguel Feu Rosa (CONSULEX, 2002, p. 47) afirma que a maioria da doutrina 

entende tratar-se de ação, e não de um recurso. 

 

Aduz (CONSULEX, 2002, p. 47), ainda, que consideram o writ um instituto 

ou remédio jurídico “com a finalidade de proteger a liberdade de locomoção ou o 

direito de ir e vir, sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer 

violência ou coação ilegal nestes direitos”. Para o jurista, seria uma “ação penal 

popular constitucional voltada à proteção do direito de liberdade de locomoção.” 

 

Salienta (CONSULEX, 2002, p. 47) que a possibilidade de se conceder o 

habeas corpus de ofício “não exclui o caráter de ação do instrumento, uma vez que 

se trata de hipótese de legitimidade conferida ao órgão jurisdicional”. 

 

No mesmo sentido, a observação dos autores Grinover, Magalhães e 

Scarance (2009, p. 270), verbis: 

 

Observe-se que, mesmo se concedido pelo juiz ou tribunal de ofício, 
quando, no curso de processo, verifique que alguém sofre ou está 
ameaçado de sofrer coação ilegal (art. 654, § 2. º, CPP), o remédio não 
perde essa característica: ainda quando o juiz independe da iniciativa da 
parte para instaurar o processo, uma vez iniciado, a parte é investida dos 
poderes e faculdades que caracterizam o direito de ação. Na hipótese, a 
natureza do bem protegido e a urgência da tutela justificam plenamente o 
exercício espontâneo da jurisdição, sem que com isso se desnature o 
fenômeno da ação. 
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Rogério Lauria Tucci (1978, p. 5-6) também afirma sua natureza jurídica 

de ação. Assevera cuidar-se de “ação, ou seja, atuação do interessado, ou de 

alguém por ele, consistente em pedido de determinada providência jurisdicional, 

contra ou em face de quem viole ou ameace violar sua liberdade de locomoção”. 

 

Para Nucci (2014, p. 21), seria uma “ação constitucional, destinada a 

coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição da liberdade de ir, 

vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível”.  

 

Defende o doutrinador (2014, p.22) não tratar-se de recurso, “como faz 

crer a sua inserção na lei processual, mas de autêntica ação autônoma, dando vida 

a uma relevante garantia humana fundamental”. 

 

Para Alexandre de Moraes (2011, p. 324), o habeas corpus é uma ação 

constitucional “que visa evitar ou cessar violência ou ameaça na liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Alega, ainda, não se tratar de um 

recurso, embora seja previsto no Código de Processo Penal no capítulo destinado 

às nulidades e aos recursos. 

 

Paulo Rangel (2015, p. 1060) comunga de tal entendimento e enumera 

algumas razões pelas quais entende não ser o habeas corpus um recurso: 

 

- a uma, porque o recurso pressupõe decisão não transitada em julgado e o 
habeas corpus pode ser impetrado de decisão que já transitou em julgado, 
nos termos do que autoriza o art. 648, VI e VII, do CPP, pois, se o juiz era 
absolutamente incompetente e a sentença já transitou em julgado, poderá 
ser impetrado habeas corpus para desconstituí-Ia. Ou ainda, se já estiver 
extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão executória, será 
admissível o writ; 
 - a duas, porque o recurso é interposto sempre de decisão judicial e o 
habeas corpus pode ser impetrado contra ato de autoridade administrativa 
ou, como veremos adiante, inclusive de ato de particular; 
- a três, porque o recurso é interposto dentro da mesma relação jurídico-
processual e o habeas corpus instaura uma nova relação jurídica, 
independentemente daquela que deu origem à sua instauração; ou, até 
mesmo, sem que haja uma relação jurídica instaurada. 
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Grinover, Magalhães e Scarance (2009, p. 270) concordam com a 

assertivae argumentam, litteris: 

 

Não é difícil afirmar que não se trata efetivamente de um recurso: este 
pressupõe a existência de um processo e, ainda, de uma decisão judicial a 
ser reexaminada dentro da mesma relação processual. O habeas corpus, 
ao contrário, pode ser impetrado em situações em que nem há processo e 
até contra atos administrativos ou de particulares. Além disso, mesmo no 
âmbito da jurisdição, o recurso constitui meio de impugnação de decisões 
não definitivas, ao passo que o habeas corpus pode servir inclusive para a 
rescisão da coisa julgada. 

 

Ao discorrer sobre a natureza jurídica do instituto (2009, p. 270), 

defendem ser “uma ação que tem por objeto uma prestação estatal consistente no 

restabelecimento da liberdade de ir, vir e ficar, ou, ainda, na remoção de ameaça 

que possa pairar sobre esse direito fundamental da pessoa”. 

 

Esclarecem (2009, p. 270) quea prestação estatal, anteriormente 

mencionada, consubstancia-se “na ordem de habeas corpus, através da qual o 

órgão judiciário competente reconhece a ilegalidade da restrição atual da liberdade e 

determina providência destinada à sua cessação (alvará de soltura)”, podendo, 

ainda, aquele órgão, declarar “antecipadamente a ilegitimidade de uma possível 

prisão”. 

 

Para os ilustres juristas (2009, p. 270), a ação de habeas corpus é de 

conhecimento, “pois tende à cognição completa e definitiva sobre a legalidade da 

apontada restrição do direito à liberdade de locomoção, ainda quando esta seja 

apenas potencial, como ocorre nas hipóteses em que se pede a ordem em caráter 

preventivo”. 

 

Destacam (2009, p. 271), ao final, o caráter mandamental da ação de 

habeas corpus, aduzindo que, tratando-se de “remédio excepcional, que objetiva a 

tutela urgente de direito fundamental da pessoa, não teria sentido relegar-se a 

execução para um segundo momento”. Explicam que, uma vez reconhecido o 

constrangimento ilegal, o órgão judiciário deverá “expedir ordem para que o 
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provimento seja imediatamente cumprido pelo responsável pela coação ou ameaça, 

configurando-se, em caso contrário, o delito de desobediência (art. 330 CP)”.  

 

José Barcelos (2013, p. 165), ao tecer algumas considerações sobre o 

habeas corpus, assevera que é uma “garantia constitucional de proteção da 

liberdade de locomoção”, um “remédio jurídico que ganhou contornos particulares 

em nosso direito processual, sendo tanto uma ação como um recurso”. 

 

Prossegue (2013, p. 165), argumentando que, diante da regulamentação 

do instituto pelo Código de Processo Penal, o habeas corpus“ já não mais guarda 

aquele sentido constitucional de „ação pela qual de reivindica a liberdade de 

locomoção‟, [...], apresentando-se também como “remédio processual contra a 

ilegalidade e contra os constrangimentos sem justa causa no processo penal”, 

podendo ser utilizado “ainda que o réu não se ache preso nem concretamente 

ameaçado de prisão”.  

 

Aduz, ainda, (2013, p. 165-166) que, incluído no Código de Processo 

Penal entre os recursos, mas utilizado também como ação de impugnação, “assumiu 

o papel de um grande recurso, um recurso-ônibus”, [...] ou “um super-recurso, como 

muitas vezes a ele se referiu o Prof. Heleno Cláudio Fragoso”. 

 

Auri Lopes Júnior (2013, p. 1338) entende que o instituto, no nosso 

Código de Processo Penal, encontra-se, equivocadamente, regulado no Livro III, 

destinado às nulidades e aos recursos em geral, Transcrevo, por oportuno, o 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. 

 

 

Segundo o doutrinador (2013, p. 1338-1340), o habeas corpus é uma 

ação autônoma de impugnação, de natureza mandamental e de procedimento 
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sumário, pois a cognição é limitada. Assinala que a doutrina costuma denominá-lo 

de “remédio heróico” e, Pontes de Miranda, de “remédio processual mandamental”. 

 

Salienta (2013, p. 1339) que a ação, de cognição sumária, não admite 

dilação ou ampla discussão probatória, mas adverte que não se pode confundir 

dilação probatória com análise de prova pré-constituída. Transcrevo, a seguir, as 

seguintes considerações do autor sobre o tema:  

 
A sumarização da cognição impede que se pretenda produzir prova em 
sede de habeas corpus ou mesmo obter uma decisão que exija a mesma 
profundidade da cognição do processo de conhecimento (ou seja, aquela 
necessária para se alcançar a sentença de mérito). 
Noutra dimensão, é perfeitamente possível a análise da prova pré-
constituída, independente da complexidade da questão. [...]. A 
complexidade das teses jurídicas discutidas e a conseqüente análise de 
documentos ou provas já constituídas não são obstáculos para o HC. 

 

Invoca (2013, p. 1339), para reforçar sua assertiva, Douglas Fischer, que 

afirma que não se pode confundir “a possibilidade-obrigatoriedade da análise das 

provas pré-constituídas que embasam eventual pleito de habeas corpus com a – aí 

sim inaceitável – dilação probatória na sumária sede de cognição do writ”. 

 

A seguir, alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, proferidos em 

sede de habeas corpus, versando sobre essa questão: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO 
DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE 
IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem 
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja 
natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta 
dilação probatória. 
2. Ausente cópia integral do acórdão do Tribunal de origem que denegou a 
ordem lá impetrada, objeto deste writ, mostra-se inviável o exame do 
alegado constrangimento ilegal. 
3. Agravo regimental não provido. 
(AgRg nos EDcl no HC 317.246/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) 
 
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. 
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 
FIXADO COM BASE EM LAUDO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO NÃO 
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JUNTADO AOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PROVA 
OBJETIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. WRIT NÃO 
CONHECIDO. 
1. [...]. 
2. Dada a ausência de prova preconstituída (laudo psiquiátrico e 
psicológico) acerca do constrangimento ilegal apontado no mandamus, 
deve prevalecer o estabelecimento do regime inicial semiaberto, já que foi 
afirmado pelo juízo de primeiro grau e ratificado pelo Tribunal de origem, 
que "o regime semiaberto foi fixado nas condições pessoais do apelante 
que, segundo o laudo psiquiátrico e psicológico de fls. 253/258, 
caracterizam a necessidade de rigoroso controle social devido a inexistência 
de tratamento medicamentoso ou psicoterápico para seu comportamento". 
Trata-se, pois, de caso a ser resolvido por meio do ônus da prova objetivo, 
pelo qual, diante de situação em que há insuficiência/inexistência de 
elemento de cognição, passa-se a perquirir sobre o ônus da prova subjetivo, 
ou seja, a quem caberia a produção da prova preconstituída do 
constrangimento ilegal, que em sede de habeas corpus incumbe ao 
impetrante. 
3. Nesta sede, em que não viceja a dilação probatória, mostra-se imperioso 
o não conhecimento do writ, tendo em vista que o juízo de primeiro grau 
procedeu a uma análise subjetiva do paciente, com arrimo no referido laudo 
psiquiátrico e psicológico, pelo qual entendeu incabível a concessão do 
regime mais brando. 
4. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 290.775/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014) 
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3. Introdução e evolução do âmbito de incidência do writ no 

direito pátrio 

 

3.1  Introdução e evolução do habeas corpus no ordenamento jurídico 

brasileiro em nível infraconstitucional 

 

Leciona José Barcelos de Souza (2013, p. 167-168) que o habeas corpus 

incorporou-se à legislação brasileira em 1832, no Código de Processo Criminal do 

Império, disciplinado em seus artigos 340 a 355. Rezava o artigo 340 do estatuto 

penal, verbis: 

 

Todo cidadão que entender que ele, ou outrem, sofre uma prisão ou 
constrangimento ilegal em sua liberdade, tem o direito de pedir uma ordem 
de habeas corpus em seu favor. 

 

Entretanto, segundo Pontes de Miranda (2003, tomo 1, p. 163), o direito 

brasileiro não desconhecia o instituto, embora não empregasse a mesma 

denominação, pois já utilizava o interdictum de liberis exhibendis. 

 

 Explica o autor (2003, tomo 1, 187) que o mencionado interdito “era 

remédio jurídico de que, no direito português e no direito luso-brasileiro, se valia o 

marido, o pai, o tutor ou o curador, para reaver a mulher, o filho ou o pupilo”. 

 

Esclarece, ainda, (2003, tomo 1, p. 163-170) que o primeiro grande marco 

histórico das nossas liberdades foi o Decreto n.º 114, de 23 de maio de 1821, o qual 

determinava: 

 

- Que desde sua data em diante nenhuma pessoa livre no Brasil possa 
jamais ser presa sem ordem por escrito do juiz ou magistrado criminal do 
território, exceto somente o caso de flagrante delito, em que qualquer do 
povo deve prender o delinquente. 
- Que nenhum juiz ou magistrado criminal possa expedir ordem de prisão 
sem preceder culpa formada [...]. 
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Aduz (2003, tomo1, p. 170) que, após o referido decreto, “havia ação de 

desconstrangimento, sem o nome de habeas corpus, mas classificável como tal”. 

 

Pedro Lenza (2012, p. 1040) alinha-se a tal entendimento, ao asseverar 

que “no Brasil, a primeira manifestação do instituto deu-se em 1821, através de um 

alvará emitido por Dom Pedro I, pelo qual se assegurava a liberdade de locomoção”. 

 

É necessário destacar, ainda, outra norma jurídica relevante, a Lei n.º 

2.033/1871, que ampliou o alcance do habeas corpus. Eis o que dispõe seu artigo 

18: 

 

Art. 18. Os Juízes de Direito poderão expedir ordem de habeas corpus a 
favor dos que estiverem ilegalmente presos, ainda quando o fossem por 
determinação do Chefe de Polícia ou de qualquer outra autoridade 
administrativa, e sem exclusão dos detidos a titulo de recrutamento, não 
estando ainda alistados como praças no exército ou armada.  
[...] 
§ 1º Tem lugar o pedido e concessão da ordem de habeas corpus ainda 
quando o impetrante não tenha chegado a sofrer o constrangimento 
corporal, mas se veja dele ameaçado. 

 

Segundo Pedro Lenza, (2012, p. 1042), ela alterou a lei processual penal 

de 1832 e introduziu o habeas corpus preventivo, que sequer existia na Inglaterra. 

 

Leciona Auri Lopes Jr. (2013, p. 1337) que o habeas corpus preventivo 

visava resguardar o cidadão que “estivesse ameaçado (na iminência) de sofrer uma 

restrição ilegal em sua liberdade”. 

 

Para Pontes de Miranda (2003, tomo 1, p. 178), “foi esse o maior serviço 

que aos brasileiros prestou a Lei n.º 2.033, de 20 de setembro de 1871”. 

 

Grinover, Magalhães e Scarance (2009, p. 268) comentam que a 

mencionada lei ampliou o alcance do habeas corpus, estendendo expressamente a 

garantia aos estrangeiros e “aos casos em que ainda não havia constrangimento 

atual, mas mera ameaça”. 
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A preclara Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza Rocha 

de Assis Moura destaca (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 84) a influência da 

jurisprudência nas alterações legislativas, sobretudo as introduzidas pela Lei n.º 

2.033/1971, “quando o writ passou a ter, também, natureza preventiva, 

possibilitando-se sua concessão nos casos de ameaça de prisão ilegal”.  

 

Assinala (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 84), ainda, que, nos 

primeiros anos do Império, a compreensão dada ao instituto era estreita; entretanto, 

“os limites do habeas corpus foram sendo paulatinamente aumentados durante a 

época final do Império e início da República, culminando com sua inserção como 

garantia constitucional pela Constituição de 1891”. 

 

Luiz Vicente Cernicchiaro (DIREITO E JUSTIÇA, 1996, p. 40) aduz que, 

com a Lei n.º 2.033/1871, “completa-se o ciclo de evolução do habeas corpus 

brasileiro, em nível infraconstitucional”.  

 

3.2  Status constitucional e a “teoria brasileira do habeas corpus” 

 

A Constituição do Império, argumenta Pontes de Miranda (2003, p. 169), 

“não falou do habeas corpus; todavia, o seu art. 179, inc. 8º, era de liberalismo que 

podia conter, perfeitamente, tal remédio jurídico”: 

 
Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos 
declarados em lei; e nestes, dentro de vinte e quatro horas contadas da 
entrada na prisão, sendo em cidades, vilas ou outras povoações próximas 
aos lugares da residência do juiz; e nos lugares remotos dentro de um prazo 
razoável, que a lei marcará, atenta à extensão do território, o juiz por uma 
nota, por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes do 
seu acusador e os das testemunhas, havendo-as. 

 

Segundo Pedro Lenza (2012, p.1041), na Constituição de 1824 não havia 

previsão expressa da garantia do habeas corpus; entretanto, adverte o autor, ela 

tutelava a liberdade de locomoção, em seu art. 179, e também vedava qualquer 

hipótese de prisão arbitrária. 
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No mesmo sentido, Grinover, Magalhães e Scarance (2009, p. 268), 

dispõem que a “nossa Carta Política, de 1824, embora já contivesse expressas 

garantias do direito à liberdade (art. 179, VIII, IX e X), não previu o habeas corpus”. 

 

Eduardo Espínola Filho (2000, v. 7, p. 24-25) concorda com a assertiva, 

ao dispor que, “entre nós, teve a liberdade individual o seu respeito solenemente 

protegido” pelo art. 179, § 8º, da primeira Constituição brasileira, de 1824. 

Entretanto, assinala o autor, “para assegurar essa garantia não foi introduzido o 

instituto do habeas corpus, que o direito português, para aqui transportado, 

desconhecia”. 

 

O instituto adquiriu status constitucional em 1891, em seu artigo 72: 

 
Dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em 
iminente perigo de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de 
poder. 

 

A Carta da República não fez alusão à liberdade de locomoção, o que, 

segundo José Barcelos de Souza (2013, p. 168-169), levou Rui Barbosa a defender 

o entendimento de que “o âmbito da garantia comportava ampliação”, dando início à 

chamada “teoria brasileira do habeas corpus”. 

 

Pontes de Miranda (2003, vol. 1, p. 216 e 217) assevera que Rui Barbosa, 

ao interpretar a ampliação ao uso do habeas corpus pela Constituição de 1891, 

assinalou que esta falou “amplamente, indeterminadamente, absolutamente, em 

coação e violência”, concluindo que, “onde quer que surja, onde quer que se 

manifeste a violência ou a coação, por um desses meios, aí está estabelecido o 

caso constitucional de habeas corpus”.  

 

Gamil Föppel e Rafael Santana, ao comentarem o habeas corpus em 

obra organizada por Fredie Didier Jr. (2011, p. 31), aduzem que a redação do 

dispositivo constitucional ensejou a construção de uma doutrina que conferia ao writ 
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um amplo espectro de abrangência, que ultrapassava a proteção da liberdade de 

locomoção, destacando que Rui Barbosa foi seu maior expoente. 

 

Consignam, ainda, (2011, p. 31) que, embora o habeas corpus, 

historicamente, destinara-se à salvaguarda da liberdade de ir, vir e ficar, a 

inexistência de remédio célere e eficiente apto a amparar outros direitos já 

consagrados constitucionalmente, impulsionou o manejo do habeas corpus em 

defesa destes. 

 

Grinover, Magalhães e Scarance (2009, p. 269) assim sintetizam as três 

posições adotadas a partir da interpretação do dispositivo constitucional: 

 

Na verdade, três posições se firmaram com o advento da Constituição 
Republicana: alguns, como Rui Barbosa, sustentavam que a garantia 
deveria ser aplicada em todos os casos em que um direito estivesse 
ameaçado, manietado, impossibilitado no seu exercício por abuso de poder 
ou ilegalidade; em sentido oposto, afirmava-se que o habeas corpus, por 
sua natureza e origem histórica, era remédio destinado exclusivamente à 
proteção da liberdade de locomoção; e, finalmente, uma terceira corrente, 
vencedora no seio do Supremo Tribunal Federal, propugnava incluir na 
proteção do habeas corpus não só os casos de restrição da liberdade de 
locomoção, como também as situações em que a ofensa a essa liberdade 
fosse meio de ofender outro direito. Assim, exemplificava Pedro Lessa: 
quando se ofende a liberdade religiosa, obstando que alguém penetre no 
templo, tem cabimento o habeas corpus, pois foi embaraçando a liberdade 
de locomoção que se feriu a liberdade religiosa; quando se ofende a 
liberdade religiosa, porque se arrasam as igrejas, ou se destroem os objetos 
do culto, não é possível requerer o remédio, porque aí não está em jogo a 
liberdade de locomoção das pessoas. 

 
 

Gamil Föppel e Rafael Santana (2011, p. 32) esclarecem que, “entre a 

abrangência absoluta do habeas corpus, defendida pelo senador baiano, e a 

restrição do writ aos casos de violação da liberdade corpórea, sustentada pela 

corrente tradicional”, erigiu-se um entendimento intermediário, segundo o qual o 

remédio jurídico continuaria a ser instrumento de tutela do direito de locomoção, mas 

seria cabível também para proteger direitos que tivessem na liberdade física 

condição necessária para seu gozo. 
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Concluem  (2011, p. 32) que “esta exegese, cujos principais artífices 

foram Pedro Lessa, então Ministro do Supremo Tribunal Federal, e Pontes de 

Miranda, acabou sendo a prevalente na jurisprudência da Suprema Corte”. 

 

José Barcelos de Souza (2013, p. 169), ao abordar esse ponto, aduz que 

a tese de Rui Barbosa ganhou força no Supremo Tribunal Federal, mas com os 

temperamentos do Ministro Pedro Lessa, que aceitava que a proteção do writ 

poderia ser estendida a outros direitos, que não apenas o de ir e vir, mas somente 

em casos “em que, para a proteção de um direito-escopo, que não fosse nem 

pudesse ser razoavelmente contestado, houvesse necessidade de proteger-se o 

direito-meio, ou seja, a liberdade de locomoção”. 

 

Destaca o mencionado autor (2013, p. 168-169) que a ampliação da 

garantia encontrou boa receptividade porque, à época, não existia o mandado de 

segurança. Cita, como exemplos da aplicação extensiva da garantia, a concessão 

de habeas corpus para que cultos religiosos fossem realizados e para que Rui 

Barbosa e correligionários fizessem comícios na Bahia. 

 

Uadi Lammêgo Bullos (2012, p. 733-734), ao comentar “a teoria brasileira 

do habeas corpus, também conhecida como teoria do direito-escopo”, concluiu que 

“até certo ponto o Supremo Tribunal Federal aceitou a tese de Ruy Barbosa, mas 

nunca a acolheu integralmente”. 

 

O ilustre advogado criminalista e ex-Ministro da Justiça Márcio Thomaz 

Bastos (IBCCrim, 2012, p. 1) afirma que “a doutrina brasileira do habeas corpus 

ampliava os direitos fundamentais do cidadão, reforçando os pressupostos 

republicanos de atuação do Estado”.  

 

Tal doutrina, diz Pedro Lenza, (2012, p. 1041) perdurou até o advento da 

Reforma Constitucional de 1926, a qual previu o exercício da garantia somente para 

os casos de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de ir e vir. 
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3.3  O instituto após a Reforma Constitucional de 1926 

 

Com a reforma constitucional de 1926, encerrou-se a aplicação da 

chamada “teoria brasileira do habeas corpus”, de Rui Barbosa, voltando o instituto a 

resguardar a liberdade de locomoção (ir e vir). 

 

Eis a nova redação dada ao art. 72, § 22, verbis: 

 

Dar-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer violência por meio de 
prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 

 

Segundo Maria Thereza da Rocha Assis Moura (CONSULTOR 

JURÍDICO, 2011, p. 84-85), “as transformações políticas porque passou a nação 

entre 1925 e 1937 refletiram na garantia constitucional do habeas corpus”, 

destacando que “a revisão constitucional de 1925-1926 restringiu, por disposição 

expressa, o instituto aos casos de prisão ou constrangimento ilegal na liberdade de 

locomoção”. 

 

Entretanto, pontuam Gamil Föppel e Rafael Santana (2011, p. 32), a 

interpretação extensiva que marcou a “doutrina brasileira do habeas corpus” 

projetou-se para a Constituição de 1934, com a criação do mandado de segurança, 

instituto destinado à proteção de direitos líquidos e certos não amparados por 

habeas corpus. 

 

No mesmo sentido, anotam Grinover, Magalhães e Scarance (2009, p. 

269), que a aplicação ampla conferida ao instituto pela Suprema Corte foiabolida 

pela reforma constitucional de 1926, “que restituiu ao remédio sua destinação 

original”; entretanto, advertem os autores, “o retrocesso em relação à proteção de 

outros direitos não foi duradouro, pois na Constituição de 1934 introduziu-se o 

mandado de segurança”. 
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Consignam (2009, p. 269), ainda, que, “em todos os nossos textos 

constitucionais posteriores, sem exceção, a garantia do habeas corpus foi 

expressamente prevista, com a ressalva de que não seria cabível nas transgressões 

disciplinares”. 

 

Maria Thereza da Rocha de Assis Moura (CONSULTOR JURÍDICO, 

2011, p. 85) assinala que, “posteriormente à entrada em vigor do Código de 

Processo Penal, em 1941, o país viveu sob a égide das Constituições da República 

de 1946 e 1967, da Emenda Constitucional de 1969 e, finalmente, da Constituição 

de 1988, as quais, praticamente, repetindo os termos da Constituição de 1937, 

limitaram o instituto do habeas corpus à proteção da liberdade de locomoção, contra 

ilegalidade ou abuso de poder, exceção feita às transgressões disciplinares”. 

 

Alberi Rafael Dehn Ramos e Gustavo de Souza Preussler (UNIGRAN, 

2013, p. 159) destacam que “o habeas corpus foi contemplado em todas as nossas 

cartas constitucionais”, sofrendo limitações “no período autoritário, como no caso do 

regime de exceção iniciado em 1964”. 

 

Márcio Thomaz Bastos (IBCCrim, 2012, p. 1), ao discorrer sobre “o 

estrangulamento” do instituto no período ditatorial, destaca o AI-5, em 1968, que, em 

seu art. 10, suspendeu “a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos 

contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular” e o 

AI-6, de 1969, que, segundo o autor, “desferiu golpe fatal, vedando por completo a 

via mandamental como substituto de recurso ordinário”. 

 

Em artigo publicado na revista Consultor Jurídico, Auri Lopes Jr. consigna 

( 2014, p. 1), litteris:  

Se o processo penal de uma nação é o termômetro dos elementos 
autoritários ou democráticos de sua Constituição (Goldschmidt), podemos 
dizer que a eficácia do habeas corpus é um termômetro de aferição da 
democratização (ou não) do processo penal. Não sem razão, em sistemas 
autoritários, as limitações e vedações ao HC é uma das primeiras coisas 
que se faz para o controle da atividade jurisdicional e, por conseguinte, das 
liberdades individuais.  
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Pontes de Miranda (2003, p. 45-46) comunga de tal entendimento, ao 

asseverar que “sempre que se procede contra o habeas corpus está-se a cortar algo 

que proveio da espiritualidade humana e tal atitude basta para se caracterizar o 

regime em que se está”. 

 

Na atual Constituição Federal, o habeas corpus está previsto no artigo 5º, 

inciso LXVIII: 

 

Art. 5º 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: 
(...) 
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; 

 

Márcio Thomaz Bastos (IBCCrim, 2012, p. 1) aduz que a Constituição 

Federal de 1988 reafirmou a ampla aplicabilidade do habeas corpus, abolindo as 

restrições impostas pelo regime de exceção, abrindo caminho para que a 

jurisprudência reafirmasse a primazia do valor da liberdade. 

 

 

3.4  O habeas corpus e o Código de Processo Penal 

 

José Barcelos de Souza (2013, p. 171) argumenta que, “se no passado, o 

habeas corpus alcançou extraordinária dimensão em nosso direito, de modo a 

estender sua proteção a outros direitos”, após o advento do Código de Processo 

Penal, assistiu-se à “consolidação de uma nova concepção do instituto, tão 

importante e significativa como a da antiga e histórica doutrina brasileira do habeas 

corpus”. 

 

Dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, verbis: 
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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. 
Art. 648.  A coação considerar-se-á ilegal: 
I - quando não houver justa causa; 
II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; 
III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; 
IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; 
V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei 
a autoriza; 
VI - quando o processo for manifestamente nulo; 
VII - quando extinta a punibilidade. 

 

Segundo Barcelos (2013, p. 171), o habeas corpus passou a ser utilizado 

como remédio contra as ilegalidades e contra os constrangimentos sem justa causa 

no processo penal, independentemente da existência de uma prisão ou de uma 

ameaça concreta à liberdade. 

 

Auri Lopes Jr. (2013, p. 1349) doutrina que, a partir de então, o alcance 

do writ não está limitado aos casos de prisão, “pois também pode ser utilizado como 

instrumento para o collateral attack, possibilitando que seja uma via alternativa de 

ataque aos atos judiciais e inclusive contra a sentença transitada em julgado”. 

 

Maria Thereza Rocha de Assis Moura, (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, 

p. 85), assevera que o legislador, ao regulamentar o instituto no Código de Processo 

Penal, “deu-lhe aplicação mais ampla do que aquela que lhe fora originalmente 

conferida”, permitindo-se sua impetração ainda que o acusado esteja solto. 

 

Esclarece a autora (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 86) que tal 

possibilidade deve-se ao entendimento de que, “estando o direito de locomoção 

indiretamente afetado, é cabível a proteção constitucional”. 

 

Destaca, ainda, (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 86) que os tribunais 

brasileiros, sobretudo as Cortes Superiores, encarregaram-se de dar uma 

interpretação mais ampla à expressão „justa causa‟, contida no inciso I do art. 648 do 

Código de Processo Penal, possibilitando a impetração de habeas corpus visando o 
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trancamento da ação penal e do inquérito policial, a anulação do processo, a revisão 

da dosimetria da pena e o exame de matéria relativa à execução penal. 

 

A propósito, os seguintes precedentes: 

 

HABEAS CORPUS. NÃO-RECOLHIMENTO DE ICMS. CRIMES CONTRA 
A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. 
1. Hipótese em que houve o parcelamento da dívida tributária em 
15/04/2003, durante a vigência da Lei n.º 9.249/95 e, portanto, antes da Lei 
n.º 10.684, de 30 de maio de 2003. 
2. O parcelamento do débito fiscal deferido antes do recebimento da 
denúncia é causa extintiva da punibilidade dos agentes pelos crimes contra 
a ordem tributária, a teor do art. 34 da Lei n.º 9.249/95. Precedentes do STJ. 
3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade dos ora Pacientes 
em relação aos eventuais crimes fiscais em tela; e, outrossim, determinar o 
trancamento do correspondente inquérito policial. 
(HC 33.925/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 
07/04/2005, DJ 02/05/2005, p. 384) 
 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, E 319 DO 
CÓDIGO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR 
JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE CONFIGURADA. 
I - O juiz competente para a ação principal é quem deve autorizar ou não a 
interceptação das comunicações telefônicas. (Precedente) II - In casu, 
declarada a competência do e. Tribunal a quo para processar e julgar o 
feito, devem ser desentranhadas dos autos as provas decorrentes da 
quebra de sigilo telefônico determinada por Juízo incompetente. 
Ordem concedida, para anular a decisão que determinou a interceptação 
telefônica do ora paciente, determinando o desentranhamento da prova 
nula, sem prejuízo das demais provas constantes do inquérito. 
(HC 43.741/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 23/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 405) 
 
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE 
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO CÍVEL. ORDEM 
CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
1 - Falta justa causa à ação em que o paciente é denunciado pela prática de 
estelionato, se a lide, na verdade, circunscreve-se ao âmbito do direito civil, 
eis que diz respeito à alegação de prejuízo em virtude de inadimplemento 
contratual, não se verificando do inquérito algum suporte que aponte a 
intenção do agente em induzir ou manter os contratantes em erro, mediante 
o uso de algum meio fraudulento, de modo a obter vantagem ilícita. 
2 - Concedo o habeas corpus para trancar a ação penal, ante a ausência de 
justa causa. 
(HC 26.656/SC, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado 
em 07/08/2003, DJe 07/04/2008) 
 
PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. 
CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS 
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COMPREENDIDAS NO PRÓPRIO TIPO PENAL. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.. 
1. Logrou o impetrante êxito em demonstrar inequívoca ofensa aos critérios 
legais (art. 59 do Código Penal), que regem a dosimetria da resposta penal. 
Não se trata, aqui, de reavaliar a justiça da decisão, mas sim de ilegalidade 
decorrente da ausência de fundamentação e flagrante erro de técnica 
emanado da sentença. 
2. Na hipótese, o magistrado singular, na primeira fase de fixação da 
reprimenda, fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses 
de reclusão, ou seja, próxima do máximo cominado para o delito de 
latrocínio, que prevê a pena de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, 
utilizando-se de argumentação genérica e abstrata, bem como 
considerando como desfavoráveis circunstâncias inerentes ao próprio tipo 
penal. 
3. Concedo parcialmente a ordem impetrada para que, sem prejuízo da 
condenação e da prisão do paciente, seja anulada a sentença no tocante à 
individualização da pena privativa de liberdade, devendo outra ser 
prolatada, com a análise percuciente e motivada das peculiaridades do caso 
concreto. 
(HC 50.958/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 02/05/2006, DJ 12/06/2006, p. 516) 

 

A ampliação do espectro de atuação do habeas corpus, entretanto, 

causou um grande aumento no ajuizamento de habeas corpus e, 

consequentemente, uma preocupação da comunidade jurídica, traduzida no Projeto 

de Lei 156/2009, visando à reforma do Código de Processo Penal. 

 

Maria Thereza da Rocha Assis Moura (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, 

p. 87), ao comentar sobre o habeas corpus no mencionado PL 156/2009, informa 

que, “de acordo com levantamento publicado na revista Anuário da Justiça 2011, em 

2001 foram distribuídos 4.758 habeas corpus no STJ, enquanto que, em 2010, o 

número subiu para 35.820”. 

 

Aduz que (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 87) essa “avalanche de 

impetrações tem afetado sua análise em prazo célere”. 

 

Destaca (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 90) a importância do 

projeto ao tentar “explicitar a verdadeira natureza jurídica do habeas corpus”, qual 

seja, de ação de impugnação constitucional”. 

 

Conclui (REVISTA DO ADVOGADO, 2011, p. 90), verbis: 
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Enfim, é preciso conferir ao habeas corpus seu verdadeiro status: garantia 
constitucional garantidora da liberdade e meio de impugnação nos casos de 
flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. Pode ser questão apenas 
de mentalidade, não exatamente de previsão legal. Mas impõe-se respeito, 
acima de tudo, para com o instituto, para que não reste banalizado. 

 

Mohamad Ale Hasan Mahmoud (IBCCrim., 2010, p 6) ao comentar o 

projeto de reforma do Código de Processo Penal, PL 156/2009, defendeu a 

proposta. 

 

Argumenta (IBCCrim., 2010, p. 6) que “deve-se circunscrever o emprego 

do habeas corpus para os casos em que, efetivamente, haja violação ou iminência 

de indevida afetação do direito de liberdade”. 

 

Pontua (IBCCrim., 2010, p. 6) que “tem-se utilizado, não sem razão, do 

writ para corrigir diversos tipos de defeitos do procedimento, como os ligados a justa 

causa para a ação penal, competência, sigilos telefônico e de dados e nulidades em 

geral”. 

 

Adverte (IBCCrim., 2010, p. 6), entretanto, que, “por mais justificável o seu 

emprego em casos tais, dada a sempre delicada condição do imputado, o que se 

tem assistido no âmbito dos Tribunais é um verdadeiro tsunami de impetrações”, o 

que, segundo o autor, compromete a qualidade e a celeridade na prestação 

jurisdicional, nos casos “em que a liberdade imediatamente esteja em questão”. 

 

Esclarece (IBCCrim., 2010, p. 6) que a interpretação restritiva é possível 

mesmo com a atual redação dos artigos 647 e 648. Aduz que o comando do art. 647 

do estatuto processual penal vigente “estatui que a coação ilegalé aquela que recai 

sobre o direito de liberdade”; destarte, o rol do artigo 648, “a bem do espírito do texto 

constitucional e das limitações do Poder Judiciário”, deve ser interpretado em 

consonância com o comando do art. 647. 
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Finaliza (IBCCrim., 2010, p. 6), asseverando que, ainda que a ideia 

apresentada possa restringir o exercício da ampla defesa, “é importante ter claro que 

a manutenção do status quo apenas representa a perpetuação de justiça tardia que, 

na lição de Ruy, cristaliza injustiça qualificada”. 

 

No âmbito da discussão sobre a possibilidade de se limitar o cabimento 

do habeas corpus nas hipóteses em que não se vislumbra afetação do jus 

deambulandi, trago à colação alguns verbetes da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

SÚMULA 693 - Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a 
pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a 
pena pecuniária seja a única cominada. 
 
SÚMULA 694 - Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de 
exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.  
 
SÚMULA 695 - Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa 
de liberdade. 

 

René Ariel Dotti (IBCCrim, 2014, p. 1), por sua vez, critica a proposta de 

reforma do Código de Processo Penal, que tentou restringir o uso do remédio 

heróico. Aduz que, “em seu art. 636, mutilava as hipóteses de ilegalidades previstas 

no atual artigo 648 do Código de Processo Penal”. 

 

Noticia (IBCCrim, 2014, p. 1) que “a posição de resistência da OAB foi 

acolhida e a aprovação de um Substitutivo (art. 664) restaurou todas as hipóteses 

vigentes no art. 648 do CPP”. 

 

É necessário relembrar, ainda, na linha das tentativas de restringir o 

emprego do habeas corpus, a edição do verbete sumular 691 do Supremo Tribunal 

Federal, verbis: 

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
tribunal superior, indefere a liminar. 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=693.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=694.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=695.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, p. 431), ao 

comentarem sobre os julgados precursores do referido enunciado sumular, afirmam, 

litteris: 

 

Os precedentes que ensejaram a edição dessa súmula partiram da 
premissa de que, em princípio, a concessão, pelo Supremo Tribunal 
Federal, de medida liminar em habeas corpus impetrado contra decisão de 
relator proferida em outro habeas corpus, ainda em curso em Tribunal 
Superior, geraria conseqüências que violariam princípios processuais 
fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da 
competência deles. 

 

 Confira-se, a propósito, a ementa do HC 76.347 – QO, de relatoria do 

Ministro Moreira Alves, julgado em 25.11.1997:  

 

“Habeas corpus”. Questão de ordem. Inadmissibilidade de "habeas corpus" 
em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de 
duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois Tribunais 
inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
- A admitir-se essa sucessividade de "habeas corpus", sem que o anterior 
tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar "per saltum", 
ter-se-ão de admitir conseqüências que ferem princípios processuais 
fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da 
competência deles. 
 “Habeas corpus”não conhecido. 

 

Destacam (2014, p. 431) os autores que a Suprema Corte, entretanto, 

tem abrandado o rigor do enunciado sumular 691 nos seguintes casos, verbis: 

 

- quando seja premente a necessidade de concessão do provimento 
cautelar; 
- nos casos em que a negativa de liminar pelo tribunal superior importe a 
caracterização ou manutenção de situações manifestamente contrárias ao 
entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

 

Trago à colação, a seguir, o leading case, a partir do qual a Suprema 

Corte relativizou seu enunciado sumular 691, o HC 85.185/SP, de relatoria do 

Ministro Cezar Peluso, julgado em 10.8.2005. O aresto está assim sintetizado: 

 
1. COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra decisão 
de ministro relator do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de liminar 
em habeas corpus. Rejeição de proposta de cancelamento da súmula 691 
do Supremo. Conhecimento admitido no caso, com atenuação do 
alcance do enunciado da súmula. O enunciado da súmula 691 do 
Supremo não o impede de, tal seja a hipótese, conhecer de habeas 
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corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao 
Superior Tribunal de Justiça, indefere liminar.(grifo nosso) 
2. AÇÃO PENAL. Tributo. Crime contra a ordem tributária, ou 
crime tributário. Procedimento administrativo não encerrado. Pendência de 
recurso administrativo. Lançamento não definitivo. Delito ainda não 
tipificado. Jurisprudência assentada do Supremo. Constrangimento ilegal 
caracterizado. Extinção do processo. HC concedido de ofício para esse fim. 
Pedido prejudicado. Crime contra a ordem tributária não se tipifica antes do 
lançamento definitivo de tributo devido. 

 

O relator do writ, Ministro Cezar Peluso, propunha o cancelamento da 

súmula, o que, entretanto, não foi aceito pela maioria, que optou por sua mitigação. 

Colhem-se, do voto, os trechos que evidenciam a mudança de entendimento: 

 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (RELATOR) - Não meoponho a 
nenhuma solução de caráter formal, desde que o Tribunal nãose sinta 
tolhido para examinar casos de ilegalidade, por via de habeas corpus, 
contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça. Em outras 
palavras, se o Tribunal se assegura o poder de conhecer de certos habeas 
corpus para remediar ilegalidades, manterou não a Súmula, para mim, é 
absolutamente irrelevante. 
É importante que o Tribunal reafirme o seu poder de remediar os abusos 
contra a liberdade do cidadão em via de habeas corpus, ainda que esse 
abuso provenha de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça ou 
de qualquer outro tribunal superior. 
 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Pedindo vênia ao eminente 
Ministro Cezar Peluso, também proponho a mantença da Súmula com esta 
leitura ou com esta interpretação, entendendo que ela não impossibilita a 
eventual apreciação do habeas corpus em casos determinados. 
 
O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - (Relator): 
Meu voto estava assim redigido. Em se tratando de pedido de habeas 
corpus contra indeferimento de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, é 
certo que, em princípio, não mereceria conhecido, nos termos da súmula 
691, que enuncia: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus 
requerido a tribunal superior, indefere a liminar 
Mas os sucessivos indeferimentos de liminares sufragaram tese que colide, 
clara e frontalmente, com a postura adotada do Plenário, no longo 
julgamento do HC n.81.611 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 
13.05.2005). 
Assim, segundo já decidiu a Corte no HC n. 84.014-AgRg (Rel. Min. 
MARCO AURÉLIO), cede a orientação da súmula 691, quando se cuide 
de flagrante constrangimento ilegal, que é o que se vê ao caso. Por 
essa razão, conheço do pedido.(grifo nosso) 
E defiro ordem de ofício. 
 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - Acho mais ortodoxa a 
solução agora proposta pelo Ministro Cezar Peluso do que o 
"distinguishing". A não ser que os eminentes Colegas que propuseram a 
teoria do "distinguishing" se proponham gentilmente a ser o filtro do 
conhecimento de qualquer habeas corpus: verificam, primeiro, se é 
manifesta a ilegalidade e depois se discute. 
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O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não vejo nenhuma diferença 
substancial, desculpe-me Ministro. 
 
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: - Sra. Presidente, a exceção não é 
estranha ao Direito. Surgindo a exceção, o Poder Judiciário aplica a norma 
desaplicando-a, isto é, retirando a norma da exceção. No caso das súmulas, 
em situações de exceção são delas retiradas. Diria que a exceção afronta a 
regra - não cabe na súmula -, mas não é adversa ao Direito, quer dizer, está 
contida no Direito. Creio que a solução proposta pelo Ministro Cezar Peluso 
traz a exceção para dentro do Direito e dá a solução que ela reclama. 
Acompanho o voto do Ministro Cezar Peluso. 

 

No mesmo sentido, o HC 86.864/SP, impetrado em favor de Flávio Maluf, 

assim sumariado: 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR CONVENIÊNCIA DA 
INSTRUÇÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA PELO RELATOR, NO 
STJ. SÚMULA 691-STF. 
I.- Pedido trazido à apreciação do Plenário, tendo em consideração a 
existência da Súmula 691-STF. 
II.- Liminar indeferida pelo Relator, no STJ. A Súmula 691-STF, que não 
admite habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em HC 
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar, admite, entretanto, 
abrandamento: diante de flagrante violação à liberdade de locomoção, 
não pode a Corte Suprema, guardiã-maior da Constituição, guardiã-
maior, portanto, dos direitos e garantias constitucionais, quedar-se 
inerte.(grifo nosso) 
III.- Precedente do STF: HC 85.185/SP, Ministro Cezar Peluso, Plenário, 
10.8.2005.  Exame de precedentes da Súmula 691-STF. 
IV.- Prisão preventiva decretada por conveniência da instrução criminal. 
Conversa, pelo telefone, do paciente com outro co-réu, conversa essa 
interceptada com autorização judicial. Compreende-se no direito de defesa 
estabelecerem os co-réus estratégias de defesa. No caso, não há falar em 
aliciamento e constrangimento de testemunhas. Ademais, o co-réu já foi 
ouvido em Juízo. 
V.- Paciente com residência no distrito da culpa, ondetem profissão certa; 
não há notícia de que haja procrastinado a instrução ou o julgamento, tendo 
se apresentado à prisão imediatamente após a decretação desta. A prisão 
preventiva, principalmente a esta altura, constitui ilegalidade flagrante. 
VI.- Liminar deferida. 

 

A propósito, assinalam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco (2014, p. 434) que, embora não tenha sido revogado o verbete sumular 691, 

o Supremo Tribunal Federal “tem procedido ao devido distinguishing em casos 

específicos com vistas a elidir a sua aplicação nas hipóteses em que a negativa da 

liminar pelas instâncias inferiores configura patente afronta ao direito fundamental de 

liberdade”. 
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Aduzem (2014, p. 432) que, a Suprema Corte, como guardiã “das 

liberdades fundamentais asseguradas pela Constituição”, deve buscar “soluções que 

visem reparar as ilegalidades perpetradas por decisões que, em estrito respeito a 

normas processuais, acabam criando estados de desvalor constitucional”. 

 

Pontua René Ariel Dotti (IBCCrim, 2014, p. 1-2) que o imperativo 

constitucional de se conceder habeas corpus (art. 5º, LXVIII) prevaleceu, apesar da 

restrição sumular. 
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4. Racionalização do emprego do habeas corpus como 

substitutivo de recurso 

 

4.1  Decisão da Suprema Corte e adoção do entendimento pelo Superior 

Tribunal de Justiça 

 

A partir de 2012, surgiu uma orientação jurisprudencial na Suprema Corte, 

no sentido de restringir o emprego do habeas corpus quando impetrado como 

substitutivo do recurso legalmente previsto. 

 

Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, p. 434), 

em sua obra Curso de Direito Constitucional, ao comentar essa recente orientação 

pretoriana, asseveram que se trata de “uma clara ruptura com a jurisprudência do 

Tribunal, que sempre aceitou a interposição de HC originário em lugar de recurso 

ordinário”. 

 

O HC n.º 109.956/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 

7.8.2012 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, inaugurou tal 

entendimento. O aresto está assim sintetizado: 

 
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL                  
SUPERIOR – A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da 
Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de 
habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso 
ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas 
corpus. 
 PROCESSO-CRIME – DILIGÊNCIAS – INADEQUAÇÃO. Uma vez 
inexistente base para o implemento de diligências, cumpre ao Juízo, na 
condução do processo, indeferi-las. 

 

Transcrevo, a seguir, trechos do referido voto: 

 

Em época na qual não havia a sobrecarga de processos hoje notada – 
praticamente inviabilizando, em tempo hábil, a jurisdição –, passou-se a 
admitir o denominado habeas substitutivo do recurso ordinário constitucional 
previsto contra decisão judicial a implicar o indeferimento da ordem. Com 
isso, atualmente, tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça 
estão às voltas com um grande número de habeas corpus – este Tribunal 
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recebeu, no primeiro semestre de 2012, 2.181 habeas e 108 recursos 
ordinários e aquele, 16.372 habeas e 1.475 recursos ordinários. Raras 
exceções, não se trata de impetrações passíveis de serem enquadradas 
como originárias, mas de medidas intentadas a partir de construção 
jurisprudencial. 
O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e 
vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da 
República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a 
regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é a sistemática. O habeas 
corpus substitutivo do recurso ordinário, além de não estar abrangido pela 
garantia constante do inciso LXVIII do artigo 5º do Diploma Maior, não 
existindo sequer previsão legal, enfraquece este último documento, 
tornando-o desnecessário no que, nos artigos 102, inciso II, alínea “a”, e 
105, inciso II, alínea “a”, tem-se a previsão do recurso ordinário 
constitucional a ser manuseado, em tempo, para o Supremo, contra decisão 
proferida por tribunal superior indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal 
de Justiça, contra ato de tribunal regional federal e de tribunal de justiça. O 
Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para 
julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica 
medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que 
requerida, a jurisdição. Cumpre implementar – visando restabelecer a 
eficácia dessa ação maior, a valia da Carta Federal no que prevê não o 
habeas substitutivo, mas o recurso ordinário – a correção de rumos. 
Consigno que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da 
substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o 
paciente, ante a possibilidade de vir-se á conceder, se for o caso, a 
ordem de ofício.(grifo nosso) 

 

Nota-se que, desde o primeiro momento, a Suprema Corte ressalvou a 

possibilidade de concessão da ordem, de ofício, aos processos em andamento. 

 

Para Ronaldo Batista Pinto (2013, p. 157), a justificativa para essa 

significativa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal “parece residir 

mais em questão de ordem prática do que propriamente jurídica”, uma vez que o 

relator enfatizou que “no primeiro semestre de 2012, o Supremo julgou 2.181 habeas 

corpus contra apenas 108 recursos ordinários”. 

 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi adotado logo após pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o qual ressalvou a possibilidade de concessão da 

ordem de ofício para corrigir ilegalidade flagrante: 

 

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO EM 
CASOS EXCEPCIONAIS DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
QUE AFETE A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CRIME CONTRA A 
SAÚDE PÚBLICA (ART. 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). 
ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR AUSÊNCIA 
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DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. PEDIDO DE 
EXTENSÃO. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. 
INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
1. Conquanto se reconheça que a nossa jurisprudência, há muito, 
tenha flexibilizado, e até mesmo ampliado, as hipóteses de cabimento 
do habeas corpus, mostra-se importante, agora, em sintonia com os 
mais recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, a revisão de 
nossa jurisprudência.(grifo nosso) 
2. Mister restaurar a missão constitucional desta Corte de Justiça, que não 
pode continuar servindo como se fosse um "terceiro grau de jurisdição", pois 
a sua atuação restringe-se às hipóteses delineadas no artigo 105 da Carta 
Magna. 
3. À luz desse preceito, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm 
refinado o cabimento do habeas corpus, restabelecendo o seu alcance 
aos casos em que demonstrada a necessidade de tutela imediata à 
liberdade de locomoção, de forma a não ficar malferida ou desvirtuada 
a lógica do sistema recursal vigente.(grifo nosso) 
4. Contudo, uma vez constatada a existência de ilegalidade flagrante, 
nada impede que esta Corte defira ordem de ofício, como forma de 
coarctar o constrangimento ilegal, situação ocorrente na hipótese dos 
autos.(grifo nosso) 
5. A paciente foi presa em flagrante juntamente com o seu ex-companheiro, 
pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, 
entretanto, em razão do desmembramento do feito, veio a ser condenada, à 
pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, enquanto que o 
corréu acabou sendo absolvido, por ausência de prova da materialidade 
delitiva. 
6. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação do corréu, entendeu que para 
configurar-se a conduta tipificada no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, faz-
se necessária a demonstração de que os produtos em depósito tinham fins 
terapêuticos ou medicinais, o que não teria ocorrido na espécie, visto que os 
medicamentos apreendidos, na ocasião do flagrante, não foram periciados. 
7. Cumpre registrar que Quinta Turma desta Corte de Justiça vem se 
decidindo no sentido de que, para a configuração do tipo penal em questão, 
basta a ausência de autorização legal para a comercialização do produto, 
sendo prescindível a perícia técnica para atestar se a substância seria 
capaz de produzir danos à vida ou à saúde humana. 
8. O caso, entretanto, não merece maiores explanações sobre a 
configuração do crime descrito no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal. Isto 
porque a questão posta no presente writ cinge-se à incidência dos efeitos 
do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que, em sede de apelação, 
absolveu o corréu por ausência de prova quanto à natureza das substâncias 
apreendidas. 
9. Com é sabido, o art. 580 do Código de Processo Penal permite que, na 
hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em 
favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-
processuais sejam idênticas e a concessão do benefício não esteja fundada 
em motivos de caráter eminentemente pessoal. 
10. Pode observar pela simples leitura da denúncia e do acórdão 
hostilizado, que a absolvição do corréu não está fulcrada em motivos de 
caráter pessoal, sendo assim, em obediência ao Princípio da Isonomia e ao 
próprio art. 580 do Código de Processo Penal, impõe-se igual tratamento 
aos réus, pois os mesmos se encontram em situação processual idêntica. 
11. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. Com base no art. 
580 do CPP, concedo a ordem de ofício para estender os efeitos do 
acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 2005.07.1.020967-5 à 
ora paciente e, em consequência, declaro a nulidade do Processo nº 
2005.07.1.020971-4, determinado a imediata expedição de alvará de soltura 
em seu favor. 
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(HC 217.944/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 
em 18/10/2012, DJe 31/10/2012) 

 

4.2  Críticas dos juristas à limitação do uso do habeas corpus 

 

A racionalização do uso do remédio heróico vem sendo criticada por 

advogados e doutrinadores que defendem sua ampla utilização, independentemente 

da disponibilidade de recurso próprio, sob pena de se negar o acesso à Justiça.  

 

Márcio Thomaz Bastos (IBCCrim, 2012, p. 1), ao comentar a nova diretriz 

adotada pelos Tribunais Superiores, critica-a severamente, afirmando que “o 

precedente indica uma espantosa inflexão na jurisprudência tradicional da Corte”. 

 

Assevera (IBCCrim., 2012, p. 1) que o posicionamento dominante na 

época do regime autocrático ressurgira e que, “em pleno vigor da democracia 

constitucional, o retrocesso aparece sob o singelo pretexto de desafogar tribunais”; 

entretanto, sublinha, a exumação agora é veiculada não por um ato de força, mas 

pela exacerbação de formalismo incompatível com a eficácia da garantia”. 

 

Argumenta (IBCCrim., 2012, p. 2), ainda, que “a abolição do habeas 

corpus substitutivo apenas trará mais dificuldades no combate ao constrangimento 

ilegal e tornará ainda mais morosa a sua reparação”. 

 

Daniel Guimarães Zveibil, Defensor Público, (2013, p. 8), concorda com 

Márcio Thomaz Bastos e assevera que a “guinada jurisprudencial das mais 

relevantes da história jurídica brasileira” o fez lembrar a advertência de José Ignácio 

Botelho de Mesquita de que “o pior da ditadura, já o disse em outra ocasião, não é o 

que durante ela se padece; é o que dela se herda”. 
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Afirma (2013, p. 9) que “a interpretação liderada pela maioria da 1ª Turma 

do STF não passa de uma ressurreição de tese jurídica sustentada abertamente 

pelo Regime Militar de 1964 no auge de seu período mais crítico”. 

 

O editorial do Boletim do IBCCrim (ano 21, n. 243, fev. 2013), afirma que 

“esse cenário preocupa a todos que de alguma forma lidam com as violações diárias 

de direitos na justiça penal”, uma vez que a nova proposta suprime um importante 

remédio contra as ilegalidades praticadas por agentes estatais, sem, entretanto, 

disponibilizar qualquer outro instrumento “dotado de semelhantes alcance, rapidez e 

eficácia”.  

 

Argumenta o autor do editorial, verbis: 

 

Ainda são em número sabidamente elevado as prisões ilegais por todo o 
país e vultosas também as decisões de primeira e segunda instâncias que 
relutam a aplicar entendimentos pacificados nas Cortes Superiores, 
inclusive em questões já sumuladas, muitas delas diretamente ligadas à 
restrição da liberdade, como critérios de aplicação da pena e do regime 
prisional adequado, e em tantos outro temas, embora indiretamente ligados 
ao risco de restrição da liberdade de locomoção, mas nem por isso menos 
importantes, como o respeito ao devido processo legal, contraditório e 
ampla defesa. 

 

Ainda na linha da defesa do uso do habeas corpus como substitutivo de 

recurso, Alberi Rafael Dehn Ramos e Gustavo de Souza Preussler (UNIGRAN, 

2013, p. 168) asseveram que, em que pese a alegada banalização do habeas 

corpus, sobressai o argumento de que, como o writ tem previsão constitucional e 

visa amparar o direito de locomoção, qualquer tentativa de restringi-lo poderia 

representar negativa de acesso à Justiça. 

 

Fabiano Pimentel, advogado criminalista, (CONSULEX, 2013, p. 57) 

afirma que “sensibiliza a comunidade jurídica e acadêmica a circunstância de o 

recurso ordinário seguir parâmetros instrumentais que implicam a demora na 

submissão ao órgão competente para julgá-lo”. 
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Destaca (CONSULEX, 2013, p. 57) que o recurso ordinário em habeas 

corpus tramita cerca de três a quatro meses até chegar ao Colegiado, enquanto o 

cidadão permanece preso, cabendo salientar que, “revertido o quadro, a liberdade, 

ante a ordem natural das coisas, cuja força é inafastável, não lhe será devolvida”. 

 

Por fim, salienta (CONSULEX, 2013, p. 57) a vantagem de se ajuizar o 

writ, que tem tramitação célere. 

 

No mesmo sentido, as seguintes ponderações de Guilherme San Juan 

Araujo (2012, p. 27): 

 

O cidadão que se vir diante de uma ilegalidade e tiver a ordem de seu HC 
denegada, será impedido de impetrar habeas corpus substitutivo, ficando 
refém da burocracia estatal, já que será vinculado ao recurso ordinário de 
habeas corpus e, assim, deverá aguardar a publicação do acórdão para só 
então interpor o competente recurso. Quando interpuser, deverá aguardar 
seu processamento, o que, fatalmente, levará meses. Quando julgado, 
certamente a ilegalidade já terá ganhado assento no tempo. 

 

Conclui o referido autor (2012, p. 27) que, apesar da previsão 

constitucional do recurso ordinário em habeas corpus, nos arts. 102, II, a, e 105, II, 

a, da Constituição Federal, o writ é previsto no capítulo que trata dos direitos e 

garantias fundamentais e, portanto, pode ser concedido de ofício pelo magistrado, 

diante de uma ilegalidade patente. 

 

Os autores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (2014, 

p. 435), na obra já citada, ao discorrer sobre o tema, argumentam: 

 

Com todas as vênias que o entendimento merece, cabe reafirmar aqui as 
ponderações quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de 
ofício pela Corte nos casos de flagrante arbitrariedade, independentemente 
da disponibilidade, em favor do impetrante, de qualquer outra via judicial”.  

 

O Supremo Tribunal Federal, acolhendo em parte as críticas, decidiu pelo 

cabimento de habeas corpus substitutivo quando há risco direto à liberdade do 
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paciente, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Confira-se o 

HC 117.578, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, integrante da Primeira Turma, 

julgado em 10.12.2013. O julgado está assim sintetizado: 

 

HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO 
CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA 
DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da 
liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de 
prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada 
a impetração substitutiva, dando-se alcance maior à garantia versada no 
artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear 
assentada anteriormente. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRESUNÇÃO. Descabe presumir, visando o 
implemento da custódia preventiva, o excepcional, ou seja, que, sob os 
holofotes do Judiciário, o acusado voltará a delinquir. 
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA. 
Ante a inexistência, no arcabouço normativo brasileiro, da prisão 
automática, é impróprio ter-se como base da inversão da ordem natural das 
coisas – prender para, depois, apurar – a gravidade da imputação. 
Sobressai o princípio constitucional da não culpabilidade. 
PRISÃO PREVENTIVA – OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA – 
AUSÊNCIA DE PROVA. O fato de o acusado não demonstrar que possui 
ocupação lícita e residência fixa é neutro relativamente à prisão preventiva. 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-
2014). 

 

O voto em epígrafe explicita a evolução do entendimento da Corte 

Suprema, verbis: 

 

 Após a Turma ter assentado a inadmissibilidade linear do habeas corpus 
quando substitutivo do recurso ordinário, muitas ponderações têm sido 
feitas, calcadas na garantia do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição 
Federal, a revelar que será concedido habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ao direito de ir e 
vir, por ilegalidade ou abuso de poder. Observem que o caso que deu 
origem ao precedente envolvia alegação de constrangimento ilegal em 
decorrência do fato de o Juízo haver indeferido diligências requeridas pela 
defesa – Habeas Corpus nº 109.956/PR, de minha relatoria, acórdão 
publicado no Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2012. 
Ocorre que, na espécie, a liberdade de locomoção não está apenas 
diretamente ameaçada, em razão de mandado de prisão pendente, mas 
alcançada e, portanto, cerceada. Sensibiliza a angústia da comunidade 
jurídica e acadêmica com a circunstância de o recurso ordinário seguir 
parâmetros instrumentais que implicam a demora na submissão ao órgão 
competente para julgá-lo. Isso acontece especialmente nos Tribunais de 
Justiça e Federais, onde se aponta que, a rigor, um recurso ordinário em 
habeas corpus tramita durante cerca de três a quatro meses até chegar ao 
Colegiado, enquanto o cidadão permanece preso, cabendo notar que, 
revertido o quadro, a liberdade, ante a ordem natural das coisas, cuja força 
é inafastável, não lhe será devolvida. O habeas corpus, ao contrário, tem 
tramitação célere, em razão de previsão nos regimentos em geral. Daí 
evoluir para, presente a premissa segundo a qual a virtude está no 
meio-termo, adotar a óptica de admitir a impetração substitutiva toda 
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vez que a liberdade de ir e vir, e não somente questões ligadas ao 
processo-crime, à instrução deste, esteja em jogo na via direta, quer 
porquanto expedido mandado de prisão, quer porque já foi cumprido, 
encontrando-se o paciente sob custódia.(grifo nosso) 

 

Observa-se a preocupação da Suprema Corte em mitigar o entendimento 

anterior, admitindo a impetração substitutiva em casos em que se vislumbre ameaça 

à liberdade de locomoção, em obediência ao disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da 

Constituição. 

 

Para René Ariel Dotti (IBCCrim., 2014, p. 2), “o generoso fundamento 

dessa mudança de rumo tem assento na hierarquia constitucional do habeas 

corpus“, uma vez que o art. 5º, XXXV, da Constituição, garante o acesso pleno de 

todos à jurisdição. 

 

Argumenta, ainda, o autor (IBCCrim., 2014, p. 2) que “a jurisprudência, os 

regimentos internos e demais atos normativos, e muito menos as vicissitudes 

administrativas dos órgãos judicantes” não podem inviabilizar o exercício da missão 

constitucional do Supremo Tribunal Federal de guardar a Constituição”. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, tem defendido “a necessidade de racionalização do emprego do 

habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em 

louvor à lógica do sistema recursal”, ressalvando os casos de flagrante ilegalidade, 

quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 

 

Confiram-se os seguintes julgados: 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
ESPECIAL CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO 
CONSTITUCIONAL.ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO 
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR 
PRAZO INDETERMINADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA INFRAÇÃO. 
ART. 122 DO ECA. ROL TAXATIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA 
SÚMULA 492/STJ. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
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1. Necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, que passou 
a não ser mais admitido nesta Corte Superior para contestar decisão contra 
a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, 
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser 
concedida de ofício. 
2. O art. 122 da Lei n. 8.069/1990 estabelece que a internação do 
adolescente somente será cabível quando o ato infracional for perpetrado 
com violência ou grave ameaça à pessoa ou na hipótese de reiteração na 
prática de outras infrações graves ou de descumprimento reiterado e 
injustificado de medida prévia. 
3. O caso em comento não se encaixa nas hipóteses taxativas contidas no 
art.122 do ECA, sendo certo que a prática de ato infracional equiparado ao 
delito de tráfico de entorpecentes, em virtude da sua gravidade abstrata, por 
si só, não autoriza a segregação do menor, consoante o Enunciado nº 492 
deste STJ. 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, 
confirmando a liminar anteriormente deferida, cassar o acórdão objurgado e 
restabelecer a sentença proferida pelo magistrado singular que fixou a 
medida socioeducativa de liberdade assistida à paciente, por se mostrar a 
mais adequada ao caso. 
(HC 303.929/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 07/04/2015, DJe 15/04/2015) 
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO 
DELITO. MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REGIME MENOS 
GRAVOSO. POSSIBILIDADE EM TESE. NÃO CONHECIMENTO. 
CONCESSÃO, DE OFÍCIO. 
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, 
em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente 
a ordem como substitutiva de recurso especial. 
2. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 
entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a 
fixação de regime menos gravoso, sempre tendo em conta as 
particularidades do caso concreto. 
3. In casu, o regime inicial fechado foi fixado com base, exclusivamente, na 
hediondez do delito, em manifesta contrariedade ao hodierno entendimento 
dos Tribunais Superiores, uma vez que o Tribunal a quo não analisou os 
elementos concretos constantes dos autos de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o 
acórdão proferido em sede de apelação, no tocante ao regime inicial de 
cumprimento de pena, a fim de que outro seja prolatado, à luz das balizas 
delineadas pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
(HC 273.944/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 30/05/2014) 

 

Observa-se que as recentes tentativas de se restringir o emprego do 

habeas corpus surgiram a partir da preocupação com a banalização do instituto e 

seu reflexo na perda da celeridade na entrega da prestação jurisdicional. 
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Entretanto, os que defendem sua ampla utilização invocam justamente a 

celeridade do rito para justificar o ajuizamento da impetração substitutiva. 

 

De qualquer modo, adotou-se uma posição intermediária, resguardando a 

utilização do mandamus sempre que manifesto o constrangimento ilegal, em 

obediência ao comando constitucional. 

 

Contudo, a solução encontrada pelos Tribunais Superiores ainda sofre 

críticas por parte de juristas de escol. 

 

Márcio Thomaz Bastos (IBCCrim, 2012, p. 1-2), ao comentar a 

possibilidade de se conceder a ordem de habeas corpus de ofício, após o tribunal 

julgar inapropriada a via eleita, diz que a solução “traz, em si, um paradoxo”. Aduz 

que, “não fosse o habeas corpus substitutivo, a ilegalidade – considerada flagrante a 

permitir a concessão ex officio – jamais poderia ser sanada de imediato, pois 

imprescindível a adoção do recurso ordinário”.  

 

Auri Lopes Jr. (CONSULTOR JURÍDICO, 2014, p. 3) critica a solução 

adotada pelas Cortes Superiores. Narra que, assistindo a uma sessão no Superior 

Tribunal de Justiça, presenciou o julgamento de dezenas de habeas corpus, nenhum 

conhecido, mas alguns concedidos de ofício. Diz que, quem se depara com a cena, 

não deixa de pensar em como se pode não conhecer “de algo que conheceram e 

discutiram”. 

 

Aduz (CONSULTOR JURÍDICO, 2014, p. 4) que essa nova “política 

processual” amplia o “espaço discricionário”, traduzindo-se em “mais uma prática 

geneticamente marcada pelo decisionismo”. 

 

Por fim, noticia (CONSULTOR JURÍDICO, 2014, p. 4) que mais de 70% 

(setenta por cento) dos habeas corpus ajuizados perante os Tribunais Superiores 

estão relacionados à prisão e que a média de concessões é 20% (vinte por cento), 
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concluindo que “são muitos os casos em que se reconhece o constrangimento ilegal, 

o que justificaria manter a amplitude do writ. 

 

René Ariel Dotti (IBCCrim, 2014, p. 4) observa que o entendimento 

adotado pelas Cortes Superiores, ainda que com posterior temperamento, causou 

prejuízo para a defesa, na medida em que os tribunais locais não têm conhecido das 

impetrações substitutivas, ainda quando o caso envolve diretamente o jus libertatis 

do paciente, como no caso dos habeas corpus ajuizados em substituição ao agravo 

em execução, “em manifesto prejuízo à celeridade que demandam tais hipóteses”. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Inicialmente, observa-se que, embora existam divergências quanto à 

origem do habeas corpus, os contornos desse extraordinário instrumento de tutela 

da liberdade delinearam-se, com maior nitidez, a partir da Magna Carta, de 1215.  

 

Ao abordar a natureza jurídica do habeas corpus, sob a ótica de diversos 

e renomados doutrinadores, verifica-se que prevalece, entre eles, o entendimento de 

que o writ é uma ação de impugnação. 

 

Destaca-se que o art. 72 da Constituição de 1891 não fez alusão à 

liberdade de locomoção, o que ensejou a construção de uma doutrina que conferia 

ao writ um amplo espectro de abrangência, que ultrapassava a proteção da 

liberdade de locomoção, a chamada “teoria brasileira do habeas corpus”. 

 

Observa-se que a inexistência de remédio célere e eficiente apto a 

amparar outros direitos, já consagrados constitucionalmente, impulsionou o manejo 

do habeas corpus em defesa destes, destacando-se que, à época, ainda não existia 

o mandado de segurança. 

 

Anota-se que, com a reforma constitucional de 1926, encerrou-se a 

aplicação da “teoria brasileira do habeas corpus”, voltando o instituto a resguardar a 

liberdade de locomoção; entretanto, para a garantia de outros direitos não mais 

amparados pelo habeas corpus, a Constituição de 1934 introduziu o mandado de 

segurança. 

 

Nota-se que o habeas corpus sofreu limitações durante os regimes 

autoritários, evidenciando-se que, em sistemas menos democráticos, as restrições 

ao emprego do habeas corpus são um instrumento de controle da atividade 

jurisdicional e, consequentemente, de diminuição dos direitos individuais. 
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Percebe-se que, após o advento do Código de Processo Penal, assistiu-

se a uma nova ampliação no âmbito de incidência do habeas corpus, alcançando 

casos em que não se vislumbra imediata violação ou ameaça ao direito de 

locomoção. 

 

Constata-se que a ampliação do espectro de atuação do instituto causou 

um grande aumento no ajuizamento de habeas corpus e, consequentemente, uma 

preocupação da comunidade jurídica em resgatar a vocação originária do writ. 

 

Por fim, conclui-se que as recentes tentativas de se restringir o emprego 

do habeas corpus surgiram a partir da preocupação com a banalização do instituto e 

seu reflexo na perda da celeridade na entrega da prestação jurisdicional. Entretanto, 

ainda que sujeita a críticas, a solução adotada pelas Cortes Superiores resguarda a 

utilização do writ sempre que manifesto o constrangimento ilegal, em obediência ao 

comando constitucional. 
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