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INTERPRETAÇÃO CONFORME A CF E HABEAS CORPUS 

 

Interpretação conforme a CF 

- Princípio de hermenêutica constitucional: toda lei penal ou processual penal quando for aplicada deve 
passar no filtro da CF. 

- Valores a serem observados: 

a. Dignidade da pessoa humana; 
b. Estado Democrático de Direito. 

 

Habeas Corpus (HC) 

Art. 5º, LXVIII, CF - 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; 

- Remédio Constitucional. 

- Será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 

- Conceitos: 

 Bem jurídico protegido: liberdade de locomoção; 

 “Alguém”: pessoa natural (pessoa jurídica não pode ser paciente de HC); 

 Sofrer violência: HC liberatório – quando o indivíduo está impedido de deixar o local pelo uso da 
força física; 

 Se achar ameaçado: HC preventivo; 

 Coação: violência moral; 

 Restrição da liberdade de locomoção por ordem ilegal ou abuso de poder. 

- Natureza jurídica: remédio constitucional. Ação penal não condenatória. 

- Tipos de HC: 

1. HC preventivo: para o indivíduo que está sendo ameaçado de sofrer violência ou coação – é 
expedido um salvo-conduto. 
 

2. HC liberatório: quando o indivíduo sofre violência ou coação – é expedido um alvará de soltura. 
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- Antecedentes históricos do HC: 

 Internacional: 
o Roma: Interdictum de libero homine exlibendo; 
o Inglaterra: Magna Carta Libertatum – 1215 (João sem Terra – concedida apenas aos nobres) 

e Habeas Corpus Act – 1649, 1816. 
 Brasil: 

o 1821; 
o Código de Processo Criminal: 1832; 
o Constituição de 1891 – Nessa época utilizava-se da Doutrina Brasileira do HC, Ruy Barbosa 

passou a sustentar HC para proteção da liberdade de expressão e direito de propriedade. 

- Legitimação Ativa: 

 Impetrante: qualquer pessoa física ou jurídica, mesmo sem capacidade de estar em juízo ou 
postulatória; 

o Legitimação ordinária: quando o impetrante é o próprio paciente; 
o Legitimação extraordinária: impetra em nome próprio, a defesa de direito alheio. 

 Paciente: pessoa física protegida pelo HC. 

- Legitimação passiva:  

 Impetrado: qualquer autoridade ou pessoa natural/jurídica. 

- Não cabe HC em face de prisão administrativa militar. 

Art. 142, § 2º, CF. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 

Ato de prisão: é ato administrativo. 

 

Se não houver observância dos elementos vinculados, cabe HC. Não cabe HC para analisar 
oportunidade/conveniência. 

- Jurisprudências: 

Súmula 693 

Elementos do ato 
administrativo 

Vinculados 

Autoridade 
competente 

Observa forma 
(devido processo legal 

e direito de defesa) 

Finalidade 
(hierarquia/ 
disciplina) 

Oportunidade 

Conveniência 
(avaliação da 
transgressão) 
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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.  

 Não cabe HC para pena pecuniária, pois nesses casos, quando não for paga, vira dívida da Fazenda 
Pública.  

Súmula 695 

Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 

 Não cabe HC quando extinta a punibilidade. 

 Não cabe HC para trancar processo administrativo disciplinar para servidor público. 

 Não cabe HC tendo por paciente PJ (crimes ambientais). 

 Não pode haver supressão do HC (violação de cláusula pétrea), nem em estado de sítio. 

 Não cabe HC contra ato de turma do STF. 

 Cabe HC contra ato de membro do MP e quem julga é o tribunal competente para julgar o crime 
(STF - RE 377.356). 

 HC contra ato de turma recursal deve ser decidido pelo Tribunal (HC 86.834). 

 No caso de empate no julgamento de HC, o mesmo deve ser concedido. 

 HC pode ser impetrado para trancar investigação criminal, ação penal e determinar relaxamento de 
prisão. 

 

 Não cabe HC de decisão monocrática liminar de um tribunal. 

HC → Juiz → Recurso para o Tribunal com pedido de liminar → Liminar monocraticamente indeferida → Se 
colegiado, negar provimento ao recurso (agora cabe HC). 


