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1. INTRODUÇÃO

Habeas corpus - Tenhas corpo

“(...) a faculdade concedida pela lei a todo o cidadão,
nacional ou estrangeiro, para impedir ou fazer cessar
uma prisão ou constrangimento ilegal em sua
liberdade, isto é, uma ordem-remédio para acudir aos
indivíduos coarctados em sua liberdade física”

Pontes de Miranda



2. BREVES ASPECTOS HISTÓRICOS

MUNDO

- Magna Carta de 1215 (Inglaterra)

- Habeas corpus Act 1679 (Inglaterra)

BRASIL

- Constituição do Império de 1824

- Código de Processo Criminal de 1832

- Constituição de 1981



3. PREVISÃO

Convenção Americana de Direitos Humanos

Artigo 7.6

Constituição Federal

Artigo 5º, LXVIII e LXXVII

Código de Processo Penal

Artigos 647 a 667



4. LEGITIMIDADE

Código de Processo Penal: “Art. 654. O habeas corpus poderá 
ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, 

bem como pelo Ministério Público.”.

• O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer
pessoa em proveito próprio ou de outrem,
independente de autorização ou de procuração do
paciente.

• Sujeitos processuais: impetrante, paciente, coator e
detentor.



5. NATUREZA JURÍDICA

• O habeas corpus é uma ação constitucional
assecuratória do direito fundamental da liberdade.

• A constitucionalização do habeas corpus, com a sua
inclusão no rol do artigo 5º (LXVIII), torna-o uma
garantia constitucional.

• Apesar de estar localizado topicamente no Título II
(capítulo X) do CPP, não se trata de recurso.



6. FINALIDADES

Constituição Federal: “Art. 5º. (...) 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;”

Código de Processo Penal: “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus 
sempre que alguém sofrer ou achar na iminência de sofrer 

violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos 
casos de punição disciplinar”.

• O ordenamento jurídico permite a impetração de
habeas corpus em face de coação ilegal à liberdade
iminente ou atual, o que lhe faz instrumento
preventivo e repressivo.



ALCANCE E EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS

• O seu manejo é legítimo e adequado sempre que houver
coação (iminente ou atual) à liberdade de locomoção,
independentemente da existência ou não de persecução
penal ou da fase da persecução penal (investigatória ou
acusatória).

• Mesmo nos casos em que o imputado estiver em liberdade
(regra), o habeas corpus pode ser impetrado também como
via alternativa (collateral attack) para impugnar
procedimento persecutório (ex. inquérito policial e ação
penal) ou de execução penal, integralmente ou determinado
ato praticado neles, quando eivado de vício de legalidade.



7. HIPÓTESES DE CABIMENTO E 
JURISPRUDÊNCIA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO: apesar de previsto (arts. 5º,
LXVIII, CF e 647, CPP), a legislação não normatiza as hipóteses de
cabimento, sendo a jurisprudência restritiva na sua admissão.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA
GARANTIR AO RECORRENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO À MANIFESTAÇÃO SEM SER PRESO OU
SOFRER REVISTA PESSOAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO
DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM
POSTULADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de
ofensa à liberdade de locomoção iminente. 2. Inviável utilizar o habeas corpus para obstar
eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado
receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto
para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente. 3. A mera
suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça
concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim
pretendido. 4. Recurso improvido. (RHC 46334 / SP, rel. Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA
TURMA, DJe 18/09/2014).



HABEAS CORPUS REPRESSIVO/LIBERATIVO: o artigo 648 do CPP
elenca as hipóteses que configuram coação ilegal à liberdade de
locomoção.

A) Ausência de justa causa (inciso I): coação à liberdade de
locomoção sem amparo no ordenamento jurídico (constituição,
leis). Ex.: prisão cautelar em ofensa ao art. 5º, LXI a LXIV, da CF; prisão em

flagrante fora das hipóteses do art. 302 do CPP, ou com auto de prisão em
flagrante com ofensa ao procedimento dos arts. 306 a 310 do CPP; medida
cautelar do art. 319 sem os requisitos do art. 282, I e II do CPP; etc.

B) Excesso de prazo (inciso II): coação à liberdade de locomoção
por exceder o prazo legal previsto para a medida cautelar
pessoal ou a ofender o direito à razoável duração do processo.
Ex.: prisão temporária além do prazo previsto (art. 2º da Lei 7.960/89 ou art.
2º, § 4º, da Lei 8.072/90); manutenção de cautelar pessoal com ofenda ao
art. 5º, LXXVIII, da CF, etc.



C) Autoridade incompetente (inciso III): coação à liberdade de
locomoção praticada por autoridade incompetente para o ato.
Ex.: prisão preventiva decretada por juiz da Justiça Comum Estadual
relacionado a crime de competência da Justiça Comum Federal; decisão em
exceção de incompetência que reconhece a competência do juízo, etc.

D) Cessação do motivo autorizador da coação (inciso IV):
coação à liberdade de locomoção pela manutenção de medida
cautelar pessoal quando cessados os motivos que a ensejaram.
Ex.: manutenção de medida cautelar pessoal (art. 319) quando não
subsistirem os fundamentos do art. 282, I e II do CPP ; manutenção de prisão
preventiva quando não subsistirem os fundamentos do art. 312 do CPP;
manutenção de prisão temporária quando não subsistirem os fundamentos
do art. 1° da Lei nº 7.960/1989.



E) Negativa de fiança (inciso V): coação à liberdade de
locomoção pela não concessão de fiança em hipóteses
autorizada pela lei (art. 321, CPP), ou concessão de fiança em
valor não compatível à condição econômica do preso.

D) Processo manifestamente nulo (inciso VI): coação à liberdade
de locomoção pela existência de invalidade processual insanável
(nulidade absoluta) no processo penal (lato sensu) . Ex.: processo

penal (estrito senso) acometido por um dos defeitos previstos no art. 564 do
CPP (incompetência absoluta, ilegitimidade de parte, etc); existência de prova
ilícita; interceptação telefônica em desacordo com a Lei nº 9.296/1996, etc.

E) Extinta a punibilidade (inciso VII): coação à liberdade de
locomoção pela manutenção de processo penal (lato sensu) em
relação à infração penal cuja punibilidade já foi extinta (art. 107,
CP).



8. COMPETÊNCIA

Critérios: o habeas corpus deve ser impetrado à autoridade superior ao
responsável pelo ato coator (princípio da hierarquia), observando ainda a
competência originária quando o paciente ou o coator possuírem foro por
prerrogativa de função.

Dever de correção: art. 649 do CPP.

7.1 Supremo Tribunal Federal: competência prevista no art. 102, I, d e i, da
CF. O habeas corpus será impetrado perante o STF quando o coator for
praticado por Tribunal Superior (STJ, TSE, TST e STM); e quando o paciente ou
o coator for o Presidente da República, Vice-Presidente, membros do
Congresso Nacional, Ministros de Estado, Procurador-Geral da República,
Comandantes das Forças Armadas, membros dos Tribunais Superiores e
Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter
permanente.



Súmula 606 do STF: “Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno
de decisão da turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no
respectivo recurso.”

Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus
requerido a Tribunal Superior, indefere liminar”.

HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE - VERBETE Nº 691 DA
SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo deve ter
alcance compatível com os ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal, impõe-se
a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em tramitação, na origem, idêntica
medida. PRISÃO PREVENTIVA - MESCLAGEM COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO
TRANSITADA EM JULGADO - ALCANCE. Descabe confundir execução precoce e temporã de pena
com prisão preventiva, não servindo a implementá-la a circunstância de o réu encontrar-se sob a
custódia do Estado em virtude de outro processo. Considerações. HC 98037 SC, Min. MARCO
AURÉLIO, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-03 PP-00724).



7.2 Superior Tribunal de Justiça: competência prevista no art. 105, I, a e c, da
CF. O habeas corpus será impetrado perante o STJ quando o coator for
praticado por Tribunal sujeito a sua jurisdição (TJs e TRFs), Ministro de Estado
ou Comandante das Forças Armadas, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral; e quando o paciente ou o coator for Governadores dos Estados e do
Distrito Federal, desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do
Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais
Eleitorais e do Trabalho, dos Conselhos ou Tribunais Regionais de Contas dos
Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.

7.3 Tribunal Superior Eleitoral: competência prevista por interpretação dos
art. 105, I, c, da CF e art. 22, I, e, do Código Eleitoral. O habeas corpus será
impetrado perante o TSE quando o coator for praticado pelos Tribunais
Regionais Eleitorais.

7.4 Tribunais Regionais Federais: competência prevista no art. 108, I, a e d,
da CF. O habeas corpus será impetrado perante os TRFs quando o coator for
praticado por juiz federal ou por membro do Ministério Público da União de
primeiro grau.



7.5 Tribunais de Justiça: competência prevista por interpretação sistemática
do art. 96, III, da CF. O habeas corpus será impetrado perante os TJs quando o
coator for praticado por juiz estadual e do Distrito Federal, por membro do
Ministério Público Estadual (exceto quando envolver matéria criminal
eleitoral).

7.6 Tribunais Regionais Eleitorais: competência prevista por interpretação do
artigo 96, III, da CF e art. 29, e, do Código Eleitoral. O habeas corpus será
impetrado perante os TREs quando o coator for praticado por juiz eleitoral.

7.7 Juiz federal de primeiro grau: competência prevista no art. 109, VII, da
CF.. O habeas corpus será impetrado perante juiz federal quando o coator for
praticado por autoridade federal (administrativa/policial) cujos ato esteja sob
sua jurisdição.

7.8 Juiz estadual de primeiro grau: competência que deve ser prevista em
Constituição Federal (art. 125, § 1º, da CF). O habeas corpus será impetrado
perante juiz estadual quando o coator for praticado por autoridade estadual
(administrativa/policial) cujos ato esteja sob sua jurisdição.



Recurso de ofício: art. 574, I, do CPP.

7.9 Juiz do Juizado Especial Criminal: o habeas corpus será impetrado
perante a respectiva Turma Recursal.

7.10 Juizado Especial Criminal: o habeas corpus será impetrado perante o
respectiva Tribunal de Justiça. O STF não segue mais a orientação de sua
Súmula 690, o que restou firmado a partir do julgamento do HC nº 86.934
(2007).



9. PEDIDOS

Mérito: O habeas corpus requesta, em seu mérito, a concessão
da ordem para (i) relaxar prisão ilegal, (ii) revogar prisão cautelar
ou outra espécie medida cautelar pessoal, (iii) conceder
liberdade provisória com ou sem fiança; (iv) substituir medida
cautelar pessoal; (v) trancar o inquérito policial e (vi) trancar o
processo penal (ação penal exercida). Em caso de prisão, em se
tratando de habeas corpus repressivo, será requerido ainda o
alvará de soltura, para os casos de mandado de prisão já
cumprido, e contra-mandado, em caso de mandado de prisão
não cumprido. No habeas corpus preventivo será pleiteado o
salvo-conduto.



Liminar: trata-se de pedido de caráter cautelar (tutela de
urgência) para a proteção imediata da liberdade de locomoção,
que depende da demonstração de fumus boni iuris e periculum
in mora. Não há previsão, todavia a possibilidade do pedido
liminar é aceita pela doutrina e pela jurisprudência, pela própria
natureza constitucional de tutela de direito fundamental do
instrumento.
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