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RESUMO 
 
 
A pesquisa desenvolvida que sustenta a tese ora esboçada possui como elemento 
norteador de referência um conjunto de julgamentos históricos do Supremo 
Tribunal Federal, entre 1892 e 1947. São vinte e nove ações de habeas corpus nas 
quais se busca identificar, para além do resgaste histórico dos próprios 
julgamentos, traços que permitam sustentar a percepção da evolução do 
instituto jurídico no Brasil, especialmente em relação ao alargamento de sua 
utilização; as eventuais injunções políticas, exteriores ao direito, presentes em 
algumas dessas decisões; a consolidação do papel do STF na defesa do Estado 
Democrático de Direito, a partir de elementos e contextos presentes nos autos 
processuais pesquisados.  
 
Palavras-chaves: Supremo Tribunal Federal; julgamentos históricos; habeas 
corpus; interpretação constitucional  
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ABSTRACT 
 
 
 
The developed research that supports the thesis has now outlined as guided 
element reference a set of historical judgments of the Supremo Tribunal Federal 
between 1892 and 1947. That's twenty-nine habeas corpus actions in which 
seeks to identify , in addition to historical ransom of own judgments , traits that 
enable sustaining the perception of the evolution of the legal institute in Brazil, 
especially in relation to the extension of its use; any political injunctions , outside 
the law, present in some of these decisions; strengthening the role of the 
Supreme Court in defending the democratic rule of law, from elements and 
present contexts in procedural records searched. 
 
Keywords: Supreme Court; historical judgments; habeas corpus; constitutional 
interpretation 
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SOMMARIO 
 
 
 
La ricerca sviluppata che sostiene la tesi è ormai delineato come riferimento 
elemento guida una serie di giudizi storici del Supremo Tribunal Federal tra il 
1892 e il 1947. Questo è ventinove scorte di habeas corpus, in cui cerca di 
individuare, oltre a riscattare storico propri giudizi, caratteristiche che 
consentono sostenere la percezione dell'evoluzione dell'istituto legale in Brasile, 
soprattutto in relazione alla estensione del suo impiego; eventuali ingiunzioni 
politico, al di fuori della legge, presenti in alcune di queste decisioni; rafforzando 
il ruolo della Corte Suprema nel difendere la legalità democratica, da elementi e 
contesti presenti nelle registrazioni procedurali cercato . 
 
Parole chiave: Corte Suprema; giudizi storici; habeas corpus; interpretazione 
costituzionale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

I. A pesquisa e suas motivações 

 

A pesquisa ora desenvolvida se apresenta como uma análise de ações de 

habeas corpus nos julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal, com o foco 

prevalente em três eixos temáticos muito nítidos, mas que, vez por outra, acabam por 

se entrecruzar, quais sejam o direito, a justiça e a política. Assim, desde já, ressalte-se 

que cada uma dos vinte e nove julgamentos analisados de alguma forma foram 

cotejados com a perspectiva dos eixos mencionados. 

Por direito, o que se pretende acentuar é toda referência ao viés dogmático da 

experiência jurídica, ou seja, eventuais institutos, teorias e mesmo autores referidos 

nos julgamentos. Nesse eixo também se encontra abrigada qualquer menção a 

decisões anteriores ou mesmo a jurisprudências de nossa corte máxima. Por justiça, a 

análise acentuará teses mais filosóficas afetas aos julgamentos, em que se explicite 

esse valor como referência marcante nas argumentações utilizadas. Por fim, a política 

será mencionada em relação a aspectos da vida institucional brasileira, ali na 

vizinhança de ações governamentais ou de interesses ideológicos, claramente 

perceptíveis nos mencionados julgamentos históricos.  

Oportuno também é desde já explicitar que a denominação utilizada de 

julgamentos históricos está longe de ser uma escolha aleatória ou subjetiva do autor 

da pesquisa, mas diz respeito à terminologia utilizada pela Suprema Corte brasileira 

para tais julgamentos. É, portanto, no seu próprio sítio eletrônico que se encontram a 

denominação mencionada e as peças processuais afetas aos referidos julgamentos. 

Vê-se, então, que não se trata de um corte de viés metodológico a partir de posturas 

subjetivistas do autor do trabalho. Ademais, cumpre registrar também que as escolhas 

feitas pelo STF não serão criticadas a partir de um cotejo com outros eventuais 

importantes julgamentos que ali tenham ocorrido sem a sua inserção na rubrica de 

“históricos”, não sendo este, pois, objetivo da tese.   

Dentro do conjunto dos julgamentos chamados de históricos, um total de 

cinquenta e quatro processos, buscou-se delimitar ainda mais a pesquisa a partir de 

um viés temático, ou seja, a partir de um tipo específico de ação judicial, e de um 

contexto temporal, o período que contempla de forma direta quatro das sete 
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Constituições republicanas brasileiras. Nesse sentido, chamou atenção que quase 

sessenta por cento do total dos julgamentos chamados de históricos refere–se a ações 

de habeas corpus, ajuizados junto ao STF ao longo de cem anos. Esse acabou se 

transformando, a escolha dessa espécie de writ dentre o conjunto de todas as ações 

ajuizadas, num segundo corte de natureza metodológica, para a consecução da 

pesquisa ora apresentada na forma de tese.  

O terceiro corte metodológico foi de natureza temporal. Em meio a todo o 

período dos julgamentos históricos, que vai de 1892 a 1991, ou seja, cem anos de 

trabalhos da Corte, optou-se por analisar os habeas corpus julgados entre 1892 e 

1947, marcos balizadores do ambiente jurídico-normativo de duas importantes 

Constituições brasileiras, as de 1891 e de 1946. Preferiu-se concentrar a pesquisa 

nesta importante fase da história republicana brasileira, inserida no contexto de quase 

seis décadas, inegavelmente o momento mais delicado em termos de sua 

consolidação. Ademais, de trinta e dois habeas corpus históricos julgados em cem 

anos do Tribunal, vinte e nove ocorreram entre as balizas temporais assinaladas. Ou 

seja, de todas as ordens de habeas corpus demandadas entre os cinquenta e quatro 

julgamentos históricos do STF1, noventa por cento delas está contemplado no estudo 

realizado. O objeto da pesquisa, assim, responde por cinquenta e quatro por cento de 

todas as ações indicadas como históricas pela Corte, o que se apresenta como uma 

amostra bastante significativa em termos de pesquisa.  

Como se verificará ao longo do trabalho, a relevância dos julgamentos guarda 

relação direta muito mais evidente com fatos significativos da história republicana 

brasileira a eles associados do que com a complexidade jurídica dos julgados ou 

mesmo com o impacto na sociedade brasileira das decisões prolatadas. Ademais, a 

importância da pesquisa sobre a jurisprudência se assenta no fato de que ela se 

apresenta no contexto “da legitimação na ‘solução’/administração dos conflitos, 

entre o tribunal e a sociedade; uma vez que é uma prática da imposição da 

autoridade estatal sobre os conflitos sociais na busca pelo ‘credo jurídico’ de se 

solucionar as controvérsias” (IORIO FILHO, 2009, p. 24). Vislumbra-se, na 

pesquisa empreendida, uma atmosfera histórica muito nítida, o que configura a tese 

como um pequeno resgate da memória jurídica de nosso país, a partir de julgamentos 

ocorridos no Supremo Tribunal Federal.  
                                                        
1 São 32 habeas corpus chamados de históricos, entre 1892 e 1993, respondendo por quase 60% 
de todos os julgamentos históricos. 
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A principal motivação para a pesquisa empreendida refere–se, de forma direta, 

ao papel do STF na consolidação da democracia brasileira, ao longo de nossa história 

republicana. Assim, uma boa maneira de mapear a sua importância institucional é a 

análise de julgamentos considerados históricos pela própria Corte, em especial todos 

aqueles decorrentes de ações de habeas corpus, um remédio heroico diretamente 

voltado para a proteção da liberdade de ir e vir, um pilar de qualquer democracia. 

Trata-se de um olhar, como já se disse, de resgate da história jurídica brasileira, ao 

menos numa dada dimensão com relevância constitucional, por conta das próprias 

competências instituídas para o Supremo Tribunal Federal nas diversas constituições 

brasileiras a partir da de 1891. 

Assim, os vinte e nove julgamentos serão dissecados num contexto individual, 

mas também, quando cabível, em agrupamentos temáticos por força dos períodos 

históricos estudados, sobretudo em sede de conclusão. E de cada um deles se busca 

extrair, além do contexto histórico em que estão inseridos, as principais referências do 

direito, da justiça e da praxis política a eles associados, como já explicitado 

anteriormente. Nesse sentido, de alguma forma o que se pretende captar é uma linha 

de evolução do pensamento da própria Corte em relação a certos institutos 

processuais, como o habeas corpus, e também em relação à própria evolução dos 

direitos fundamentais no nosso país. 

A finalidade que se pretende alcançar com a pesquisa é, pois, acima de tudo, 

compreender como atuou o STF, a partir de uma dogmática jurídica, com eventuais 

interfaces filosóficas e políticas, no enfrentamento de algumas questões afetas a 

relevantes momentos de nossa história, a partir de escolhas efetivadas pela própria 

Corte. 

 

II. Necessárias delimitações 

 

É evidente que o tema assim posto pode sinalizar para a ideia de um trabalho 

muito abrangente, incompatível com uma pesquisa de natureza científica, que 

necessita de bordas, de limites. O fato é que o contexto apresentado, inserindo-se 

numa coleta de dados e de informações históricas, é por sua própria natureza o 

principal viés limitador da pesquisa empreendida. 

Encontramo-nos, pois, limitados à ideia de julgamentos entendidos como 

relevantes na perspectiva histórica efetivados por um tribunal específico. O foco, 
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assim, encontra-se no Supremo Tribunal Federal, cuja primeira sessão sob a forma 

republicana de governo se deu em 28 de fevereiro de 1891, quatro dias após a 

promulgação de nossa segunda Constituição (RODRIGUES, 1991 a, p. 7). 

Em linhas muito sintéticas pode-se afirmar que as cortes antecessoras do 

Supremo Tribunal Federal são a Casa de Suplicação de Lisboa, ainda no período 

colonial, o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro, instituído em 1808, com a vinda da 

Família Real portuguesa para o Brasil, e o Supremo Tribunal de Justiça, instituído 

pela Constituição imperial de 1824 (FAUSTO, 1994, p. 106-158).  

Além do levantamento de natureza histórica efetivado, fio condutor da 

pesquisa, uma resposta que se busca apresentar, ao final, é a de se é possível 

identificar com nitidez algum traço evolutivo da visão da corte suprema brasileira em 

relação ao instituto do habeas corpus, uma garantia de natureza fundamental para um 

estado democrático de direito. Nesse sentido, necessário se faz estabelecer um corte 

metodológico de natureza comparativa das decisões adotadas ao longo do tempo, 

análises que serão apresentadas na parte conclusiva do trabalho.  

Uma outra problematização que se busca responder, a partir do relato acerca 

dos vinte e nove julgamentos históricos assinalados, é a da possibilidade de 

identificação, nos momentos distintos em que eles ocorreram, de alguma tendência 

nítida em relação à prevalência de argumentos mais jurídicos, ou mais filosóficos ou 

mesmo mais afetos a injunções políticas nas decisões prolatadas. É evidente que o fio 

condutor da tese é a própria análise crítica dos julgamentos, não havendo nenhum 

objetivo precípuo no sentido de se encontrar regularidades observáveis pré-

estabelecidas, mas é natural que esse viés de alguma forma também seja contemplado.   

Ademais, de forma subsidiária, mas não menos importante, com o estudo 

empreendido há de se identificar o porquê das escolhas feitas pela Suprema Corte em 

termos de julgamentos ditos históricos e o próprio papel assumido pelo STF, por meio 

deles, na consolidação do estado democrático de direito no Brasil. Ao final, 

especialmente na conclusão, este tema será de alguma forma realçado, a partir de 

correlações entre os ditos julgamentos e os períodos marcantes de nossa História. 

 

III. Aspectos metodológicos 

 

Do ponto de vista da metodologia aplicada ao trabalho o delineamento da 

pesquisa é de natureza teórica. Quanto ao desenvolvimento do texto no âmbito dessa 
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investigação cumpre observar que ela corresponde a uma linha crítico-metodológica, 

centrada na teoria do discurso e na teoria argumentativa. A partir dessa linha de 

pesquisa o trabalho insere-se numa vertente jurídico- teórica, acentuando aspectos 

conceituais, ideológicos e doutrinários de certo campo que se deseja investigar. É a 

vertente mais identificada, saliente-se, com a esfera da filosofia e da própria 

dogmática do direito. O tipo de raciocínio preponderante no trabalho é o hipotético-

dedutivo, centrado no método popperiano, enfatizando a existência de um 

conhecimento prévio, o surgimento do problema de conflitos com as teorias 

existentes, a proposição de soluções a partir de conjecturas e a tentativa de refutação 

pela observação e experimentação ou por outros procedimentos. O tipo de 

investigação, enfim, é o jurídico-compreensivo ou jurídico- interpretativo, que se 

utiliza do procedimento analítico de decomposição de um problema jurídico em seus 

diversos aspectos, relações e níveis (GUSTIN; DIAS, 2002, p. 39-52).  

Nesse sentido, livros, artigos científicos, leis e, sobretudo, decisões judiciais 

são as fontes primordiais para a pesquisa de natureza bibliográfica. Guardadas as 

distâncias devidas entre o texto literário e o de natureza científica, convém ressaltar a 

preocupação com a palavra, e não somente com o conteúdo transmitido, com o 

objetivo maior a ser alcançado. O adequado cuidado com a forma faz parte do todo 

que é a obra a ser escrita. Ademais não se deve esquecer, no terreno da pesquisa 

científica, de um alerta, aparentemente óbvio. Trabalhos com natureza panorâmica, 

em que o pesquisador desenvolve teses que falam de muitas coisas, constituem-se 

num perigo. Mesmo estudiosos já consagrados se assombram diante desses projetos. 

Aos neófitos, a tarefa é impossível. Há que se fazer uma rigorosa delimitação do 

tema, se se buscam efetivamente resultados favoráveis ao fim do trabalho (ECO, 

1983, p. 7-10).  

No que pertine às citações e às notas, outro ponto bastante discutido, o 

elemento norteador para a utilização das mesmas atendeu a dois requisitos. 

Preliminarmente, o de facilitar a recomposição dos passos dados pelo autor da 

pesquisa por quem quer que deseje aprofundá-la e melhorá-la. Depois, o do dever da 

honestidade intelectual, deixando sempre explícita a fonte de algum trecho, de algum 

texto mais amplo, de alguma idéia que tenha ajudado na elaboração da pesquisa. Há, 

assim, ao longo de todo o trabalho, citações diretas, geralmente de trechos curtos, e 

citações indiretas, de textos mais abrangentes. As primeiras foram feitas mantendo-se, 

quando necessário, em nota de rodapé a tradução do trecho citado em língua 
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estrangeira. As indiretas, ora são paráfrases (textos mais curtos), ora são condensações 

(capítulos de livros). Em ambos os casos buscou-se manter fidelidade às idéias do 

autor citado de forma indireta. 

Por fim, as referências foram feitas no sistema autor-data, muito mais enxuta 

para o autor e para o leitor. As notas de rodapé, em menor número por conta do 

sistema de referências adotado, tratam principalmente de esclarecimentos necessários 

à melhor compreensão do conteúdo ou, como já se disse, de trechos originais, em 

outra língua, de citações feitas. Ao final do texto completo encontram-se todas as 

fontes pesquisadas, nas referências bibliográficas – subdivididas em livros e artigos, 

legislação e decisões judiciais – ordenadas alfabeticamente. 

Ainda sobre as citações e as notas de rodapé um cuidado sempre se fez 

presente na elaboração do texto: não inflacionar esse expediente inegavelmente 

importante e útil para a pesquisa científica. Buscou-se conter a tentação de se exibir 

uma erudição desnecessária aos propósitos deste trabalho, evitando-se criar quase que 

um texto paralelo de citações e de notas.  

Diante das dificuldades naturais de se estabelecer um critério metodológico 

para uma pesquisa científica, convém ressaltar três pontos basilares para a consecução 

do objetivo almejado. Primeiramente a constante preocupação em se manter, 

reafirme-se, uma coerência ao longo do texto. Evitarem-se alterações metodológicas 

de uma passagem para outra da tese, ou antes, perseguir aquilo que poderia ser 

chamado de uma harmonia formal. Em segundo lugar bem direcionar as escolhas, 

num campo já muito amplo e movediço como o das normas para trabalhos científicos, 

sempre tendo em vista a facilidade, a comodidade mesma do leitor. Facilitar-lhe o 

refazimento dos passos dados. Por fim, não se descuidar da estética visual, agradável 

aos olhos de quem lê, sendo este um ponto intimamente ligado ao anterior. 

 

IV. Partes constitutivas da tese 

 

Optou-se, na estrutura desta tese, por uma subdivisão num número menor de 

tópicos, que também se encontram subdivididos, para a melhor compreensão do 

encadeamento lógico do trabalho. Ademais, nunca é excessivo dizer, mutatis mutandi, 

que 

 



 19

siempre he creído que la claridad es la cortesía del filósofo, y, 
además, esta disciplina nuestra pone su honor hoy más que nunca en 
estar aberta y porosa a todas las mentes, a diferencia de las ciencias 
particulares, que cada día con mayor rigor interponen entre el tesoro 
de sus descubrimientos y la curiosidad de los profanos el dragón 
tremebundo de su terminología hermética (ORTEGA Y GASSET, p. 
39)2 

 

    Eis a razão pela qual se buscou construir um texto, desde estas palavras 

iniciais, com linguagem simples e encadeamentos lógicos, permitindo ao leitor uma 

melhor compreensão do que se expõe.  

Além desta introdução, em que se apresentam sucintamente os elementos 

primordiais da pesquisa, e das referências bibliográficas ao final, o trabalho contém 

seis capítulos, com suas subdivisões, ao longo dos quais a tese vai sendo construída. 

O primeiro capítulo faz uma abordagem da evolução do Supremo Tribunal Federal, na 

perspectiva dogmática do texto constitucional, ao longo da história republicana. De 

forma breve, os textos normativos das sete constituições da República brasileira em 

relação ao STF serão apresentados e cotejados. Trata-se de uma pequena 

contextualização a fim de permitir a melhor compreensão dos julgamentos que serão 

apresentados e analisados ao longo da pesquisa.  

Alguns textos normativos serão apresentados em forma discursiva, ao longo da 

tese, em citações menores ou em notas de pé de página. Há outros textos normativos, 

entretanto, relevantes, que foram apresentados na forma de citação indireta, com um 

tamanho mais alargado. Como se está diante de uma análise evolutiva e mesmo de um 

cotejo entre textos normativos presentes em distintas constituições, fez-se necessário 

apresentar, em alguns momentos, os próprios textos de lei.  

No primeiro capítulo buscou-se ainda estabelecer um apanhado teórico do 

instituto do habeas corpus em relação às constituições republicanas brasileiras. Ainda 

que o foco da análise nesta parte do texto seja a matriz constitucional, naturalmente 

normas infraconstitucionais e aportes doutrinários foram visitados, de forma ligeira, 

para uma melhor contextualização temática, haja vista o desenvolvimento posterior da 

pesquisa enfeixar o writ mencionado.  

                                                        
2 “Sempre acreditei que a clareza é a cortesia do filósofo, e, ademais, esta nossa disciplina se 
dignifica cada vez mais na condição de estar aberta a todas as mentes, diferentemente das 
ciências particulares que, a cada dia, com mais rigor, interpõem entre os tesouros de suas 
descobertas e a curiosidade dos não iniciados o terrível monstro de sua terminologia hermética”.  
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Também no primeiro capítulo, num dos seus tópicos, questões peculiares do 

manejo do habeas corpus no Brasil foram apresentados. Frise-se que essa explanação 

guardou íntima relação com os casos concretos estudados ao longo do núcleo central 

da tese, ou seja, quando da apresentação e análise dos vinte e nove habeas corpus já 

referidos. Eis que, então, o tema do ajuizamento da ação sob estado de sítio, o tema da 

doutrina brasileira do habeas corpus e o tema da utilização do remédio em face de 

transgressões disciplinares encontram-se aí abordados. 

Do segundo ao quinto capítulos, núcleo central do trabalho, são as ações de 

habeas corpus, do período entre 1892 e 1947, que se constituirão como objeto da 

análise proposta. No segundo, o foco recai sobre seis julgamentos históricos ocorridos 

durante os primeiros anos do Brasil República, todos situados ainda no decênio final 

do século XIX. 

 No terceiro capítulo a análise recairá sobre sete habeas corpus impetrados 

junto ao Supremo Tribunal Federal na primeira década do século XX e, no quarto, a 

pesquisa se volta para oito julgamentos relacionados com os estados de sítio decretado 

no Governo de Hermes da Fonseca .     

No capítulo seguinte, o quinto, o período histórico pesquisado é uma faixa 

temporal de 26 anos, entre 1919 e 1947, em que relevantes temas tomaram conta da 

realidade política e social do país, como o movimento tenentista e a adoção de 

medidas restritivas da liberdade dos cidadãos durante o primeiro governo de Vargas. 

Oito julgamentos serão analisados neste momento. 

O último capítulo, o sexto, se apresenta com natureza conclusiva, em que 

alguns aspectos analisados na explanação dos períodos históricos serão retomados a 

partir de uma concatenação que se pretende sistêmica e lógica. Ademais, indagações 

como a da eventual evolução do pensamento do STF em relação ao instituto do 

habeas corpus bem como da possibilidade de identificação de contextos prevalentes 

(jurídico, filosófico, político) nas decisões adotadas serão respondidas na conclusão.      

Como já salientado, ao final dos capítulos serão apresentadas as referências 

bibliográficas utilizadas na pesquisa. Eis, pois, as informações preliminares 

indispensáveis para a devida compreensão da tese que será defendida ao longo do 

texto. 
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CAPÍTULO 1 – O STF NAS CONSTITUIÇÕES REPUBLICANAS E A 

EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DO HABEAS CORPUS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Sumário: 1.1 As Constituições e a Organização dos Poderes do Estado 1.2 O STF e 

as Constituições da República 1.3 Raízes históricas do instituto do habeas corpus – 

uma síntese 1.4 O habeas corpus no ordenamento constitucional brasileiro 1.5 O 

manejo do habeas corpus na realidade jurídica nacional – algumas peculiaridades 

 

1.1  As Constituições e a Organização dos Poderes do Estado 

 

Para além de uma análise que nos remeta a alguma ideia de constitucionalismo 

em sentido amplo, as constituições dogmáticas com as quais nos deparamos são 

produto da modernidade tardia, a rigor de movimentos filosóficos e jurídicos dos 

últimos dois séculos e meio. É assim que se pode identificar, especialmente na 

experiência jurídica ocidental, no topo dos edifícios normativos associados ao direito, 

as constituições em sentido estrito. 

É fato que a evolução do constitucionalismo, mesmo esse mais estrito, produto 

da mencionada modernidade tardia, sinalizou para formas distintas de regular as 

estruturas mais relevantes do estado. Momentos históricos distintos ensejaram 

demandas sociais diferenciadas que se refletiram nos textos constitucionais, 

verdadeiros pactos fundacionais de um dado estado.  Assim, superando-se modelos 

explicativos mais filosóficos e menos técnico-jurídicos, é de se mencionar que: 

 
Em suma, o que se observa atualmente é uma tendência global à 
adoção do modelo de constitucionalismo em que as constituições são 
vistas como normas jurídicas autênticas, que podem ser invocadas 
perante o Poder Judiciário e ocasionar a invalidação de leis ou outros 
atos normativos. Em outras palavras, tornou-se hegemônico o 
modelo norte-americano de constitucionalismo, mas com um 
diferencial importante: muitas destas novas constituições que 
contemplam a jurisdição constitucional são inspiradas pelo ideário do 
estado Social. São constituições ambiciosas, que incorporam direitos 
prestacionais e diretrizes programáticas vinculantes, que devem 
condicionar as políticas públicas estatais. Ademais, elas não tratam 
apenas da organização do Estado e das suas relações com os 
indivíduos, mas também disciplinam relações privadas, enveredando 
por temas como economia, relações de trabalho, família e cultura 
(SOUZA NETO e SARMENTO, 2013, p.86)    
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Percebe-se que o universo dos temas constitucionais mudou, ao longo do 

tempo, incorporando novas temáticas e novos padrões normativos, como os de 

natureza principiológica, todavia sem esquecer ou fragilizar os temas mais originários 

atrelados ao próprio sentido da ideia de constituição, quais sejam os da estrutura do 

estado, da definição do exercício do poder e o da relação do estado institucionalizado 

com os cidadãos. É, pois, nesse, sentido, que, sobretudo as constituições mais 

analíticas, como a brasileira, dispensam importante espaço normativo para esses 

temas mais clássicos, não obstante muitas delas se situarem no quadro do 

constitucionalismo social. 

Todas as sete constituições3 republicanas brasileiras, naturalmente que cada 

uma a seu modo, regularam a estrutura do Estado e a organização dos poderes, em 

títulos, capítulos e seções próprios. Reforce-se que, desde o advento da proclamação 

da República, tratam-se dos três poderes clássicos preconizados, em trabalho mais 

elaborado, por Montesquieu, em face da extinção do Poder Moderador, marca 

característica de nossa experiência monárquica no século XIX.  

Neste capítulo, de natureza mais introdutória e contextual em relação ao tema 

central objeto da tese, discorre-se, de forma sintética, acerca de como as nossas 

Constituições republicanas regulamentaram o Supremo Tribunal Federal dentro da 

estrutura mais ampla do Poder Judiciário. Como a análise, ao longo da pesquisa, se 

volta para julgamentos históricos dessa Corte, em sede de ações de habeas corpus, 

cabe, ainda que de maneira residual, a apresentação de um apanhado histórico nos 

textos constitucionais acerca do STF, especialmente sobre sua estrutura e sobre sua 

competência. 

Ainda que rigorosamente o Supremo Tribunal Federal, organizado com base 

no Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, editado no Governo Provisório que se 

instalou após a Proclamação da República, não seja uma corte exclusivamente 

constitucional, o seu papel se ampliou sobremaneira, se considerarmos o seu 

antecessor no período imperial, o Supremo Tribunal de Justiça, criado em 1828 

(MENDES e STRECK, 2014, p. 1346-1347). 

A Corte Suprema do período monárquico tinha competência limitada, 

centrando sua atuação nos julgamentos de recursos de revista, de conflitos de 

                                                        
3 Considerando-se as de 1967 e 1969 como textos constitucionais distintos. 
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jurisdição e de ações penais contra ocupantes de certos cargos públicos. Vale frisar 

que o Tribunal nunca se utilizou da competência de aplicar eficácia erga omnes a suas 

decisões. Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal é produto de uma concepção 

distinta de Poder Judiciário, materializada com o advento da República, 

transformando-lhe em guardião da Constituição. Em face do corte metodológico 

aplicado a esta pesquisa, é de se ressaltar como relevante o peculiar significado que 

foi atribuído ao habeas corpus como ampla garantia jurídica contra atos de 

arbitrariedade do Poder Público, especialmente durante a Primeira República, em que 

prevaleceu a doutrina brasileira do habeas corpus, tendo à frente alguns arautos do 

pensamento jurídico de então, como Rui Barbosa. Essa maneira de aplicação do 

remédio heroico, mormente nos casos de competência do STF, só foi modificada para 

os padrões que conhecemos hoje, garantia precípua da liberdade de ir e vir, com uma 

Emenda Constitucional do ano de 1926 (MENDES e BRANCO, 2015, p. 970-972). 

 

1.2 O STF e as Constituições da República 

 

O texto constitucional brasileiro promulgado em 24 de fevereiro de 1891 

possui noventa e um artigos, dos quais apenas oito tratam do Poder Judiciário, quatro 

deles regulamentando parcial ou integralmente o Supremo Tribunal Federal. As 

Disposições Transitórias constavam de oito artigos. 

Em se considerando que a primeira Constituição republicana brasileira possui 

um caráter mais sintético, é a única das nossas Constituições do período com menos 

de cem artigos, seria até compreensível que, por conta disso, o Poder Judiciário tenha 

sido tratado em tão poucos artigos. Um cotejo, entretanto, com as demais 

constituições da República nos indica que houve de fato uma economia temática, já 

que os artigos que tratam desse Poder representam pouco mais de oito por cento do 

total de artigos do texto completo, o que em todas as outras cartas variam entre treze e 

quinze por cento do total de artigos.  

Observe-se que esses parâmetros comparativos numéricos têm caráter 

meramente informativo, porquanto duas outras questões não possam ser 

desconsideradas, quais sejam o fato de a relevância temática normativa não guardar 

necessária relação direta com o número de artigos de lei e também a questão da 

técnica legislativa mais adequada, que, às vezes, incorpora muitos incisos e alíneas 
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num mesmo artigo. Num cotejo dos textos constitucionais republicanos, entretanto, 

essas questões não invalidam as comparações quantitativas apresentadas. 

 O Art. 55 da Constituição brasileira de 1891 apresentava, abrindo a seção 

referente ao Poder Judiciário, a sua estrutura em relação à União, composta por um 

Supremo Tribunal Federal e por tantos juízes e tribunais federais quanto forem 

criados pelo Congresso Nacional. Também neste artigo é disposto que a sede do STF 

é no Rio de Janeiro, capital da República (BRASIL, 1891). 

O Art. 56 combinado com o Art. 48, n. 12, por seu turno, estabelecia que o 

STF teria quinze membros, dentre os cidadãos de notável saber e reputação, 

nomeados pelo Presidente da República, nomeação submetida à aprovação do Senado 

(BRASIL, 1891). Convém ressaltar que não havia no texto constitucional menção ao 

notável saber jurídico, como exigência para a nomeação ao Supremo, e sim ao notável 

saber em sentido amplo, o que ensejou, inclusive, rejeições do Senado a algumas 

nomeações nos primeiros anos da República. Naquela época, inclusive, o ato de 

nomeação pelo Presidente autorizava o novo ministro a tomar posse imediata no 

cargo, só depois ocorrendo a aprovação do Senado. Veja-se, como importante 

ilustração do contexto normativo da época, que o Presidente Floriano Peixoto nomeou 

o médico Cândido Barata Ribeiro para ministro do STF em 23 de outubro de 1893, 

havendo a sua posse em 23 de novembro do mesmo ano e a rejeição do nome pelo 

Senado em 24 de setembro de 1894, quase um ano após a nomeação e a posse, por 

entender que um médico não possui saber jurídico para compor a Corte. Esse estado 

de coisas, passível de ocorrer por conta do texto constitucional, foi depois modificado 

com a alteração do Regimento do STF e, nos textos constitucionais subsequentes, com 

a introdução da exigência do saber jurídico (OLIVEIRA, 2009, p. 70 a 72). 

Um ponto que merece ressalva no mencionado artigo é que, além dos já 

mencionados notável saber e reputação, eles precisariam possuir as condições de 

elegibilidade para o Senado, dispostas nos Artigos 26 e 30 da Constituição. Ou seja, 

deveriam estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro, serem alistáveis como 

eleitor e, no caso de naturalizado, já sê-los por pelo menos seis anos. O texto 

constitucional, entretanto, em relação ao caso dos naturalizados, excluiu da 

possibilidade de preencher os requisitos para integrar o Senado e o STF todos os 

naturalizados na Grande Naturalização de 1889 a 1890, em que todos os estrangeiros 

que viviam no Brasil foram automaticamente naturalizados, salvo se de maneira 

formal expressasse posição contrária. Por fim, também era condição de elegibilidade 
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para o Senado e para o Supremo Tribunal Federal possuir mais de 35 anos (BRASIL, 

1891).  

Em relação a eventuais crimes de responsabilidade de ministros do STF a 

Constituição de 1891, no seu Art. 57, § 2º, dispunha que a competência para o 

processamento e julgamento caberia ao Senado Federal e que o próprio Supremo 

exerceria a competência para o julgamento de crimes de responsabilidade dos demais 

juízes federais inferiores. Já no Art. 58 havia a definição de que, dentre os membros 

do STF, o Presidente da República designaria o Procurador Geral da República, com 

atribuições a serem definidas em lei (BRASIL, 1891). 

Por fim, normatizando, em sede constitucional, a mais alta corte brasileira, o 

Art. 59 da nossa primeira Constituição Republicana definia as competências do 

Supremo. São três grandes núcleos de competência, o primeiro deles tratando dos 

processos originários e privativos da corte, o segundo tratando da dimensão recursal 

do STF e o terceiro tratando da eventual revisão de processos findos em matéria de 

crime.  A competência normativa da corte, de natureza originária e privativa, dizia 

respeito a julgamento de crimes comuns do Presidente da República e dos Ministros 

de Estado; julgamento de crimes comuns ou de responsabilidade de ministros 

diplomáticos; julgamento de causas e conflitos entre União e estados-membros da 

federação, ou entre estes; julgamento de litígios e reclamações entre nações 

estrangeiras e a União ou os estados membros; julgamento de conflitos dos juízes ou 

Tribunais Federais, ou entre estes e os dos estados-membros, ou ainda entre tribunais 

ou juízes de estados distintos (BRASIL, 1891). 

Em relação aos recursos, a competência do STF se voltava para julgar 

questões resolvidas por juízes e Tribunais Federais, ou seja, exercendo a regra do 

duplo grau de jurisdição. Já sobre os processos findos, o STF julgaria recursos de 

decisões em última instância dos estados-membros, quando houvesse questionamento 

sobre validade e aplicação de tratados e leis federais, ou quando se contestasse a 

validade de leis ou atos dos governos estaduais em face da Constituição Federal. Eis, 

pois, a dogmática jurídico-normativa relativa ao Supremo Tribunal Federal presente 

nos artigos 55 a 59 da Constituição brasileira de 1891. 

A segunda Constituição republicana brasileira, promulgada em 16 de julho de 

1934, apresentava nítidos contornos de influência do constitucionalismo social. A 

rigor, também inaugurou na nossa dogmática constitucional o estilo de texto analítico, 

com cento e oitenta e sete artigos, o que será seguido e até ampliado nas constituições 
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vindouras. As Disposições Transitórias estavam definidas em vinte e seis artigos de 

lei. 

Com ela se pode dizer que: 

 
O sistema de direitos fundamentais sofreu sensíveis alterações, que 
revelam o caráter social da Constituição de 1934. A Constituição 
estatuía um amplo elenco de direitos e garantias individuais, que 
incluía as tradicionais liberdades civis (...) mas a maior novidade no 
campo dos direitos foi a previsão de direitos sociais. Esses não 
estavam arrolados na declaração de direitos, mas nos títulos que 
cuidavam da “ordem econômica e social” e da “família, da educação 
e da cultura” (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013, p. 119). 

 

Em relação ao Poder Judiciário, a Constituição de 1934 tratou do tema em 

vinte e cinco artigos, mais do que o triplo dos artigos referentes ao tema na 

Constituição anterior, normatizando o Supremo Tribunal Federal em cinco artigos, os 

de número 73 a 77. De pronto já chama a atenção no texto constitucional a 

denominação expressa de Corte Suprema, para o STF, o que é feito ao longo da 

Constituição, sendo, registre-se, uma peculiaridade apenas desse documento jurídico. 

O Art. 73 fazia menção, assim como já ocorria na Constituição de 1891, à sede 

da Corte Suprema como sendo na cidade do Rio de Janeiro, capital da República, 

entretanto em relação ao número de Ministros estabeleceu como sendo de onze, à 

diferença dos quinze existentes até então. Mas no parágrafo primeiro do mencionado 

artigo estava expressa a possibilidade de a própria Corte apresentar projeto de lei ao 

Congresso para ampliar esse número para até dezesseis membros, não podendo, 

qualquer que fosse o número definido, haver redução posterior. Estava prevista 

também a possibilidade, no parágrafo segundo do Art. 73 já indicado, sob proposta da 

Corte, de por lei haver a sua divisão em câmaras ou turmas, com distribuição dos 

julgamentos dos feitos ou dos recursos (BRASIL, 1934). 

Em se tratado da nomeação dos membros da Corte Suprema, o Art. 74 trouxe 

uma inovação que corrigia perigosa omissão presente no texto da Constituição 

anterior, por conta da abrangência com a qual delimitou o tema. Trata-se da exigência 

de notável saber jurídico, e não mais apenas de notável saber, e de reputação ilibada, 

para alguém ser nomeado como membro do Tribunal. Além disso, uma outra 

novidade era a exigência de ser brasileiro nato, restringindo a possibilidade até ali 

existente de condução de brasileiros naturalizados à Corte. Deveriam também os seus 

integrantes ser alistados eleitores, ou seja, gozarem dos direitos políticos, e, não sendo 
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magistrados, terem mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade. 

Curiosa a exceção da idade para os magistrados que fossem conduzidos à Corte, não 

se enquadrando no limite estabelecido no texto constitucional. Da mesma forma 

também que já estava expresso na Constituição anterior, à nomeação do Presidente da 

República se seguia a aprovação do nome pelo Senado Federal (BRASIL, 1934). 

Uma outra novidade inserida no texto constitucional disse respeito ao 

julgamento por crime de responsabilidade dos Ministros da Corte. Diferentemente da 

dicção da Constituição anterior, que indicava o Senado como responsável por tais 

julgamentos, o Art. 75 da Constituição de 1934 determinava que a competência para o 

tema caberia agora a um Tribunal Especial, definido no Art. 58 do texto 

constitucional. Este Tribunal Especial, responsável também pelo julgamento dos 

crimes de responsabilidade do Presidente da República, seria composto pelo 

Presidente da Corte Suprema, que também o presidiria, e por mais nove juízes, sendo 

três oriundos da Corte Suprema, três senadores e três deputados federais. Por dedução 

lógica fica implícito que caso o ministro da Corte processado por crime de 

responsabilidade fosse ele mesmo integrante do mencionado Tribunal Especial, 

haveria um claro conflito de interesse, com a devida substituição do julgador 

(BRASIL, 1934). 

Percebe-se também, com a leitura do Art. 76 da Constituição de 1934, uma 

ampliação expressa da competência de nossa Corte Suprema4, naquilo que lhe cabia 

                                                        
4 Art 76 - À Corte Suprema compete:  
        1) processar e julgar originariamente:  
        a) o Presidente da República e os Ministros da Corte Suprema, nos crimes comuns;  
        b) os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais federais e 
bem assim os das Cortes de Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros 
do Tribunal de Contas e os Embaixadores e Ministros diplomáticos nos crimes comuns e nos de 
responsabilidade, salvo, quanto aos Ministros de Estado, o disposto no final do 1º do art. 61;  
        c) os Juízes federais e os seus substitutos, nos crimes de responsabilidade;  
        d) as causas e os conflitos entre à União e os Estados, ou entre estes;  
        e) os litígios entre as nações estrangeiras e a União ou os Estados;  
        f) os conflitos de jurisdição entre Juízes ou Tribunais federais, entre estes e os Estados, e entre 
Juízes e Tribunais de Estados diferentes, incluídos, nas duas últimas hipóteses, os do Distrito Federal e 
os dos Territórios;  
        g) a extradição de criminosos, requisitada por outras nações, e a homologação de sentenças 
estrangeiras;  
        h) o habeas corpus , quando for paciente, ou coator, Tribunal, funcionário ou autoridade, cujos 
atos estejam sujeitos imediatamente à jurisdição da Corte; ou quando se tratar de crime sujeito a essa 
mesma jurisdição em única instância; e, ainda se houver perigo de se consumar a violência antes que 
outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido;  
        i) o mandado de segurança contra atos do Presidente da República ou de Ministro de Estado;  
        j) a execução das sentenças contra causas da sua competência originária com a faculdade de 
delegar atos do processo a Juiz inferior;  
        2) julgar:  
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processar e julgar originariamente. O texto constitucional dispôs ainda sobre a 

competência da Suprema Corte para julgar ações rescisórias de seus acórdãos, bem 

como julgar, em recurso ordinário, causas decididas por juízes e tribunais federais, 

causas resolvidas pelo Superior Tribunal de Justiça Eleitoral e decisões de justiças 

locais e juízes e tribunais federais, de última ou única instância, denegatórias de 

habeas corpus. Ademais, em sede de recurso extraordinário, as causas decididas pelas 

justiças locais, em única ou última instância, quando houvesse conflito com tratado ou 

lei federal, quando questionasse validade de lei federal em face da constituição, 

quando se contestasse a validade de lei ou ato dos governos locais em face da 

Constituição e quando houvesse divergências de interpretações entre Cortes de 

Apelação de Estados distintos. Por fim, estabeleceu-se, também como da competência 

da Corte Suprema a revisão, em benefício de condenados, de processos findos em 

matéria criminal, inclusive em alçada militar ou eleitoral, observando-se 

procedimentos da legislação (BRASIL, 1934). 

O Art. 77 da Constituição de 1934, o último dos que abordam o tema da Corte 

Suprema, atribui competência a seu Presidente para conceder exequatur a cartas 

rogatórias oriundas de justiças estrangeiras (BRASIL, 1934).  

É perceptível, ante o exposto, a ampliação temática, com maior incidência de 

competências e mesmo com muito maior detalhamento na disposição normativa 

acerca da Corte Suprema, em relação à primeira Constituição republicana, a de 1891.  
                                                                                                                                                               
        I - as ações rescisórias dos seus acórdãos;  
        II - em recurso ordinário:  
        a) as causas, inclusive mandados de segurança, decididas por Juízes e Tribunais federais, sem 
prejuízo do disposto nos arts. 78 e 79;  
        b) as questões resolvidas pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, no caso do art. 83, § 1º;  
        c) as decisões de última ou única instância das Justiças locais e as de Juízes e Tribunais federais, 
denegatórias de habeas corpus ; 
        III - em recurso extraordinário, as causas decididas pelas Justiças locais em única ou última 
instância:  
        a) quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se 
haja questionado;  
        b) quando se questionar sobre a vigência ou validade de lei federal em face da Constituição, e a 
decisão do Tribunal local negar aplicação à lei impugnada;  
        c) quando se contestar a validade de lei ou ato dos Governos locais em face da Constituição, ou de 
lei federal, e a decisão do Tribunal local julgar válido o ato ou a lei impugnada;  
        d) quando ocorrer diversidade de interpretação definitiva da lei federal entre Cortes de Apelação 
de Estados diferentes, inclusive do Distrito Federal ou dos Territórios, ou entre um deste Tribunais e a 
Corte Suprema, ou outro Tribunal federal;  
        3) rever, em benefício dos condenados, nos casos e pela forma que a lei determinar, os processos 
findos em matéria criminal, inclusive os militares e eleitorais, a requerimento do réu, do Ministério 
Público ou de qualquer pessoa.  
        Parágrafo único - Nos casos do nº 2, III, letra d , o recurso poderá também ser interposto pelo 
Presidente de qualquer dos Tribunais ou pelo Ministério Público (BRASIL, 1934). 
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O conturbado ambiente político, com forte acento ideológico, em meados dos 

anos trinta fazia antever a possibilidade real de instauração de uma crise institucional, 

com três marcas características muito nítidas do debate político: a sua popularização, 

a sua radicalização e a sua polarização entre dois grandes atores da época, a Aliança 

Nacional Libertadora, à esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, à direita. 

Esse contexto complexo já sinalizava para a fragilização da nossa ordem 

constitucional vigente, porquanto: 

 
A aprovação pelo Congresso, poucos meses após a Constituição ter 
sido promulgada de um conjunto de medidas deste tipo não deixa de 
ser um fato político estonteante e revelador. Apesar das resistências 
encontradas num grupo pequeno mas combativo de deputados, a 
minoria parlamentar, a Lei de Segurança Nacional seria sancionada, 
possibilitando o retorno a um verdadeiro regime de exceção. Ainda 
em 1935, e já depois do fechamento da ANL e da repressão ao 
levante armado de novembro, o Congresso aprovaria a decretação do 
estado de sítio,  que seria prorrogado, sucessivamente, até meados de 
1937 (GOMES, 1991, p. 73). 

 
 

É sabido que o tumultuado cenário político e social interno não era uma 

exclusividade da nossa realidade histórica. Na Europa a polarização também ganhava 

força e soluções autoritárias já se apresentavam em países como a Alemanha, a Itália, 

a Espanha e a União Soviética. De fato, muito pouco se compreendia daquele singular 

momento, variando-se as análises da ingenuidade mais evidente ao alarmismo 

exagerado. Em pleno ano de 1936, um protagonista ativo dos terríveis episódios 

ocorridos na Europa poucos anos depois afirmou:  

 
Nessa ocasião, havia uma grande aproximação de homens e mulheres 
de todos os partidos da Inglaterra que viam os perigos do futuro, e 
que estavam decididos a tomar medidas práticas para garantir nossa 
segurança e a causa da liberdade, igualmente ameaçadas pelos 
impulsos totalitários e pela complacência de nosso governo 
(CHURCHILL, 1995, p. 114) 

 

A Carta outorgada de 10 de novembro de 1937, nascida três anos depois da 

promulgação da constituição anterior, dispunha também de cento e oitenta e sete 

artigos, dos quais vinte e quatro tratavam da organização do Poder Judiciário e cinco 

deles do Supremo Tribunal Federal. É possível sinal do autoritarismo desta 

Constituição o fato de que o tratamento dado ao Poder Legislativo, em termos de sua 

organização e funcionamento, se estruturasse em apenas quinze artigos, 
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aproximadamente a metade do espaço textual e da importância dada ao tema nas 

demais Constituições republicanas. 

O Art. 97 da nova Constituição estabelecia que a sede do Supremo Tribunal 

Federal, que voltou a ser assim denominado, continuava na cidade do Rio de Janeiro, 

capital da República. Também foi mantida a sua composição com onze ministros, 

repetindo o texto constitucional anterior, ainda que houvesse a possibilidade de 

ampliação para até dezesseis Ministros, por lei, e por proposta da Corte Suprema. 

Registre-se que essa possibilidade de ampliação foi mantida na carta de 1937 

(BRASIL, 1937). 

 Em relação à nomeação dos Ministros do STF, o Art. 98 estabeleceu 

novidades. Estava mantida a competência para tal do Presidente da República, mas a 

aprovação do nome indicado não mais seria do Senado Federal, mas sim do Conselho 

Federal, previsto no Art. 50 da Constituição. Tratava-se de um Conselho composto de 

um representante de cada Estado da federação, eleito pela Assembleia Legislativa 

entre brasileiros natos maiores de trinta e cinco anos, alistados eleitores e que hajam 

exercido, por tempo nunca inferior a quatro anos, cargo de governo na União ou nos 

Estados. Além desses, o Presidente nomeava dez membros, também entre brasileiros 

natos, com mais de trinta e cinco anos, com distinção nos ramos da produção ou da 

cultura nacional e nomeava o Presidente do Conselho, que seria obrigatoriamente um 

Ministro de Estado. Como dito, a este Conselho competia, agora, a aprovação do 

nome indicado pelo Presidente da República para integrar o STF (BRASIL, 1937). 

Ademais, para compor a nossa Corte máxima, era necessário que o indicado 

fosse brasileiro nato, com notável saber jurídico e reputação ilibada, não devendo ter 

menos de trinta e cinco nem mais do que cinquenta e oito anos, sem exceção de 

qualquer natureza, como a que havia na Constituição anterior em relação a eventuais 

magistrados que fossem indicados para compor o Supremo Tribunal Federal 

(BRASIL, 1937). 

O Art. 99 da Carta de 1937 fazia menção ao Ministério Público Federal, com a 

disposição de que o seu chefe, o Procurador Geral da República, seria de livre 

nomeação e demissão do Presidente da República, entre pessoas que dispusessem das 

mesmas qualificações exigidas para os membros integrantes do Supremo Tribunal 

Federal. Já o Art. 100, dispondo de forma diversa da Constituição anterior, atribuiu ao 

mencionado Conselho Federal a competência para processar e julgar os Ministros do 
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STF por crime de responsabilidade (BRASIL, 1937). Sobre a competência originária 

da Corte, o leque de possibilidades permaneceu ampliado5. 

Vê-se, pelo disposto acima, fazendo um cotejo com a Constituição de 1934, 

que as principais alterações em termos de competência do Supremo Tribunal Federal 

guardaram relação direta com a figura do Presidente da República, que não mais seria 

julgado nessa Corte pelos crimes comuns e nas ações de Mandado de Segurança, writ 

que foi suprimido do texto constitucional.  

De maneira semelhante à constituição anterior, mas com algumas supressões, 

o texto constitucional de 1937 dispôs ainda da competência da Suprema Corte para 

julgar ações rescisórias de seus acórdãos, bem como julgar, em recurso ordinário, as 

causas em que a União fosse interessada como autora, ré, assistente ou oponente e 

                                                        
5   Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
        I - processar e julgar originariamente: 
        a) os Ministros do Supremo Tribunal; 
        b) os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais de Apelação 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os 
Embaixadores e Ministros diplomáticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, salvo quanto 
aos Ministros de Estado e aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o disposto no final do § 2º do 
art. 89 e no art. 100; 
        c) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, ou entre estes; 
        d) os litígios entre nações estrangeiras e a União ou os Estados; 
        e) os conflitos de jurisdição entre Juízes ou Tribunais de Estados diferentes, incluídos os do 
Distrito Federal e os dos Territórios; 
        f) a extradição de criminosos, requisitada por outras nações, e a homologação de sentenças 
estrangeiras; 
        g) o habeas corpus , quando for paciente, ou coator, Tribunal, funcionário ou autoridade, cujos 
atos estejam sujeitos imediatamente à jurisdição do Tribunal, ou quando se tratar de crime sujeito a 
essa mesma jurisdição em única instância; e, ainda, se houver perigo de consumar-se a violência antes 
que outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido; 
        h) a execução das sentenças, nas causas da sua competência originária, com a faculdade de delegar 
atos do processo a Juiz inferior; 
        II - julgar: 
        1º) as ações rescisórias de seus acórdãos; 
        2º) em recurso ordinário: 
        a) às causas em que a União for interessada como autora ou ré, assistente ou opoente; 
        b) as decisões de última ou única instância denegatórias de habeas corpus ; 
        III - julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas pelas Justiças locais em única ou última 
instâncias: 
        a) quando a decisão for contra a letra de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja 
questionado; 
        b) quando se questionar sobre a vigência ou validade da lei federal em face da Constituição, e a 
decisão do Tribunal local negar aplicação à lei impugnada; 
        c) quando se contestar a validade de lei ou ato dos Governos locais em face da Constituição, ou de 
lei federal, e a decisão do Tribunal local julgar válida a lei ou o ato impugnado; 
        d) quando decisões definitivas dos Tribunais de Apelação de Estados diferentes, inclusive do 
Distrito Federal ou dos Territórios, ou decisões definitivas de um destes Tribunais e do Supremo 
Tribunal Federal derem à mesma lei federal inteligência diversa. 
        Parágrafo único - Nos casos do nº II, nº 2, letra b , poderá o recurso também ser interposto pelo 
Presidente de qualquer dos Tribunais ou pelo Ministério Público (BRASIL, 1937). 
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decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus. Já em sede de 

recurso extraordinário, as causas decididas pelas justiças locais, em única ou última 

instância, quando houvesse conflito com tratado ou lei federal, quando questionasse 

validade de lei federal em face da Constituição, quando se contestasse a validade de 

lei ou ato dos governos locais em face da Constituição e quando houvesse 

divergências de interpretações entre Cortes de Apelação de Estados distintos. Por fim, 

estabeleceu-se, também como da competência da Corte Suprema a revisão, em 

benefício de condenados, de processos findos em matéria criminal, inclusive em 

alçada militar ou eleitoral, observando-se procedimentos da legislação. Manteve-se, 

no Art. 102 da Carta, a competência do presidente do Supremo Tribunal Federal para 

conceder exequatur às cartas rogatórias estrangeiras (BRASIL, 1937). 

Não se pode perder de vista que a Constituição de 1937 instituiu no Brasil um 

estado de exceção, com plena fragilização do Poder Legislativo e extrema 

simplificação do Poder Judiciário. O texto constitucional, por exemplo, não fazia 

menção à Justiça Eleitoral e extinguia a Justiça Federal, nos seus dois primeiros 

níveis. Ademais, no seu Art. 172, em face de crimes contra as instituições e a 

segurança nacional abria-se a possibilidade de surgimento, por lei, de justiça e 

processos especiais (BRASIL, 1937), o que acabou ocorrendo, um ano após a outorga 

da Constituição, por meio de Decreto-Lei, com a criação do Tribunal de Segurança 

Nacional, exemplo claro do ambiente autoritário em que se vivia. 

O momento histórico favorável aos ventos democráticos, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, serviu de inevitável pano de fundo para o nascimento da 

Constituição de 1946, promulgada no dia 18 de setembro daquele ano. Era a terceira 

Constituição brasileira num curtíssimo espaço de tempo de doze anos, o que atesta a 

instabilidade política e jurídica do período. 

É um texto constitucional que buscou resgatar horizontes democráticos 

descortinados com a Carta de 1934 e abandonados com a de 1937, que instituiu o 

Estado Novo. Até aquele momento será a constituição com o maior número de 

artigos, duzentos e vinte e dois, expressando a sua vocação analítica. O Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias continha trinta e seis artigos. O Poder 

Judiciário foi regulamentado em termos de sua estrutura e funcionamento em trinta e 

um artigos, repetindo-se os mesmos cinco das três Constituições republicanas 

anteriores a dispor sobre o Supremo Tribunal Federal. 
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A sede do Supremo Tribunal Federal manteve-se, por disposição 

constitucional, na cidade do Rio de Janeiro, capital da República e também foi 

mantida a quantidade de Ministros integrantes da corte, ou seja, onze julgadores. O 

Art. 98 da Constituição de 1946, dispondo sobre o tema, previa a possibilidade de 

elevação desse número, por proposta do Tribunal, aprovada em lei, sem especificar, 

como o fizeram textos constitucionais de 1934 e 1937, limite máximo de integrantes, 

nem proibição de redução (BRASIL, 1946). 

Cabe frisar que o Art. 6º do Ato Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965, 

deu ao Art. 98 já mencionado novo texto em relação à quantidade de ministros 

integrantes. Elevou a quantidade para dezesseis membros e dispôs que o STF 

funcionaria em plenário e dividido em três turmas de cinco integrantes cada 

(CAMPANHOLE e CAMPANHOLE, 1992, p. 432). 

O texto da nova Constituição foi mais cuidadoso com a nomeação dos 

ministros da corte, uma vez que especificava que a nomeação pelo Presidente da 

República só ocorreria após a aprovação pelo Senado, o que não constava das três 

Constituições republicanas anteriores, que apenas dispunha que haveria nomeação e 

aprovação, o que, muitas vezes, ocorria em termo posterior. O Art. 99 também 

impunha a condição de ser brasileiro nato, ou naturalizado na Grande Naturalização 

de 1891-1892, para ocupar uma vaga de ministro no STF, devendo ainda ter mais de 

trinta e cinco anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Não havia limitação de 

teto etário na constituição como requisito para a nomeação (BRASIL, 1946). 

Retomando a tradição expressa na Constituição de 1891, interrompida com as 

Constituições de 1934 e 1937, o Art. 100 da Constituição de 1946 dispunha que os 

ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade, seriam 

julgados pelo Senado Federal (BRASIL, 1946). Convém recordar que tal 

competência, em 1934, foi atribuída a um Tribunal Especial a ser criado e, em 1937, 

ao Conselho Federal.  

Sobre as competências originárias, a Constituição de 1946 em boa dose repetiu 

o que dispunha a de 1934, tratando de algumas outras possibilidades 6 e sofrendo 

muitas Emendas após o Movimento Civil-Militar de 1964. 

                                                        
6 Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
        I - processar e julgar originariamente: 
a) o Presidente da República nos crimes comuns b) os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 
República nos crimes comuns; c) os Ministros de Estado, os Juízes dos Tribunais Superiores Federais, 
os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os 
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Em sede de recurso ordinário o já aludido Art. 101 dispunha que ao STF cabia julgar 

mandados de segurança e habeas corpus decididos em última instância pelos tribunais 

locais ou federais, quando negados. Também as causas decididas por juízes locais, 

fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro, assim como as 

que tomassem parte um Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no país, e, também, 

os crimes políticos seriam objeto de recurso ordinário (BRASIL, 1946). 

                                                                                                                                                               
Ministros do Tribunal de Contas e os Chefes de Missão Diplomática em caráter permanente, assim nos 
crimes comuns como nos de responsabilidade, ressalvado, quanto aos Ministros de Estado, o disposto 
no final do art. 92; d) os litígios entre Estados estrangeiros e a União, os Estados, o Distrito Federal ou 
os Municípios; e) as causas e conflitos entre a União e os Estados ou entre estes; f) os conflitos de 
jurisdição entre Juízes ou Tribunais Federais de Justiças diversas, entre quaisquer Juízes ou Tribunais 
Federais e os dos Estados, e entre Juízes ou Tribunais de Estados diferentes, inclusive os do Distrito 
Federal e os dos Territórios; g) a extradição dos criminosos, requisitada por Estados estrangeiros e a 
homologação das sentenças estrangeiras; h) o habeas corpus , quando o coator ou paciente for 
Tribunal, funcionário ou autoridade cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal; quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em única instância; e 
quando houver perigo de se consumar a violência, antes que outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do 
pedido; i) os Mandados de segurança contra ato do Presidente da República, da Mesa da Câmara ou do 
Senado e do Presidente do próprio Supremo Tribunal Federal; i)    os mandados de segurança contra 
ato do Presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados ou das respectivas Mesas, do 
próprio Supremo Tribunal Federal, de suas Turmas ou de seu Presidente do Tribunal Federal de 
Recursos, do Tribunal de Contas e dos Tribunais Federais de última instância (art. 106, art. 109, I, e art. 
122, I j) a execução das sentenças, nas causas da sua competência originária, sendo facultada a 
delegação de atos processuais a Juiz inferior ou a outro, Tribunal k) as ações rescisórias dê seus 
acórdãos; l)    a representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal 
ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da Repúblic m)    as ações rescisórias de seus 
acórdãos e dos acórdãos das Turmas 
        II - julgar em recurso ordinário: 
        a) os mandados de segurança e os habeas corpus decididos em última instância pelos Tribunais 
locais ou federais, quando denegatória a decisão; b) as causas decididas por Juízes locais, fundadas em, 
tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro, assim como as em que forem partes um Estado 
estrangeiro e pessoa domiciliada no País; c)    as causas em que forem partes um Estado estrangeiro e 
pessoa domiciliada no País d) os crimes políticos; 
        III - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por outros 
Tribunais ou Juízes: 
        a) quando a decisão for contrária a dispositivo desta Constituição ou à letra de tratado ou lei 
federal; b) quando se questionar sobre a validade de lei federal em face desta Constituição, e a decisão 
recorrida negar aplicação à lei impugnada;  c) quando se contestar a validade de lei ou ato de governo 
local em face desta Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar válida a lei ou o ato;  d) 
quando na decisão recorrida a interpretação da lei federal invocada for diversa da que lhe haja dado 
qualquer dos outros Tribunais ou o próprio Supremo Tribunal Federal. 
        IV - rever, em benefício dos condenados, as suas decisões criminais em processos findos. 
§ 1º Incumbe ao Tribunal Pleno o julgamento; 
a)    das causas de competência originária de que trata o inciso I, com exceção das previstas na alínea h 
, a menos que se trate de medida requerida contra ato do Presidente da República, dos Ministros de 
Estado, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do próprio Supremo Tribunal 
Federal;   b)    das prejudiciais de inconstitucionalidade suscitadas pelas Turmas;     c)    dos recursos 
interpostos de decisões das Turmas, se divergirem entre si na interpretação do direito federal d)    dos 
recursos ordinários nos crimes políticos (inciso II, c );   e)    das revisões criminais (inciso IV f)    dos 
recursos que as Turmas decidirem submeter ao Plenário do Tribunal  
§ 2º Incumbe às Turmas o julgamento definitivo das matérias enumeradas nos incisos I, h (com a 
ressalva prevista na alínea a do parágrafo anterior), II, a e b , e III, dêste artigo, e distribuídas na forma 
da lei (BRASIL, 1946) 
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Por fim, em relação à competência do STF, em sede de recurso extraordinário, 

cabia-lhe julgar causas decididas em única ou última instância, por outros tribunais ou 

juízes, conforme dispõs ainda o Art. 101, quando a decisão fosse contrária à 

Constituição Federal ou a lei federal, quando houvesse questionamento de lei federal 

em face da Constituição e a decisão recorrida negasse aplicação à lei impugnada, 

quando se contestasse a validade de lei ou ato do poder público local em face da 

constituição ou de lei federal, quando houvesse divergência de interpretações entre 

tribunais ou em relação ao próprio STF. Por meio de ação autônoma, cabia-lhe, ainda, 

rever suas decisões criminais em processos findos, em benefício dos condenados 

(BRASIL, 1946). 

Embora a Constituição de 1946 tenha sido válida e vigente por mais de vinte 

anos, até a sua derrogação em 1967, cabe registrar que: 

 
Houve, sob a sua égide, momentos de democracia e estabilidade 
institucional, e outros, extremamente conturbados, em que a 
Constituição teve pouca importância. O primeiro momento se estende 
de 1946 até setembro de 1961, quando, no contexto de séria crise 
política, foi aprovada a Emenda n. 4, que instituiu o 
parlamentarismo. O segundo momento vai de 1961 até o golpe 
militar de 1964, e passa pela volta do presidencialismo, com a edição 
da Emenda nº. 6, em janeiro de 1963. E o terceiro momento 
corresponde ao período em que a Constituição conviveu com o 
arbítrio militar, estendendo-se de abril de 1964 até a sua revogação, 
em janeiro de 1967. Na primeira fase, o Brasil experimentou, pela 
primeira vez na sua história, uma vida política razoavelmente 
democrática, com eleições livres e regulares e relativo respeito às 
liberdades públicas, apesar das diversas turbulências políticas por que 
passou (SOUZA NETO e SARMENTO, 2013, p. 132-133)  

    

Por fim, o Art. 102 da Constituição de 1946 determinava como da 

competência do Presidente do STF, em sede de recurso voluntário, a concessão do 

exequatur a cartas rogatórias de tribunais estrangeiros (BRASIL, 1946), disposição já 

prevista, com o mesmo teor, nas duas Constituições anteriores. 

Ainda que vivêssemos sob um quadro de exceção, após a derrubada, em 1964, 

do Presidente legitimamente eleito, a Constituição de 1967 foi promulgada pelo 

Congresso Nacional, no dia 24 de janeiro daquele ano. Tratou-se, ainda que 

formalmente, de um texto promulgado, à diferença da Carta de 1937 que ostentou real 

caráter outorgado. 
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Esta Constituição possuía cento e oitenta e nove artigos no seu corpo central, 

trinta dos quais tratando do Poder Judiciário, com três deles organizando e 

regulamentando o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1967). 

O Art. 113 dispunha que o STF teria sede na capital da União, neste momento 

já em Brasília, o Distrito Federal. A quantidade de Ministros também foi alterada pela 

nova Carta, passando agora a ser de dezesseis Ministros, nomeados pelo Presidente da 

República depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal. Repetiam-se as 

exigências já previstas na Constituição anterior, quais sejam: ser maior de trinta e 

cinco anos, possuir notável saber jurídico e reputação ilibada (BRASIL, 1967). 

O Ato Institucional nº 6, de 1º de fevereiro de 1969, alterou a composição do 

Supremo, em termos quantitativos, retornando para onze Ministros. Essa alteração, 

inclusive, foi mantida pela Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, 

que, de fato, instituiu um novo texto constitucional pela amplitude da referida emenda 

(CAMPANHOLE e CAMPANHOLE, 1992, p. 352). 

Repetindo também o texto constitucional anterior, de 1946, o Art. 113, § 2º da 

Constituição Federal estabelecia a competência do Senado Federal para processar e 

julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade 

(BRASIL, 1967). 

Em relação à competência da Corte para processar e julgar originariamente 

alguns temas, muito pouco se alterou em cotejo com o texto de 19467. Por disposição 

                                                        
7 Art. 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal: 
        I - processar e julgar originariamente: 
        a) nos crimes comuns, o Presidente da República, os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral 
da República; 
        b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado, o disposto no 
final do art. 88, os Juizes Federais, os Juízes do Trabalho e os membros dos Tribunais Superiores da 
União, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Territórios, os Ministros dos Tribunais de Contas, da União, dos Estados e do Distrito Federal, e 
os Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente; 
        c) os litígios entre Estilos estrangeiros, ou organismos internacionais e a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; 
        d) as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou Territórios, ou entre uns e outros; 
        e) os conflitos de jurisdição entre Juizes ou Tribunais federais de categorias diversas; entre 
quaisquer Juizes ou Tribunais federais e os dos Estados; entre, os Juizes federais subordinados a 
Tribunais diferentes; entre Juízes ou Tribunais de Estados diversos, inclusive os do Distrito Federal e 
Territórios; 
        f) os conflitos de atribuições entre autoridade administrativa e judiciária da União ou entre 
autoridade judiciária de um Estado e a administrativa de outro, ou do Distrito Federal e dos Territórios, 
ou entre estes e as da União; 
        g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro e a homologação das sentenças estrangeiras; 
        h) o habeas corpus , quando o coator ou paciente for Tribunal, funcionário ou autoridade, cujos 
atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se tratar de crime 
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constitucional, ainda no Art. 114, cabia ao Supremo Tribunal Federal julgar os 

recursos ordinários de mandados de segurança e habeas corpus decididos em única ou 

última instância pelos tribunais locais ou federais, quando denegados os writs, as 

causas em que fossem parte um Estado estrangeiro e pessoa domiciliada ou residente 

no país e os crimes contra a segurança nacional, praticados por civis. Mediante 

recurso extraordinário cabia ao STF julgar causas em única ou última instância cujas 

decisões recorridas contrariassem dispositivos da constituição ou negassem vigência 

de lei federal,  declarassem a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, que 

julgassem válidas leis ou atos de governos locais contestados em face da constituição 

ou de leis federais, dessem à lei interpretação divergente da que lhe houvesse dado 

outro tribunal ou o próprio STF (BRASIL, 1967).   

                                                                                                                                                               
sujeito à essa mesma jurisdição em única instância, bem como se houver perigo de se consumar a 
violência antes que outro Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido; 
        i) os mandados de segurança contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do 
Senado, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União; 
        j) a declaração de suspensão de direitos políticos, lia forma do art. 151; 
        l) a representação do Procurador - Geral da República, por inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal ou estadual; 
        m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 
        n) a execução das sentenças, nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atos processuais; 
         II - julgar em recurso ordinário:          
a) os mandados de segurança e os habeas corpus decididos em única, ou, última instância pelos 
Tribunais locais ou federais, quando denegatória a decisão;           
b) as causas em que forem parte um Estado estrangeiro e pessoa domiciliada ou residente no Pais; 
          
c) os casos previstos no art. 122, §§ 1º e 2º; 
        II - julgar, em recurso ordinário:     
        a) os habeas corpus decididos, em única ou última instância, pelos Tribunais locais ou federais, 
quando denegatória a decisão, não podendo o recurso ser substituído por pedido originário 
        b) as causas em que forem partes um Estado estrangeiro e pessoa domiciliada ou residente no 
País;  
        c) os casos previstos no art. 122, § 2º;     
        III - julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por 
outros Tribunais ou Juízes, quando a decisão recorrida:         
a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vigência de tratado ou lei federal;         
b ) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;           
c) julgar válida lei ou ato de Governo local contestado em face da Constituição ou de lei federal;           
d) der à lei interpretação divergente da que lhe haja dado outro Tribunal ou o próprio Supremo 
Tribunal Federal. 
        III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas, em única ou última instância, por 
outros Tribunais, quando a decisão recorrida 
        a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vigência a tratado ou lei federal 
        b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal 
        c) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em face da Constituição ou de lei federal 
        d) dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado outro Tribunal ou o próprio 
Supremo Tribunal Federal.   (BRASIL, 1967). 
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Por fim, o Art. 115 da Constituição de 1967 determinou que o STF funcionaria 

em plenário e dividido em turmas, transferindo a seu regimento interno a competência 

para estabelecer a competência do plenário para tais ou quais julgamentos, além de 

casos que já lhe seriam privativos na Constituição, a composição e competência das 

turmas, o processo e o julgamento dos feitos de sua competência e a competência do 

seu Presidente para conceder exequatur  a cartas rogatórias de tribunais alienígenas 

(BRASIL,1967). 

Não se apresenta como objeto de análise desta tese, cujo capítulo atual 

apresenta uma síntese das disposições constitucionais acerca do Supremo Tribunal 

Federal ao longo do tempo, a reflexão acerca de algumas questões polêmicas, em sede 

doutrinária ou mesmo jurisprudencial. Sendo assim, passa-se ao largo, neste 

momento, acerca da natureza da já citada Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 

outubro de 1969, se tão somente um ajuste do texto constitucional promulgado dois 

anos e meio antes ou se uma nova Constituição, pela amplitude das modificações. O 

fato é que, com o decreto de recesso do Congresso, o que havia ocorrido, o Ato 

Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, autorizava o Poder Executivo Federal a 

alterar a Constituição. Assim foi feito. 

O novo texto constitucional, agora passava a dispor de duzentos e dezessete 

artigos, vinte e oito a mais que os da Constituição de 1967, dos quais trinta e três 

tratavam da organização do Poder Judiciário e apenas dois faziam menção ao 

Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1969). 

O Art. 118 da Constituição Federal mantinha os onze Ministros já definidos 

antes pelo Ato Institucional nº 6, de 1º de fevereiro de 1969, como o quantitativo de 

sua composição, além de estabelecer que a sua sede era a capital da República, a 

saber, Brasília (BRASIL, 1969). 

Em relação às demais regras de organização, mormente sobre sua 

competência, tudo está disposto no seu Art. 1198 . Por fim, o segundo e terceiro 

                                                        
8 Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 
I - processar e julgar originàriamente; 
a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Deputados e Senadores, os 
Ministros de Estado e o Procurador-Geral da República; 
b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no item I do 
artigo 42, os membros dos Tribunais Superiores da União e dos Tribunais de Justiça dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 
diplomática de caráter permanente; 
c) os litígios entre Estados estrangeiros ou organismos internacionais e a União, os Estados, o Distrito 
Federal ou os Territórios; 
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parágrafos do artigo acima, que tratavam do funcionamento do plenário e das turmas 

do STF, nos mesmíssimos moldes da Constituição de 1967, foram alterados pela 

Emenda Constitucional nº 7, de 1977, englobando esse conteúdo no Art. 120, que 

originariamente tratava do Conselho Nacional da Magistratura.   

A nossa última Constituição republicana, promulgada em 05 de outubro de 

1988, de fato trouxe um tratamento diferenciado ao Supremo Tribunal Federal, 

regulando temas inéditos e absolutamente inexistentes nas Constituições anteriores. 

Nos seus duzentos e cinquenta artigos do núcleo central da Constituição, o 

Poder Judiciário é estruturado em trinta e cinco artigos, dos quais três dizem respeito 

ao Supremo Tribunal Federal9. A Carta de 1988 apresenta ainda noventa e oito artigos 

no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Trata-se, é verdade, da nossa 

                                                                                                                                                               
d) as causas e conflitos entre a União e os Estados ou territórios ou entre uns e outros, inclusive os 
respectivos órgãos de administração indireta; 
e) os conflitos de jurisdição entre Tribunais Federais de categorias diversas e entre Tribunais de 
Estados e os do Distrito Federal; 
f) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre 
autoridades judiciárias de um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito Federal e dos 
Territórios, ou entre as dêstes e as da União; 
g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro e a homologação das sentenças estrangeiras; 
h) o habeas corpus , quando o coator ou o paciente fôr Tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos 
estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se tratar de crime sujeito à 
mesma jurisdição em única instância; 
i) os mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara e do Senado 
Federal, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, bem como os 
impetrados pela União contra atos de governos estaduais; 
j) a declaração de suspensão de direitos na forma do artigo 154; 
l) a representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual; 
m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; e 
n) a execução das sentenças, nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atos 
processuais; 
II - julgar em recurso ordinário: 
a) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, de 
outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no País; b) os casos previstos no artigo 129, § 1º e 
§ 2º; e 
c) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais federais ou tribunais de 
justiça dos Estados, se denegatória a decisão, não podendo o recurso ser substituído por pedido 
originário; 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância por 
outros tribunais, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vigência de tratado ou lei federal; b) declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato do govêrno local contestado 
em face da Constituição ou de lei federal; ou d) der à lei federal interpretação divergente da que lhe 
tenha dado outro Tribunal ou o próprio Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. As causas a que se refere o item III, alíneas a e d , dêste artigo, serão indicadas pelo 
Supremo Tribunal Federal no regimento interno, que atenderá à sua natureza, espécie ou valor 
pecuniário (BRASIL, 1969). 
 
9  Na verdade seriam quatro artigos, pois por conta da Emenda Constitucional 45 de 2004 foi 
introduzido no texto constitucional o Art. 103-A, regulando o instituto da Súmula Vinculante do STF. 
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constituição mais extensa em número de artigos e em temas normatizados, o que a 

define seguramente como a mais analítica de todas as oito existentes. 

O art. 101 da Constituição Federal de 1988 dispõe que o STF será composto 

de onze Ministros, mantendo o que previa a constituição anterior, de 1969, escolhidos 

entre cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada e que tenham mais que 

trinta e cinco e menos que sessenta e cinco anos. Vê-se que não há indicação, como 

em todas as constituições republicanas anteriores, de a sede do Supremo Tribunal 

Federal ser em Brasília, capital da República. (BRASIL, 1988). 

Já em relação à escolha e nomeação dos Ministros, o texto constitucional foi 

mais cuidadoso, introduzindo novidades, como se depreende da dicção do parágrafo 

único do mencionado artigo. Ali é dito que os ministros do Supremo serão nomeados 

pelo Presidente da República, como foi sempre a tradição republicana, apenas depois 

de ter havido a aprovação do nome indicado pela maioria absoluta do Senado Federal 

(BRASIL, 1988). Observe-se que o legislador constituinte exigiu pela via do texto 

constitucional que o quórum para aprovação do nome fosse de maioria absoluta, o 

mesmo quórum para aprovação de leis complementares, conforme dicção do Art. 69 

da Constituição Federal (Brasil, 1988).   

Sobre o tema da competência da nossa mais alta corte muita coisa foi alterada, 

se compararmos com os demais textos constitucionais. No Art. 10210 está previsto 

                                                        
10 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;  b) nas infrações penais comuns, o 
Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios 
Ministros e o Procurador-Geral da República; c) nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais 
Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter 
permanente; d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o 
mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal 
ou o Território; f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; g) a extradição 
solicitada por Estado estrangeiro; 
h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" às cartas rogatórias, que 
podem ser conferidas pelo regimento interno a seu Presidente;  i) o habeas corpus, quando o coator ou 
o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição 
do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; l) a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais; n) a ação em que todos os membros da magistratura 
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pela primeira vez o controle direto de constitucionalidade, o julgamento do mandado 

de injunção para determinados casos, o julgamento do habeas data, ações contra o 

Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. 

Com a inovação de ações diretas de controle de constitucionalidade sendo 

manejadas junto ao Supremo Tribunal Federal, no Art. 103 da Constituição são 

apresentados os nove legitimados ativos que podem ajuizá-las, a saber: o presidente 

da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa 

de Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o 

Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador Geral da República, o 

Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional 

e confederação ou entidade de classe de âmbito nacional. Nos parágrafos deste 

mesmo artigo estão expressas algumas regras procedimentais no processamento das 

refridas ações (BRASIL, 1988). 

Já o Art. 103-A, introduzido, como já mencionado em nota, pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, dispõe sobre os procedimentos e efeitos da Súmula 

Vinculante, jurisprudência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 

1988).      
                                                                                                                                                               
sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal 
de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; o) os conflitos de 
competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou 
entre estes e qualquer outro tribunal; p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de 
inconstitucionalidade; q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos 
Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal; r) as ações contra o Conselho Nacional 
de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;  
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em 
única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; b) o crime político; 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando 
a decisão recorrida: 
a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei 
local contestada em face de lei federal 
Parágrafo único. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta 
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
§ 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.  
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do 
recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros (BRASIL, 
1988) 
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A Constituição Federal de 1988, sob cuja égide se vive no nosso país, 

incorporou importantes elementos de fortalecimento da democracia brasileira, bem 

como acentuou o seu efetivo papel de um texto jurídico-normativo inserido no 

constitucionalismo social. A rigor, bem provavelmente apenas as Constituições de 

1934 e de 1988 foram pródigas em priorizar o nascimento de um Estado de Bem Estar 

Social.   

É de se ressaltar, também, que a Constituição de 1988 foi a que mais 

conformou direitos e garantias individuais, numa clara sintonia com a conformação de 

um estado Democrático de Direito, expresso já no seu primeiro artigo. Inúmeras 

foram as garantias processuais definidas no texto constitucional, algumas até já 

existentes em textos anteriores, como o mandado de segurança e o habeas corpus. 

Não se pode deixar de sinalizar, neste contexto, a importância que foi dada pela Carta 

ao Ministério Público, sobretudo em termos de autonomia, o que vem sendo efetivada 

ao longo do tempo. 

Ademais, aí já produto da citada Emenda 45, de 2004, instituiu-se o Conselho 

Nacional de Justiça, órgão autônomo de controle externo do Judiciário em matéria 

administrativa e não jurisdicional. Deu-se, ao longo do tempo, com as ações do 

Conselho, o fortalecimento de mecanismos que, ao seu modo, tornaram mais 

transparentes as ações do Judiciário brasileiro, sempre acusado, com boa dose de 

razão, de ser o mais hermético dos Poderes. 

Essas últimas considerações merecem destaque por guardarem íntima relação 

com a função jurisdicional do Estado, aí contemplado o Supremo Tribunal Federal, 

objeto, por meio de alguns de seus julgamentos históricos, da pesquisa ora 

desenvolvida.  

 

1.3 Raízes Históricas do Instituto do Habeas Corpus – uma Síntese 

 

Entre os chamados direitos fundamentais, positivação da velha pauta de 

princípios já presentes nas várias versões do jusnaturalismo e nas posteriores 

manifestações filosóficas das declarações de direitos humanos, o habeas corpus se 

sobressai como dos mais antigos e relevantes para a consolidação de uma vida 

democrática.  

Ainda que se esteja na maioria das vezes a tratar de direitos positivados, ou 

seja, de direitos fundamentais quando se aborda institutos como o do habeas corpus, é 



 43

inegável que há uma tensão reiterada, no mais das vezes latente, entre a natureza 

filosófica dos princípios norteadores dos direitos humanos e sua materialização, 

desejada é verdade, nos textos de lei. Até como meio de melhor compreendermos a 

distância entre o que está posto enquanto direito e o que efetivamente se deseja 

enquanto ambiente de “dever ser”, desaguando muitas vezes essa distância nos 

processos interpretativos afetos às decisões adotadas, nos casos concretos, vale 

lembrar que: 

 
 Os direitos humanos buscam uma distância crítica da lei, pois 
servem como princípio de organização e legitimação de uma 
sociedade onde a liberdade e a igualdade são o princípio da lei. Como 
sustentam autores das mais diversas correntes filosóficas, os direitos 
humanos existem antes mesmo de serem promulgados. Os direitos 
humanos são um princípio negativo que “coloca a energia da 
liberdade a serviço de nossa responsabilidade ética em relação ao 
Outro”. Essa peculiaridade dos direitos humanos faz com que possam 
ser retirados do âmbito de uma teoria do direito positivista 
(BARRETTO, 2010, p. 17) 

 
 

Desde as primeiras sociedades com algum grau de diferenciação, ensejando a 

existência de um determinado regramento jurídico como parte do seu cotidiano, que 

existe a preocupação do homem com algum sentido de justiça enquanto valor 

marcante. Assim, buscou-se identificar grandes princípios norteadores da convivência 

humana, que se apresentariam como a fonte perene de todas as fontes contingentes de 

direito. Há nesse movimento também uma preocupação inequívoca com certa ideia de 

segurança, de referencial atemporal para as valorações humanas. Por muitos séculos 

esse suposto ambiente principiológico fez parte da natureza estrutural das diversas 

manifestações de direito natural que se materializaram ao longo da história humana. 

Não se pode afirmar, entretanto, sem o risco de adoção de uma postura 

exagerada, que os grandes vetores do jusnaturalismo já significavam uma 

preocupação com uma pauta de direitos humanos. É bem mais plausível sustentar que, 

na própria evolução histórica do fenômeno jurídico, acentuou-se, até praticamente 

dois séculos atrás, uma exagerada valoração das leis em sentido mais rasteiro, quase 

que se estabelecendo uma confusão de sentido com o próprio conceito de direito. 

Assim, encontra-se nesse longo período uma verdadeira mitologia legal, associada ao 

fato de se encarar o direito, num sentido lato, como produto de um ofício quase que 

divino (BARRETTO, 2010, p. 1-7). 
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Essa mitologia legal, que dominou os espíritos jurídicos por tanto tempo, 

sofreu mutações mais recentemente, abrindo espaço para a divinização dos direitos 

humanos enquanto expressão normativa daquilo que há de mais sagrado para o 

homem: a sua vida experienciada num contexto de dignidade. O século das Luzes é 

ponto de inflexão em relação ao tema, pois é nessa quadra da História que grandes 

declarações de direitos se apresentam na realidade político-jurídica ocidental. Há, no 

entanto, uma trajetória histórica que vem da democracia ateniense e da república 

romana, passando pelas transformações da baixa Idade Média. Trata-se, sem sombra 

de dúvida, de um longo e penoso processo histórico, galgando espaços inimaginados 

no passado, como, por exemplo, a tese da irreversibilidade de tais direitos, bem 

sustentada nos dias atuais por parcela considerável de filósofos e juristas. De fato, 

cabe rememorar que: 

 
A consciência ética coletiva, como foi várias vezes assinalado aqui, 
amplia-se e aprofunda-se com o evolver da História. A exigência de 
condições sociais aptas a propiciar a realização de todas as 
virtualidades do ser humano é, assim, intensificada no tempo e 
traduz-se, necessariamente, pela formulação de novos 11  direitos 
humanos (COMPARATO, 2001, p. 64). 
 
 

 Não se pode deixar de mencionar que, antes mesmo das declarações de 

americanos e franceses, em pleno século XVIII, a afirmar direitos dos homens 

enquanto tal, há pensadores mais antigos que são tributários desse momento, como 

Samuel Pufendorf, Jean-Jacques Burlamaqui, Hugo Grotius, John Locke, Thomas 

Hobbes, entre outros. Todos eles, cada um ao seu modo, assumiram uma postura 

universalista em termos de direitos, antecipando aquelas ideias humanistas que 

ganharam tônus com o Iluminismo. Cabe mencionar ainda, em relação ao surgimento 

das grandes declarações, que: 

 
Em 1776 e 1789, as palavras ‘carta’, ‘petição’ e ‘bill’ pareciam 
inadequadas para a tarefa de garantir os direitos (o mesmo seria 
verdade em 1948). ‘Petição’ e ‘bill’ implicavam um pedido ou apelo 
a um poder superior  (um bill era originalmente uma ‘petição ao 
soberano’), e ‘carta’ significava frequentemente um antigo 
documento ou escritura. ‘Declaração’ tinha um ar menos mofado e 

                                                        
11  Eis aqui uma preocupação, pois que tudo aquilo que se generaliza sem estar ancorado em 
fundamentos sólidos pode se banalizar. Isso, em termos jurídicos, pode representar a sujeição dos 
direitos humanos a uma visão rasteira e ordinária, atrelando-os às contingências temporais de um dado 
momento histórico, o que pode significar, no limite, a sua própria morte. 
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submisso. Além disso, ao contrário de ‘petição’, ‘bill’ ou até ‘carta’, 
‘declaração’ podia significar a intenção de se apoderar da soberania” 
(HUNT, 2009:114). 

 
É desse amplo contexto que se afirmam os assim mencionados direitos 

humanos, num movimento continuado de expansão de garantias, identificando-se 

como documento marcante, notadamente pelo seu simbolismo, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948. Em tese, no que afeta a esses 

direitos, encontrem-se ou não positivados como direitos fundamentais, eles veiculam 

conteúdos intrínsecos à própria natureza do homem, enquanto ser autônomo e livre. 

Temas como o da existência humana e da manutenção de sua dignidade estão 

enredados naturalmente com a questão. Se historicamente sobressaíram algumas 

pautas, como a abolição da escravidão, da tortura e de punições degradantes, no fundo 

elas, como tantas outras, se incorporam na grande matriz da defesa de uma vida 

humana digna. 

Pelo exposto, também em tese, o quadro referencial de direitos humanos, 

positivados ou não, restringe-se à exaltação de um pequeno grupo de valores, 

perfeitamente universalizáveis, com forte carga moral: a preservação da vida, a 

liberdade, a autonomia humana, a dignidade, a justiça, a participação política, a 

fruição dos bens culturais, o bem-estar da coletividade, o meio ambiente sadio. Ainda 

que aqui e ali se amplie tal quadro referencial, por meio de uma inflação de princípios 

constitucionais, o que, no fundo, só serve para banalizar o valor dos direitos humanos, 

de fato são os grandes vetores da existência humana digna que dão sentido à presença 

de um rol de textos normativos com status especial, sobretudo nas Constituições, em 

permanente busca por sua efetivação. 

É fato, entretanto, que o tema dos direitos fundamentais, decorrente da pauta 

de direitos humanos, abre espaço para um acirrado debate acerca dos seus 

fundamentos, ou antes, de suas condições de possibilidade. Assinalar o porquê de sua 

relevância dentro do ordenamento jurídico, não por razões procedimentais ou de 

resultados, mas por fundamentos de vies filosófico, não é uma tarefa das mais fáceis. 

E se houver um alargamento do debate para o conjunto das nações soberanas, com 

seus ordenamentos próprios bem distintos dos demais, aí a questão assume contornos 

mais complexos ainda, com a introdução no debate do escorregadio tema do 

multiculturalismo. 
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O professor italiano Luca Baccelli, em debate com o jurisfilosófo Luigi 

Ferrajoli, enfatiza o tema lembrando que já Bobbio, na sua Era dos Direitos, havia 

sinalizado para o fato de que mais importante do que buscar fundamentos para os 

direitos humanos é torná-los efetivos no dia-a-dia dos ordenamentos jurídicos. Assim, 

seria muito mais uma questão de natureza política que filosófica a nortear o debate 

(BOBBIO, 1992, p. 24). Também Ferrajoli, sob a óptica de Baccelli, não estaria 

interessado no problema da fundamentação desses direitos. Ademais, para aquele, a 

única via de os juristas e de os teóricos politicos assumirem sua responsabilidade 

sobre o tema dos direitos humanos fundamentais é o de aprofundar a investigação 

sobre o tema dos princípios e sobre o caráter universalista desses direitos 

(FERRAJOLI, 2009, p. 197-202). 

Para além do debate acerca do fundamento dos direitos humanos 

fundamentais, resta a convicção de que, para a consolidação de estados democráticos 

de direito, eles assumem papel extremamente relevante. Para a tradição cultural 

ocidental, reafirme-se, o primado da liberdade é uma referência simbólica muito forte, 

o que acentua o papel do habeas corpus como elemento garantidor desse direito 

fundamental, sempre que o direito de ir, vir e permanecer dos cidadãos encontre-se 

violado ou em vias de sê-lo, por atos ilegais ou de arbitrariedade normalmente do 

poder público. 

É voz corrente entre os mais variados autores, ainda que já existisse o instituto 

na Inglaterra antes do advento da Magna Carta de 1215, que foi este documento, pela 

primeira vez no Ocidente, que lhe deu a primeira formulação escrita. De fato, houve 

gradativamente uma evolução do writ que, inicialmente, estava mais associado ao 

conceito de devido processo legal, e não necessariamente à liberdade de locomoção. 

O habeas corpus, na realidade inglesa, por exemplo, era utilizado nas mais variadas 

matérias, inclusive e, sobretudo, cível. Só no século XVII, com o Habeas Corpus 

Amendment Act de 1679, é que seus contornos tomaram a forma atual, na realidade 

inglesa (SILVA, 2011, p. 185-186). Para Pontes de Miranda, a propósito do tema, a 

pedra inicial da garantia da liberdade com o habeas corpus para a Inglaterra, para as 

nações sob sua órbita e para a humanidade como um todo foi mesmo a Magna Carta 

do século XIII (MIRANDA, 1999, p. 43-45). 

Há, entretanto, alguns doutrinadores que vislumbram a presença de instituto 

similar já na realidade romana da antiguidade clássica ou em versões mais próximas 

do documento inglês, nos primórdios do direito espanhol e lusitano (GRINOVER, 
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GOMES FILHO e FERNANDES, 2001, p. 340). Acerca do direito romano, tributário 

de muitos dos institutos do direito ocidental moderno, Vicente Sabino Junior e Pinto 

Ferreira afirmam que “o que se sabe de positivo é que a mais antiga manifestação 

legal da garantia da liberdade humana, pelo menos do homem livre, encontra-se no 

direito romano, inserta no Livro 43, Título 29 do Digesto, representada pelo De 

homine libero exhibendo” (AMARAL, 2001, p. 102-103). Eis, assim, o que teria sido, 

entre os romanos, o remédio processual que adiante tornou-se o habeas corpus. 

Na realidade inglesa o remédio foi se consolidando, com suas naturais 

imperfeições, nas lides cotidianas. Tendo como fonte da citação o doutrinador Costa 

Manso, o penalista Frederico Marques informa que: 

 

O modo prático de efetivar-se esse direito à liberdade foi estabelecido 
pela jurisprudência: expediam-se mandados (writs) de apresentação, 
para que o homem (corpus) e o caso fossem trazidos ao Tribunal, 
deliberando este sumariamente sobre se a prisão devia ou não ser 
mantida. Dos diversos writs, o que mais se vulgarizou foi o writ de 
habeas corpus ad subjiciendum, pelo qual a Corte determinava ao 
detentor ou carcereiro que, declarando quando e por que fora preso o 
paciente, viesse apresentá-lo em juízo para fazer consentir com 
submissão e receber – ad faciendum, subjiciendum et recipiendum – 
tudo aquilo que a respeito fosse decidido (MARQUES, 1998, p. 346). 

 
 

De fato todo o processo, no contexto ocidental, se deu a partir de uma natural 

evolução. O Próprio Ato de Habeas Corpus inglês, de 1679, um avanço considerável 

em relação à Magna Carta do século XIII, também possuía suas imperfeições, como o 

fato de só as pessoas privadas de liberdade por cometimento de crimes encontrarem-

se abrigadas pelo instituto, e não as detidas por outras acusações. Nem sequer havia 

remédio processual cabível no direito inglês para os outros casos. Esse contexto 

ensejou, pelas próprias demandas dos cidadãos, o surgimento do Habeas Corpus Act 

de 1816, aperfeiçoando os instrumentos jurídicos anteriores (MARQUES, 1998, p. 

107). 

Como mencionado antes, entretanto, não se pode perder a atenção, do ponto 

de vista histórico, para os antecedentes do habeas corpus no Direito Aragonês, até 

anteriores ao da realidade jurídica inglesa. Os próprios avanços mencionados que se 

incorporaram ao Ato inglês do século XVII já se encontravam no procedimento de 

manifestación de personas do direito da Coroa de Aragão, isso entre os séculos XV e 

XVI. Entre os recursos distritais aragoneses um deles se aproximava da já citada 
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manifestación, chamado de firma de derecho, que no fundo era mandamento de 

inibição ditado pela Justiça contra atuação de juízes, funcionários ou pessoas 

privadas. O mandamus podia ser aplicado a fatos já consumados ou a situações de 

ameaça e, não obstante se apresentasse como um instituto com arestas mal definidos, 

servindo para os mais variados casuísmos, buscava suprir lacunas existentes no 

confronto entre o direito de liberdade e a ideia de segurança social. É de se 

mencionar, em relação à realidade espanhola, que esses precursores jurídicos do 

Reino de Aragão para a garantia da liberdade eram até mais abrangentes que o atual 

habeas corpus espanhol, que não pode ser interposto contra ato judicial (LOPES JR., 

2009, p. 642-644). 

Por fim, para concluir este brevíssimo apanhado histórico acerca do habeas 

corpus, com caráter contextual e ilustrativo em face do objetivo primordial da 

pesquisa, é cabível alguma consideração acerca do instituto no direito norte-

americano. Como regra bem geral, naquela realidade por um bom tempo prevaleceu o 

direito inglês, já que os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra. Mas há dois 

pontos a assinalar em relação a inovações ao instituto vindas da experiência jurídica 

dos norte-americanos. O primeiro deles é um avanço de natureza jurisprudencial, 

segundo o qual se pode efetivar o controle de constitucionalidade por meio de ação 

ajuizada junto à Suprema Corte também pela via do habeas corpus, o que inexiste, 

por exemplo, na realidade jurídica brasileira. O outro ponto é que: 

 
A maior contribuição do direito norte-americano à evolução do 
instituto reside, induvidosamente, na sua constitucionalização. Na 
Carta de 1787, instituiu-se a proibição de suspensão do habeas 
corpus, ressalvados tão somente os casos de rebelião e invasão 
externa, em que a garantia poderia ser suspensa por imperativo de 
segurança pública. Com a emenda nº 14, incorporou-se ao texto 
constitucional a proibição de privação da vida, liberdade ou 
propriedade sem o devido processo legal” (FÖPPEL e SANTANA, 
2012, p. 27). 

 
 

Feitas essas considerações históricas iniciais, e também com a finalidade de 

ajustarmos uma melhor compreensão da análise dos julgamentos históricos do 

Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus, no tópico seguinte o relato se 

volta para um levantamento dos traços históricos do instituto na realidade jurídica 

brasileira, com natural ênfase no nosso arcabouço constitucional. Como algumas 

peculiaridades ficarão à mostra nos já mencionados julgamentos, que se constituem 
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no objeto de estudo desta tese, a compreensão contextual do remédio heroico no nosso 

ambiente constitucional acaba por se apresentar como, de certo modo, indispensável 

no desenvolvimento lógico da pesquisa. 

 

1.4 O Habeas Corpus no Ordenamento Constitucional Brasileiro 

 

A única constituição brasileira que não contemplou a figura do habeas corpus 

foi a nossa primeira carta, de 1824, outorgada após o advento da nossa independência 

política de Portugal. Registre-se, assim, que: 

 
O habeas corpus foi introduzido no sistema jurídico brasileiro a 
partir do modelo inglês, em 1832, no “Código de Processo Criminal” 
que em seu art. 340 previa que: “Todo cidadão que considere que ele 
ou outra pessoa sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua 
liberdade tem o direito a solicitar uma ordem de habeas corpus em 
seu favor”. (...) Inicialmente no Brasil existia o habeas corpus 
“liberatório” para proteger a liberdade de locomoção. Em 1871 (Lei 
2.033/1871) foi alterada a Lei Processual de 1832 e introduzido o 
habeas corpus preventivo para os casos em que o cidadão estivesse 
ameaçado (na iminência) de sofrer uma restrição ilegal em sua 
liberdade. Era a consagração do habeas corpus preventivo (sequer 
consagrado na Inglaterra)”  (LOPES JR., 2009, p. 646). 

 

A Constituição brasileira de 1891 tratou do tema no seu Art. 72, § 22, na seção 

que versava sobre a Declaração de Direitos dos cidadãos brasileiros, nos seguintes 

termos: “dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em 

iminente perigo de sofrer violência, ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder” 

(BRASIL, 1891). Vê-se que a primeira Constituição republicana tratou do tema de 

forma muito ampla, o que seguramente abriu espaço para o desenvolvimento da 

doutrina brasileira do habeas corpus, que será analisada mais à frente. Como o texto 

constitucional não especificava a restrição efetivada ou em vias de ocorrer em relação 

à liberdade, alguns juristas da época, como Rui Barbosa, sustentaram a tese segundo a 

qual o writ poderia ser manejado em todos os casos em que um direito estivesse 

ameaçado, por ilegalidade ou abuso de poder. 

A Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, alterando muitos dos 

artigos da Constituição de 1891, também o fez em relação ao já mencionado Art. 72, § 

22, que passava a vigorar da seguinte maneira: “ dar-se-á habeas corpus  sempre que 

alguém sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência por meio de prisão 
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ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção” (CAMPANHOLE e 

CAMPANHOLE, 1992, p. 738). A alteração estabelecida reduziu o âmbito de 

proteção do writ, que não mais poderia ser aplicado para a proteção de outros direitos 

que não a liberdade de ir e vir (MENDES, 2012, p. 250), mas que, na prática 

judiciária brasileira, não foi, como não é, rigorosamente cumprida.  

O sentido da alteração decorrente da Emenda de 1926 foi carreado para o texto 

constitucional de 1934 que, no seu Art. 113, 23, no capítulo Dos Direitos e das 

Garantias Individuais, dispôs que: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, 

ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade 

e abuso de poder. Nas transgressões disciplinares não cabe o habeas corpus” 

(BRASIL, 1934). Introduziu-se, como se depreende do texto constitucional, uma outra 

limitação ao manejo do writ, qual seja o de não poder ser ajuizado para atacar 

punições de transgressões disciplinares, de natureza civil ou militar. Ademais, 

diferentemente do texto expresso para a Constituição anterior com a Emenda de 1926, 

não se aduziu a liberdade de locomoção, mas a liberdade em sentido amplo, o que 

poderia, não fosse a exígua duração da Carta de 1934, gerar novas dúvidas 

interpretativas e de aplicação do remédio processual. 

A Constituição outorgada de 1937, que instituiu o Estado Novo no país, no seu 

Art. 122, 16, no tópico Dos Direitos e Garantias Individuais, dispunha que: “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” 

(BRASIL, 1937). A limitação do manejo para punições de natureza disciplinar restava 

mantida, mas a possível polissemia do termo liberdade, presente na Constituição 

anterior, foi também enfrentada com o a expressa definição de “liberdade de ir e vir”. 

A rigor é assim que o tema será tratado nas quatro Constituições seguintes. 

O texto constitucional de 1946 abordou o tema do habeas corpus no seu Art. 

141, § 23, no Capítulo Dos Direitos e das Garantias Individuais, assinalando que “dar-

se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação na sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder. Nas transgressões disciplinares não cabe o habeas corpus (BRASIL, 1946). 

Observa-se nesta Constituição a repetição dos termos da anterior, o que será uma 

tónica daqui por diante, exceto com alguma distinção na Constituição atualmente 

vigente. Assim, o foco protetivo continua sendo a liberdade de locomoção e as 
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transgressões disciplinares, de natureza administrativa, civis, ou na órbita do código 

penal militar, não estavam amparadas pelo writ.   

Os textos constitucionais de 1967 e de 1969 são idênticos, tratando dos 

Direitos e Garantias individuais. Reproduzindo literalmente o da Constituição de 

1946. O da Constituição de 1967 está disposto no Art. 150, § 20 (BRASIL, 1967) e o 

da Constituição de 1969 no Art. 153, § 20 (BRASIL, 1969). As transgressões 

disciplinares, como já acentuado, continuavam fora da órbita protetiva do remédio ora 

estudado. Saliente-se apenas, por oportuno, que o Ato Institucional nº 5, de 13 de 

dezembro de 1968, dispunha no seu Art. 10, de forma expressa, que “fica suspensa a 

garantia do habeas corpus, nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, 

a ordem econômica e social e a economia popular” (BRASIL, 1968). É mais do que 

evidente que a nova limitação imposta, para além das já consagradas transgressões 

disciplinares, atendia aos ditames do momento de exceção por que passava o Brasil, 

após o golpe militar de 1964. 

Por fim, em sede constitucional, o texto de 1988, no seu Art. 5º, LXVIII, 

tratando dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, dispõe que: “conceder-se-á 

habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência 

ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 

(BRASIL, 1988). Não há mais referência expressa no artigo de lei a eventual 

limitação do manejo do instituto em face de transgressões disciplinares. A Carta de 

1988 tratou desse tema de outra maneira. Em primeiro lugar, num estado democrático 

de direito, constituído após 1988 no país, não mais é cabível imaginar a existência de 

punição com restrição de liberdade para transgressões disciplinares administrativas, 

como havia antes. Já em relação ao contexto militar, o tema foi tratado noutra parte da 

Constituição, no seu Art. 142, § 2º, tratando das Forças Armadas, em que é dito que 

“não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares” (BRASIL, 

1988).  

Em relação à compreensão da liberdade de locomoção protegida pela ação de 

habeas corpus no contexto jurídico prevalente dos dias atuais, vale frisar que: 

 
A liberdade de locomoção há de ser entendida de forma ampla, 
afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa em tese 
acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir. Daí serem 
comuns as impetrações de habeas corpus contra instauração de 
inquérito criminal para tomada de depoimento, contra o indiciamento 
de determinada pessoa no inquérito policial, contra o recebimento de 
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denúncia, contra sentença de pronúncia no âmbito do processo do 
Júri, contra sentença condenatória (MENDES, 2012, p. 252). 

 

Por oportuno, e apenas com vistas a melhor situar a temática, em sede 

infraconstitucional o habeas corpus está regulado no Código de Processo Penal, no 

Livro III, na parte destinada às nulidades e aos recursos em geral. Mas a ampla 

maioria da doutrina entende que a inserção do writ no âmbito recursal foi um erro de 

organização de texto legislativo, visto que se trata de ação autônoma de impugnação, 

de natureza mandamental e com status constitucional. Trata-se, pois, de ação com 

procedimento sumário, de cognição limitada. As provas que sustentam o pedido 

devem estar pré-constituídas, não sendo cabível, pois, em processo de habeas corpus 

dilações probatórias. Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro, diferentemente do 

que ocorre noutros países, ele pode ser manejado contra ato de particular, de 

autoridade pública, policial, Ministério Público, juiz, tribunal e inclusive contra 

sentença transitada em julgado (LOPES JR., 2009, p. 647-648). 

 

1.5 Manejo do Habeas Corpus na Realidade Jurídica Nacional – Algumas 

Peculiaridades 

 

Como se verificará de forma mais contundente, com o desenrolar das análises 

que serão efetivadas nos capítulos que integram o eixo central da pesquisa, três 

aspectos marcantes merecem atenção em relação ao manejo do habeas corpus na 

realidade jurídica brasileira. O primeiro deles, muito presente nos debates ocorridos 

no Supremo Tribunal Federal quando da ocorrência dos primeiros julgamentos 

históricos, muito especialmente no final do século XIX, diz respeito à adoção da 

medida em períodos de decretação de estado de sítio. Vale registrar, como ilustração 

do tema, que num intervalo de oito anos, após a Proclamação da República, os dois 

primeiros presidentes brasileiros decretaram estado de sítio três vezes, em 1892, em 

1894 e em 1897. O segundo aspecto, bem possivelmente por conta de um texto muito 

aberto presente na primeira Constituição republicana, no artigo de lei que tratava do 

writ, guarda relação com uma forma de enxergar as espécies de violações de direitos 

que poderiam ser enfrentadas pelo instituto, ou seja, diz respeito ao que se 

convencionou chamar de doutrina brasileira do habeas corpus. Por fim, um outro 

ponto que merece registro, ainda que para uma análise sucinta, refere-se ao 
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impedimento de manejo do habeas corpus em face de privações de liberdade 

decorrentes de punições disciplinares, civis ou militares, conforme se sinalizou no 

item anterior. 

A primeira constituição brasileira, já adentrando no primeiro aspecto, 

dispunha, no seu Art. 34, 21, que era atribuição do Congresso “declarar em estado de 

sítio um ou mais pontos do território nacional, na emergência de agressão por forças 

estrangeiras ou de comoção interna, e aprovar ou suspender o sítio que houver sido 

declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes responsáveis, na ausência do 

Congresso” (BRASIL, 1891). Mais adiante, ainda no texto constitucional, o Art. 80 

estava disposto que entre as medidas adotadas quando do sítio encontravam-se a 

detenção em lugar não destinado aos réus de crimes comuns e o desterro para outros 

sítios do território nacional. O mesmo artigo mencionado dispunha que, reunido o 

Congresso, o Presidente lhe relataria, de forma motivada, as medidas adotadas durante 

o estado de sítio, sendo ele mesmo e outras quaisquer autoridades responsáveis por 

eventuais abusos cometidos (BRASIL, 1891). 

Essa foi a tradição brasileira, em matéria de decretação de estado de sítio, 

presente em todas as Constituições republicanas, inclusive nas de viés autoritário, 

como a de 193712, a de 1967 e a de 1969. Ou seja, por procedimentos distintos, o ato 

de decretação de estado de sítio possuía natureza complexa, com as medidas adotadas 

pelo Executivo sendo submetidas a posteriori ao crivo do Congresso Nacional, para 

aprová-las ou rejeitá-las. Nesse sentido, especialmente no início da República, em 

face de julgamentos tormentosos por conta das turbulências políticas do período, o 

Supremo Tribunal Federal marcou uma posição inicial segundo a qual não cabia à 

corte, por faltar-lhe competência, julgar habeas corpus para liberar pacientes detidos 

por medidas adotadas sob estado de sítio. O entendimento era de que, ao adentrar no 

mérito de tais julgamentos, o STF estaria usurpando uma competência que seria do 

Congresso, por disposição constitucional. Esse posicionamento, como se verá adiante, 

mudou e ficou patente no julgamento histórico do Habeas Corpus 1073, de 1898, que 

será esmiuçado adiante em capítulo próprio. Ou seja, eventuais abusos cometidos por 

                                                        
12 Na Constituição do Estado Novo o estado de sítio era chamado de estado de emergência. 
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autoridades13, mesmo em período de decretação de estado de sítio, poderia ser objeto 

de decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus. 

Daí por diante, essa compreensão restou pacificada, mesmo quando, nos novos 

períodos de exceção ocorridos, conhecia-se do habeas corpus nos tribunais, ainda que 

para, ao final, denegá-los, por conta de pressões políticas de natureza autoritária. Há, 

entretanto, duas exceções expressas em textos de natureza constitucional. A primeira 

delas em face do Art. 170, da Constituição de 1937, que dispunha, de forma genérica 

e não apenas para o writ de habeas corpus, que “durante o estado de emergência ou o 

estado de guerra, dos atos praticados em virtude deles não poderão conhecer os juízes 

e tribunais” (BRASIL, 1937). A outra exceção, já mencionado, deu-se no ano de 

1968, com a decretação do AI-5, com o manejo do habeas corpus sendo 

expressamente limitado nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a 

ordem econômica e social e a economia popular (BRASIL, 1968).  

O que se tem de doutrinário e jurisprudencial, sobre o tema, numa permanente 

consolidação ao longo do tempo, é que mesmo em períodos de exceção, previstos na 

Carta constitucional, todos os ditames ali expressos devem ser observados para 

respaldar juridicamente a medida restritiva de direitos e garantias individuais. Em 

existindo abusos para além dos ditames constitucionais, é perfeitamente cabível o 

manejo do habeas corpus em juízo para resguardar a liberdade daquele que, de fato, é 

vítima de uma ação ilegal ou amparada no abuso de autoridade.  

É oportuno salientar, acerca do tema, que: 

 
Os estados de defesa e sítio estão submetidos a diversos tipos de 
controle, e o simples fato de as situações de crise grave serem 
expressamente previstas na Constituição ensejaria, por si só, a 
possibilidade de fiscalização. O controle decorre do caráter 
excepcional das medidas, da proteção aos direitos afetados e do inter-
relacionamento dos Poderes de Estado (separação de poderes). 
Diversos órgãos têm competência para realizar diferentes 
modalidades de controle, mas, tendo em vista que a decretação e 
execução das medidas de exceção cabem ao Poder Executivo, avulta 
a fiscalização parlamentar, de onde falar-se de uma 
“parlamentarização” do controle sobre os estados de defesa e de sítio. 
Tendo em vista a restrição de direitos, importante enfatizar também o 
inafastável controle judicial das medidas, se acionado o Poder 
Judiciário. Ainda, em razão da relevância que assume na 
Constituição brasileira de 1988, é preciso apontar a atuação 

                                                        
13 Em princípio o STF, nos primeiros tempos da República, só admitia conhecer de habeas corpus 
em período de estado de sítio em face de medidas extravagantes, de coação ilegal ou abuso de 
autoridade, de funcionários subalternos cumprindo as medidas adotadas. 
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fiscalizatória do Ministério Público. E há outros controles possíveis 
(ROTHENBURG, 2014, p. 1.569).  

 
 

No âmbito do controle de tais medidas de exceção pelo Poder Judiciário e pelo 

Ministério Público, três são os parâmetros normativos a serem observados: os 

dispositivos presentes na própria constituição, a legislação infraconstitucional afeta ao 

tema e as normas de execução constantes no próprio decreto. Esse controle se 

apresenta como mais imprescindível, sem sombra de dúvida, em relação a medidas de 

restrição de direitos fundamentais. Qualquer ilegalidade ou abuso de poder 

atentatórios dos parâmetros indicados ensejam, com apoio constitucional, o livre 

acesso ao Judiciário, as garantias plenas do devido processo legal e a utilização dos 

consagrados remédios constitucionais, como o habeas corpus e o mandado de 

segurança (ROTHENBURG, 2014, p. 1573). A título apenas exemplificativo, no caso 

de decretação de estado de defesa, eventual prisão por crime contra o Estado deve ser 

comunicada imediatamente ao juiz competente, conforme dicção do Art. 136, § 3º, I, 

da nossa Constituição vigente (BRASIL, 1988). A intervenção judicial aludida, pode, 

pois, possuir caráter preventivo ou repressivo, a depender do que o caso concreto 

enseje. 

Observando-se, pois, a evolução do tema na realidade jurídica pátria, ao longo 

do século XX, da possibilidade de manejo do habeas corpus em períodos de exceção, 

mesmo decretados com amparo constitucional, constata-se que, de fato, o país 

avançou, no sentido jurídico, em termos de fortalecimento de ideais democráticos de 

estado. Como indicado, foram três, apenas, os momentos em que as limitações do 

manejo de garantias processuais, como o habeas corpus, imperaram, de forma 

expressa: na confusão política e social do início da República; no Estado Novo de 

Vargas, com claro acento autoritário; e no endurecimento do regime militar, a partir 

do ano de 1968. Por óbvio se sabe que, em outros momentos, mesmo não havendo 

restrições expressas, a duras penas tais garantias eram efetivadas, visto que o 

Judiciário também sofria pressões de natureza política ou militar, o que só muito 

recentemente, com a última redemocratização, ganha de fato corpo, com o pleno 

amadurecimento de nossas instituições.  

Adentrando agora no segundo ponto assinalado neste tópico, qual seja o do 

desenvolvimento de uma doutrina brasileira do habeas corpus, cabe enfatizar, já de 

início, o seguinte apanhando sintético: 
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Na verdade, três posições firmaram-se 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 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 da 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, 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 (GRINOVER, 
GOMES FILHO e FERNANDES, 2001, p. 347-348) 

 
 

O fato é que, mesmo na evolução do instituto na seara estrangeira, houve 

mutações ao longo do tempo, conforme visto na breve explanação já feita na realidade 

inglesa e espanhola. De se afirmar, entretanto, que desde longe o principal vetor a 

nortear o manejo do writ é mesmo a garantia do direito de ir, vir e permanecer. 

Talvez, como já mencionado, o texto aberto da nossa primeira Constituição 

republicana em relação ao tema, que não fez menção à proteção de liberdade de 

locomoção, tenha acentuado o espaço doutrinário para a visão brasileira do habeas 

corpus.  Apenas para que fique clara a menção feita, o texto constitucional de 1891 

tratava da concessão do writ com a finalidade de cessar ou evitar violência ou coação, 

por ilegalidade ou abuso de poder (BRASIL, 1891). 

Por conta de episódios críticos que geraram instabilidade no alvorecer da 

República, como as Revoltas da Armada e a Revolução Federalista no sul, ou, já no 

início do século XX, as pressões da oposição em face dos desmandos eleitorais dos 

governos de então, especialmente com a posse de Hermes da Fonseca, em 1910, 

medidas restritivas foram muitas vezes adotadas pelos chefes da nação. Em trinta anos 

de República, inúmeras foram as decretações de estado de sítio, para o habitual de 

uma sociedade democrática. Assim, 

 
Diante da falta de outros remédios existentes no direito anglo-
americano – o mandamus, a injunction, o certiorari e o quo warranto 
– o Supremo Tribunal Federal viu à sua frente apenas um caminho: 
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ampliar o habeas corpus através da interpretação lata ou construction 
do texto constitucional, art. 72 § 22, na visão liberal daquele que 
teve, em primeiro lugar, como grande advogado e excelso 
constitucionalista, Rui Barbosa. Conseguiu o Supremo Tribunal 
Federal fazê-lo magnificamente, ficando o seu esforço coroado como 
a Doutrina Brasileira do Habeas Corpus. O Ministro Aliomar 
Baleeiro adotou este título; o Ministro Castro Nunes chamou-a de 
Teoria Brasileira do Habeas Corpus” (RODRIGUES, 1991b, p. 33). 
 

 
Ainda que se associe de forma quase que natural o desenvolvimento da 

mencionada doutrina no STF ao Ministro Pedro Lessa, que, sem admitir o manejo 

ilimitado do writ, construiu uma vertente de aceitação ampliada quando outros 

direitos violados estivessem na dependência originária do direito de locomoção, 

talvez a figura mais expressiva na corte em relação ao tema tenha sido o Ministro 

Enéas Galvão, que assumiu suas funções por apenas quatro anos, entre 1912 e 1916. 

Respondendo a críticos da época, em relação à utilização do habeas corpus, assim se 

manifestou o Ministro: 

 
Acho que não há erro na ampliação do habeas corpus. Se o conceito 
de habeas corpus evoluiu por esse modo é porque as necessidades da 
nossa organização social e política o exigiram, como resultado de 
repetidos ataques à liberdade individual, determinando, assinalando 
função maior, mais lata, ao instituto do habeas corpus. (...) No nosso 
meio político, os repetidos ataques à liberdade individual impuseram 
a necessidade de alargar a concepção do habeas corpus, o exercício 
deste meio judicial (...) O Tribunal está cumprindo a sua missão 
tutelar dos direitos, está evoluindo com as necessidades da Justiça; se 
há excesso, é o excesso que leva ao caminho da defesa das liberdades 
constitucionais (BRASIL. STF, 1914) 

 
 

Duas considerações adicionais merecem ser feitas em relação ao contexto e 

desdobramentos da doutrina brasileira do habeas corpus. Em primeiro lugar, mesmo 

para os julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal até a Emenda 

Constitucional de 1926, as posições extremadas da concepção de aceitação do habeas 

corpus para garantir quaisquer direitos e, no outro sentido, de só admiti-lo em 

situações estritas de garantia da liberdade de locomoção nunca foram a tônica dos 

julgamentos do STF, até porque são muito escassas as situações fáticas em que a 

liberdade física não seja condição para o exercício de algum outro direito. 

Por fim, ainda sobre o mesmo tema, é de se afirmar que a utilização alargada 

do habeas corpus, em situações absolutamente estranhas ao seu objeto de proteção, 
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aqui e ali ainda encontram guarida em decisões judiciais de natureza subjetivista e 

solipsista. Com o advento, na Constituição de 1934, do mandado de segurança e, 

mesmo mais recentemente, como a introdução do habeas data na Constituição de 

1988, uma interpretação alargada do writ já não teria maiores justificativas, mesmo 

que para garantir o resultado favorável a pleitos justos. 

Isso nos remete, inevitavelmente, à questão do voluntarismo, muito em voga 

na prática judicial brasileira, em que os juízes decidem conforme o seu 

convencimento, às vezes muito distante do preconizado pelo direito posto. Para que 

não se tenha uma interpretação-aplicação do direito, a partir dos textos normativos 

existentes,  ao sabor da visão de mundo ou dos interesses dos julgadores, necessário 

se faz trazer a pauta da hermenêutica jurídica, de forma muito especial da 

hermenêutica constitucional, para a ordem do dia. Independentemente da proposta 

teórica a ser observada, que pode até não se enquadrar na perspectiva da hermenêutica 

filosófica, há de se considerar como relevante a seguinte análise acerca do nossa baixa 

constitucionalidade: 

 
Excluindo o período colonial, em que não se falou sequer em 
controle de constitucionalidade, os primeiros 50 anos da República 
pouco significaram para aquilo que se denomina de jurisdição 
constitucional. (...) Com isso se explica parte da crise constitucional 
brasileira, isto é, a pouca importância que se tem dado ao direito 
constitucional e ao próprio texto constitucional, mormente se 
levarmos em conta o novo modelo de Estado Democrático de Direito 
estabelecido pela Constituição de 1988, que seguiu os modelos de 
Constituições dirigentes do segundo pós-guerra. (...) A partir disso, é 
possível afirmar que, no campo jurídico brasileiro, esses pré-juízos, 
calcados em uma história que tem relegado o direito constitucional a 
um plano secundário, constituindo-se em algo que se pode denominar 
de “baixa constitucionalidade”, que, hermeneuticamente, estabelece 
o limite do sentido e o sentido do limite de o jurista dizer o direito, 
impedem a manifestação do ser (direito). Um dos fatores que 
colabo(ra)ram para a pouca importância que se dá à Constituição 
deve-se ao fato de que as Constituições brasileiras, até o advento da 
atual, sempre haviam deixado ao legislador a tarefa de fazer efetivos 
os direitos ou objetivos materiais contidos no texto constitucional, 
que, com isso, se transformava, porque assim era entendida, em mero 
programa, uma mera lista de propósitos (STRECK, 2013, p. 268). 

 
 

A título de exemplo, e que, de forma rigorosa, não são raros, em pleno ano de 

2012 um habeas corpus foi manejado junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com 

amparo constitucional para tal manejo, em defesa de um paciente que não passava de 
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um jogador famoso de futebol, de um grande clube brasileiro, impedido de jogar por 

rompimento de cláusulas contratuais com o clube anterior. Veja-se que o imbróglio 

girava em torno de direito contratual e de regras da confederação brasileira de futebol 

para a inscrição de atletas numa dada competição. Passava ao largo, muito distante, a 

possibilidade de manejo de um habeas corpus, já em tempos de plena superação da 

conhecida doutrina brasileira, e muito menos ainda que a demanda lograsse êxito. Eis 

que, para a efetiva surpresa de juristas mais cautelosos, o fato se configurou, cabendo 

o registro de que: 

 
Enquanto há milhares — milhares mesmo — de casos passíveis de 
Habeas Corpus e que são negados sob várias motivações formais, do 
tipo “não se conhece da medida, por ser caso de agravo de 
execução”, “não se conhece do writ porque não esgotada a instância” 
etc, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) acaba por nos brindar 
com uma pérola, ao conceder Habeas Corpus ao jogador Oscar, do 
Esporte Clube Internacional, em face da disputa envolvendo aquela 
agremiação e o São Paulo Futebol Clube. A notícia está em todos os 
jornais. No seguimento, os leitores que não leram a notícia 
entenderão o imbróglio. O que importa aqui não é nem o fato, mas o 
silêncio eloquente dele decorrente. Parece que a comunidade jurídica 
acha normal esse tipo de decisão. Em um país de accountability 
praticamente zero, nada pode nos surpreender...! (STRECK, 2012, 
s/n). 

 
 

Para concluir este tópico, em que algumas peculiaridades acerca do habeas 

corpus no ordenamento jurídico brasileiro estão sendo analisadas, resta a questão do 

seu manejo em face de punições disciplinares. A Constituição de 1891 não fez 

menção alguma a sua limitação em face dessas punições, mas, a partir da Carta de 

1934, todas as demais estabeleceram a limitação de manejo do writ quando de 

punição com limitação de liberdade por transgressão de natureza disciplinar, civil ou 

militar. 

Antes de 1988, inclusive, admitia-se no ordenamento constitucional brasileiro 

as punições disciplinares de natureza civil, como, por exemplo, explicita o Código de 

Processo Penal, que é de 3 de outubro de 1941, no seu Art. 650, § 2º, que nega o 

provimento de habeas corpus “contra prisão administrativa, atual ou iminente, dos 

responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou 

omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais...” (BRASIL, 1941). Essa 

disposição legal obviamente que não foi recepcionada pela Constituição de 1988, por 
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não existirem no Brasil mais punições disciplinares cíveis que imponham restrição de 

liberdade. 

Em relação a punições disciplinares militares, como já salientado 

anteriormente, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu previsão normativa no 

sentido de não ser cabível o manejo do habeas corpus para tais casos, conforme 

dispõe o  seu Art. 142, § 2º (BRASIL, 1988). Utilizando-se do mesmo raciocínio 

desenvolvido quando da análise, ainda neste tópico, do ajuizamento de ações de 

habeas corpus sob estado de sítio, tem-se que a possibilidade de impetração existe 

caso haja violação do estatuído na Constituição, ou seja, no caso, por exemplo, de 

uma punição militar aplicada por agente público incompetente para tal fim, ou em 

desacordo com o disposto no Código Penal Militar. 

A jurisprudência brasileira, a propósito, sobre o tema, vem se consolidando em 

tribunais superiores. Não obstante o teor expresso do texto normativo insculpido na 

nossa Constituição de 1988,  

 

O STF, contudo, tem interpretado restritivamente a exceção. Descabe 
ao Judiciário, ao julgar habeas corpus, apenas o exame do mérito da 
punição disciplinar. Todavia, o Judiciário pode analisar aspectos 
relativos à legalidade do ato (RO em HC 88.543-8/SP, DJU 27-04-
2007): a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função, a pena 
suscetível de ser aplicada disciplinarmente (STF, RE 338.840-1/RS, 
DJU 12-09-2003). Como a ordem pode ser concedida apenas na 
hipótese de afronta à liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII), não 
cabe habeas corpus para pedir que o Judiciário examine a perda do 
posto e patente (STF, HC 70.894-3/DF, DJU 15-04-1994) (SOUZA 
NETO, 2014, p. 1583). 
 

 
Os temas mais restritivos quanto ao uso do habeas corpus no ordenamento 

jurídico brasileiro, assim, vão se sedimentando ao longo dos últimos decênios a partir 

de aportes da própria jurisprudência, mas, sobretudo, com significativas contribuições 

doutrinárias. É de se registrar, por oportuno, que desde o advento da nova 

Constituição, em 1988, não houve no Brasil nem intervenções federais, nem 

decretações de estado de defesa e de estado de sítio, que pudessem se apresentar como 

espaço de pesquisa para o manejo efetivo do writ em tais contextos. 
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CAPÍTULO 2 – AS REVOLTAS NO ALVORECER DA REPÚBLICA 

 

Súmarío: 2.1 A Revolta da Armada e a Revolução Federalista 2.2 O Habeas Corpus 

300 2.3 O Habeas Corpus 406 2.4 O Habeas Corpus 410 2.5 O Habeas Corpus 415  

2.6. Habeas Corpus 1.063 2.7 Habeas Corpus  1.073  

  

2.1 A Revolta da Armada e a Revolução Federalista 

 

A República nasce, em nosso país, em 1889, a partir de uma conjugação de 

fatores muito mais atrelados à fragilização das estruturas monárquicas do que por 

conta de um efetivo levante ideológico com base popular. Sempre é bom lembrar que 

até os anos oitenta do século XIX o Brasil convivia com a escravidão, ainda que já 

bastante contestada tanto interna quanto externamente. De qualquer modo, um nível 

de consciência política que ensejasse, junto a amplas camadas da população, um 

engajamento doutrinário em torno da forma republicana de governo seria algo 

inimaginável para a época. 

Assim, até para que se possa entender as turbulências políticas ocorridas no 

último decênio daquele século, com repercussão direta em demandas judiciais junto 

ao Supremo Tribunal Federal, cabe o registro de que, não obstante o movimento pela 

proclamação da República tenha sido de inquestionável tranquilidade, “os anos 

posteriores ao 15 de novembro se caracterizaram por uma grande incerteza. Os vários 

grupos que disputavam o poder tinham interesses diversos e divergiam em suas 

concepções de como organizar a República” (FAUSTO, 1995, p. 245). 

A eleição de um militar, Deodoro da Fonseca, de forma indireta, para assumir 

a Presidência naquele momento é absolutamente compreensível, dadas as fragilidades 

políticas de momento em torno de um grupamento ideológico mais consistente. Os 

atritos do primeiro presidente com o Congresso, entretanto, sinalizam muito cedo para 

outras turbulências que ocorreriam, tanto no cenário civil quanto militar. Também, 

com a renúncia de Deodoro, a posse definitiva até o fim do mandato de Floriano 

Peixoto, seu vice, ainda que necessária para a busca de alguma estabilidade, 

significou de cara, no alvorecer da República, o desrespeito ao texto constitucional 

que sinalizava para a convocação de eleições. Ademais: 
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O quadro político geral não se desanuviava, portanto, com a ascensão 
de Floriano. Persistia a ausência de um “sistema” estável para marcar 
os limites e as regras do jogo do poder. As Forças Armadas 
continuavam divididas, as dissidências brotavam, a Constituição era 
ainda apenas papel. Os doutrinários buscaram logo nela motivos para 
derrubar Floriano: a sucessão pelo vice dera-se antes de dois anos de 
mandato do presidente titular. Em torno a esta questão articulou-se o 
eixo político da oposição e o processo culminou quando, mais uma 
vez, os militares envolveram-se na conspiração. O Manifesto dos 
treze generais pedindo eleições e apontando a desordem reinante, 
bem como a recusa de Floriano a acatar o pedido, seguida da reforma 
dos militares, começou a apontar o caminho escolhido pelo Marechal 
para romper o impasse: o reforçamento do poder presidencial 
(CARDOSO, 1989, p.43). 

 
 

Para a melhor contextualização dos seis habeas corpus que serão estudados 

neste capítulo, todos eles ajuizados no STF entre 1892 e 1895 e atrelados a dois 

movimentos exponenciais do período, a Revolta da Armada e a Revolução 

Federalista, cabe salientar que a Marinha permanecia em estado de insatisfação e, em 

setembro de 1893, um grupo de oficiais forçou a convocação de novas eleições 

presidenciais, o que não foi atendido pelo governo de Floriano, conforme já expresso. 

A Marinha, que teve relevante papel no Império, sentia-se negligenciada pelos 

primeiros governos republicanos, tendo à frente militares do Exército. Tinha início a 

segunda Revolta da Armada14, tendo à frente como dos seus principais líderes o 

almirante Custódio de Mello que enxergava na rebelião a condição mais efetiva de 

restaurar a força da Marinha. Por seu turno, o presidente Floriano, nesse mesmo 

período, já andava às voltas com a Revolução Federalista no sul do país, uma 

sangrenta guerra civil que se estendeu até 1895 e contrapôs o Partido Republicano 

Rio-Grandense, a favor da ditadura republicana dos positivistas gaúchos, ao Partido 

Federalista, ardoroso adepto da nossa primeira Constituição, além de defensor da 

autonomia municipal e de um governo federal centralizado. Nesse ambiente hostil, 

Floriano governou boa parte do tempo sob estado de sítio, o que lhe rendeu a famosa 

alcunha de Marechal de Ferro (SCHWARCZ e STARLING, 2015, p. 321). 

Esses turbulentos anos iniciais da nova forma de governo, que a rigor se 

estendem por todo o período conhecido como República Velha, até 1930, ensejaram 

muitas desconfianças. Cabe menção, a título ilustrativo para a melhor compreensão do 

ambiente em se deu muitos dos julgamentos pesquisados neste trabalho, ao 

                                                        
14 A primeira eclodiu quando da saída do Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891.  
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pensamento do historiador Afrânio Peixoto, expresso em livro publicado em meados 

dos anos 40, nos termos seguintes:    

 

O regime republicano, entretanto, piorou-nos a situação. A nossa 
Constituição do Império, de 24, inspirada nas ideias liberais francesas 
do século XIX, Benjamin Constant à frente, era mais liberal do que a 
Constituição Americana de 1787, provinda do absolutismo do século 
XVIII, Montesquieu por inspirador, constituição que bavia de sugerir 
a nossa, de 1891. Retrogradamos. Com efeito, o presidencialismo 
americano é uma monarquia absoluta a curto prazo, mitigada pelo 
revezamento e pela federação. O Parlamento monárquico – embora 
mal imitado e mal exercido – era uma escola de administração e de 
governo: os ministros e presidentes eram discutidos e a opinião fazia-
se pelo debate; o parlamento não votava só: debatia entre si, era uma 
escola mútua; chefes de polícia e presidentes de província eram 
enviados a pontos diferentes do país e tinham assim experiência das 
necessidades do Brasil, não fixados nas suas pátrias regionais; 
contudo o Imperador preocupava-se demais com a Faculdade de 
Medicina e o Colégio D. Pedro II, teses de concurso e exames das 
humanidades e, embora justo e bom, não tinha educação, que não 
recebera, de soberano de país novo, que mais carece de utilidades 
imediatas da vida, do que das aquisições suntuárias da cultura – 
hebreu, astronomia, visitas a academias e convívio com sábios e 
letrados... – mas não era impermeável à experiência, e, ainda na sua 
última fala do trono, deseja a transferência do “poder pessoal”, o 
poder moderador, ao Supremo Tribunal ... Esse “poder pessoal” era 
nulo, comparado com o que conseguiram, no presidencialismo, os 
chefes da nação (PEIXOTO, 1944, p. 231).  

 
 

Para além das tintas de um saudosismo monárquico, até com certos traços de 

eurocentrismo, a questão de fundo posta de um hiperdimensionamento do poder do 

chefe da nação, no presidencialismo, mitigado aqui e ali por uma experiência 

federalista nascida de cima para baixo, oferece um bom quadro de muitos momentos 

da nossa história republicana, pano de fundo para instabilidades políticas de várias 

matizes, justificadoras de ajuizamentos de ações judiciais junto ao STF para a garantia 

de direitos de natureza fundamental. 

 

2.2 O Habeas Corpus 300 

 

O primeiro julgamento considerado pelo Supremo Tribunal Federal como 

histórico é o Habeas Corpus nº 300, impetrado pelo advogado Rui Barbosa e julgado 

em 27 de abril de 1892, com a ordem tendo sido denegada por dez votos a um. Diante 

de um contexto de turbulências já mencionadas, sobretudo em face das reiteradas 



 64

insatisfações da Marinha, o vice-Presidente Floriano, que havia assumido de forma 

definitiva o poder, decretou, em abril de 1892, estado de sítio por setenta e duas horas 

e determinou que se efetivassem inúmeras prisões. Era voz corrente na imprensa, 

então, por conta de demandas que seguramente chegariam ao Supremo, frase atribuída 

ao chefe da nação no sentido de que “se os juízes do Tribunal concederem habeas-

corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas-corpus de que, por 

sua vez, necessitarão” (RODRIGUES, 1991, p. 19).  

O Habeas Corpus 300 foi ajuizado em favor dos senadores Almirante Eduardo 

Wandenkolk, marechal José Almeida Barreto, Dr. Pinheiro Guedes e Coronel João 

Soares Neiva; dos Deputados contra-Almirante Dionisio Manhães Barreto, Coronel 

Alfredo Ernesto Jacques Ourique, Tenente-Coronel Antõnio Adolfo da Fontoura 

Mena Barreto, 1º Tenente João da Silva Retumba, Dr. João da Mata Machado, Dr. 

José Joaquim Seabra e 1º Tenente Domingos Jesuíno de Albuquerque, além de mais 

trinta e dois cidadãos, entre militares e civis. Eram, então, pacientes do mencionado 

remédio constitucional quarenta e três brasileiros, encontrando-se entre os referidos 

cidadãos o abolicionista José Carlos do patrocínio e o poeta Olavo Bilac. A autoridade 

coatora indicada no writ era o Presidente da República (BRASIL. STF, 1892). 

A questão objeto da demanda impetrada por Rui Barbosa foi a detenção de uns 

e desterro de outros pacientes, em face de tumultos havidos na capital federal contra o 

governo, o que justificou a suspensão das garantias constitucionais por ato do 

Presidente da República, entre os dias 10 e 12 de abril de 1892 (BRASIL. STF, 1892). 

O pedido buscava a imediata liberação de todos os presos. Em meio ao grupo dos 

quarenta e três pacientes, havia alguns que foram privados de sua liberdade antes da 

decretação do estado de sítio, outros que foram durante a decretação e outros ainda 

que foram depois.  

Ora, a fundamentação jurídica apresentada por Rui Barbosa assentava-se em 

três pontos essenciais: o de que o STF era competente para julgar o habeas corpus, 

ainda que com a decretação do estado de sítio; o de que os que foram presos antes e 

depois da medida foram vítimas de ação absolutamente nula da autoridade pública; o 

de que, cessado o estado de sítio, que durou setenta e duas horas, todos deveriam 

responder judicialmente sob os procedimentos e processos usuais e não excepcionais. 

Os doze ministros presentes à sessão de julgamento foram Freitas Henriques, 

que era presidente da Corte, Costa Barradas, que era o relator, Visconde de Sabará, 

Andrade Pinto, Quino e Castro, Souza Mendes, Trigo de Loureiro, Pereira Franco, 
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Pisa e Almeida, Barros Pimentel, Macedo Soares e Anfilófio de Carvalho. Presente 

também se encontrava o Procurador Geral da República, Barão de Sobral, havendo 

duas vagas em aberto, por ausência de nomeação do Presidente da República. Cabe 

lembrar que o já mencionado Art. 56 da Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, de 1891, dispunha sobre a existência de quinze cadeiras no STF, 

incluída a do Procurador Geral (RODRIGUES, 1991, p. 19).  

A linha prevalente de argumentação jurídica dos ministros enfatizou em 

primeiro lugar que quando da decretação estado de sítio o Presidente da República 

encontrava-se autorizado a adotar medidas repressivas como a detenção em local não 

destinado a réus de crimes comuns ou o desterro para outros locais do amplo território 

brasileiro. Ademais, foi explicitado que tais medidas não possuem caráter de pena, 

comum na seara criminal, mas de medidas de segurança, temporárias, até que os 

acusados sejam julgados pelo juízo natural, em observância ao teor do Art. 72, § 15 

do texto constitucional, que dispõe que “ninguém será sentenciado, senão pela 

autoridade competente, em virtude de lei anterior e na forma por ela regulada” 

(BRASIL. STF, 1892). 

Assim, sustentaram majoritariamente os ministros que o exercício dessa 

faculdade extraordinária cabia, por determinação constitucional, ao Presidente da 

República, responsável pelas medidas adotadas e por eventuais abusos cometidos. 

Também, em observância aos Arts. 80, § 3º e 34, § 21 da Carta Maior, a aprovação ou 

reprovação da adoção do estado de sítio, bem como das medidas extraordinárias 

empreendidas durante o período, é de competência do Congresso Nacional, não 

cabendo, assim, ao Poder Judiciário, atropelar o juízo de natureza política daquela 

Casa. Também não seria da índole do Supremo Tribunal Federal envolver-se em 

funções políticas do Poder Legislativo. 

Deixou-se expresso, no acórdão deste julgamento sob análise, que mesmo 

havendo afetação de direitos individuais em face das medidas de segurança adotadas, 

com nítida natureza política, ainda assim não caberia ao Poder Judiciário atuar, salvo 

se houvesse, de fato, abusos cometidos por agentes subalternos na execução das 

medidas, o que não parecia ser o caso. 

Ponto crucial na demanda, que envolvia muitos dos pacientes, era o fato de 

que prisões foram efetivadas, segundo o advogado Rui Barbosa, antes da decretação 

do estado de sítio e depois de sua cessação, o que as tornava nulas de pleno direito. Os 

ministros sustentaram majoritariamente que não havia nos autos prova da hora das 
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prisões efetivadas e que, mesmo tendo ocorrido o fato, pouco importava se se deram 

antes ou depois da decretação, pois o fundamental era admitir a existência do período 

todo. Rui Barbosa havia sustentado que as ocorridas antes da mencionada decretação 

eram absurdas e violavam o ordenamento constitucional e que as ocorridas depois só 

se sustentariam juridicamente se tivesse havido prorrogação do habeas corpus 

(BRASIL. STF, 1892). 

Por fim, ante a alegação da defesa no sentido de que os pacientes, caso as 

prisões fossem legais, precisariam, com o fim do estado de sítio, imediatamente ser 

postos em liberdade para responderem pela tramitação processual normal, entenderam 

os ministros ser incabível tal raciocínio visto que até que eles fossem submetidos aos 

tribunais competentes as medidas restritivas se sustentavam, pois não haveria sentido 

restituir-lhes a liberdade diante das graves razões de ordem pública que justificaram a 

medida de segurança. 

Por todo o exposto, dez dos onze ministros votantes denegaram a concessão 

do habeas corpus, entendendo que o Supremo Tribunal Federal, no contexto 

assinalado, não era competente para tomar conhecimento da ação, havendo um voto 

divergente do ministro Pisa e Almeida, com extensão maior que todo o acórdão, 

merecedor de registro. Valendo-se de uma análise de fatos ocorridos ainda durante o 

Império, como na época das sedições havidas no período regencial, tanto no Pará, 

como no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e abordando minuciosa 

análise da Constituição de 1824 e de leis e decretos do período, e até de legislação 

estrangeira, como a Constituição do Chile, o ministro Pisa e Almeida votou no sentido 

da concessão do habeas corpus pretendido para o Senador Wandenkolk e demais 

pacientes, a fim de que fossem apresentados ao STF para tomar conhecimento do 

habeas corpus (BRASIL. STF, 1892). 

São palavras de Pisa e Almeida em seu voto divergente e derrotado: 

 

 Se a Constituição da República estabelece que no estado de sítio as 
garantias constitucionais só podem ser suspensas por tempo 
determinado quando o exigir a segurança do Estado nos casos de 
comoção interna ou agressão estrangeira, sendo esta disposição 
idêntica a do Império, não se pode admitir que a Constituição 
Republicana seja interpretada e executada de modo menos liberal, e 
menos garantidor dos direitos e liberdades individuais, do que o foi a 
do Império pelas leis e decretos citados. (...) A determinação do 
prazo da suspensão de garantias depende do critério do Governo, da 
apreciação das circunstâncias, da gravidade da comoção interna. Do 
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ato político da declaração do estado de sítio tem o Presidente da 
República de dar contas ao Congresso, relatando-lhe motivadamente 
as medidas de exceção que houverem sido tomadas para manter a 
ordem e as leis (Constituição, art. 80, § 3º e lei n. 30 de 08 de janeiro 
de 1892, sobre crimes de responsabilidade do Presidente da 
República, arts. 32 e 33). Se é só a sentença do Estado que justifica o 
uso desta medida extraordinária, cessada a causa, que a determinou, 
cessam os efeitos que dela se derivam. Durante o estado de sítio tem 
o Governo a faculdade de efetuar as prisões que a segurança do 
Estado exigir. Mas se levantando o estado de sítio, os cidadãos 
continuam presos ou desterrados, sem serem sujeitos a processo, 
havendo assim para eles uma suspensão de garantias por tempo 
indeterminado, contra a expressa disposição do Art. 80 da 
Constituição, a lei os provê de remédio para resguardarem-se de 
semelhante violência, e esse remédio é o habeas corpus (BRASIL. 
STF, 1892). 

 
De fato, a partir de uma análise do contexto da decretação do estado de sítio 

pelo Presidente Floriano e das prisões empreendidas de senadores, deputados e 

cidadãos com forte inserção na sociedade da época, percebe-se com nitidez um 

influxo político na decisão proferida, de forma majoritária, pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

Como já sinalizado antes, ainda que de forma ligeira, os primeiros anos da 

República foram turbulentos e havia fortes resistências aos governos militares que 

assumiram o poder. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, em meio a grave 

crise com o Congresso decidiu pela renúncia, mas Floriano, seu substituto, optou por 

um endurecimento das medidas adotadas em face das críticas que se desdobraram em 

revoltas. Frise-se mais uma vez que a Marinha, que teve papel proeminente no 

período monárquico, sentia-se menosprezada pelo governo dos militares do Exército. 

Havia um clima persistente de sedição nessa Arma, com efetiva atuação crítica de 

figuras expressivas do universo militar como Custódio de Melo e o próprio Eduardo 

Wandenkolk.  

É relevante observar que as críticas às medidas de força do governo eram 

muitas vezes confundidas com movimento contra-revolucionários de defesa da extinta 

Monarquia, o que nunca ficou, de fato, provado. Ou antes, muitos dos críticos do 

governo eram mesmo republicanos, mas defensores do estado constitucional de 

direito preconizado na Constituição 15 . A própria posse definitiva de Floriano foi 

entendida pelos setores críticos, civis ou militares, como uma escancarada violação da 
                                                        
15 Para uma melhor compreensão do momento histórico decorrente do processo de Proclamação 
da República ver o texto sobre o movimento republicano da historiadora Emília Viotti da Costa 
(COSTA, 1.999, p. 478-490) 
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carta constitucional, haja vista que a posse definitiva do vice-Presidente só ocorreria 

se transcorrido metade do mandato presidencial de quatro anos, o que não era o caso. 

Assim, por disposição constitucional, caberia a convocação de eleições, mas o vice-

Presidente alegou, como interpretação da Constituição, naturalmente que amparado 

por juristas ligados ao Governo, que tal medida só valeria para os presidentes 

subsequentes eleitos pelo povo, já que o primeiro presidente foi eleito por eleição 

indireta. Não, havia, entretanto, no texto constitucional referência alguma a essa 

suposta exceção. 

As Revoltas da Armada, nesse contexto, soaram com sérias inquietações para 

o recém instalado governo republicano, o que, possivelmente, contaminou o Supremo 

Tribunal Federal na sua maneira de tratar, ao menos no habeas corpus estudado, o 

tema das garantias fundamentais de índole constitucional. Tudo leva a crer que a 

denegação do Habeas Corpus 300, por incompetência da corte para julgá-lo, foi uma 

leitura formalista do texto constitucional. Não parece que o foco demanda fosse a 

usurpação da competência do Congresso para aprovar ou não posteriormente a 

medida de exceção16 e as ações empreendidas em decorrência do estado de sítio. Caso 

os atos do Poder Público tivessem observado os mínimos padrões de 

constitucionalidade, aí sim era absolutamente razoável sustentar, como consta do 

Acórdão, que apenas atos exorbitantes de subalternos pudessem ser objeto da análise 

jurídica do STF. Mas o que se apresentava era justamente o fato de terem havido 

prisões anteriores e posteriores à decretação do estado de sítio, entendidas pela Corte 

como normais. Vê-se que, ao lado do questionamento formulado para a ausência de 

comprovação do dia e hora das prisões, é dito no acórdão da decisão que isso também 

não teria grande significado, uma vez que devia-se observar a compreensão do 

período como um todo. 

O voto divergente do ministro Pisa e Almeida é lapidar no sentido de focar 

justamente naquilo que era o fundamental. Não se discutia se as medidas eram ou não 

cabíveis, nem se o estado de sítio fora decretado ao arrepio da Constituição e das leis. 

A ponto central era o da ocorrência de abuso de poder, para além da disposição 

constitucional e legal, vindo das esferas de cima e não de seus executores. Como já 

salientado, prisões foram efetivadas antes mesmo da decretação do estado de sítio e 

                                                        
16 Quando da decretação do estado de sítio o Congresso encontrava-se em recesso. 
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mesmo depois da cessação dos seus efeitos, havendo nítida violação de direitos 

fundamentais consagrados no nosso ordenamento jurídico constitucional. 

Vale frisar que o ministro Pisa e Almeida, ao estabelecer comparações com o 

ordenamento constitucional anterior, ressaltou o quanto a Constituição do Império e 

leis dela decorrentes foram melhor interpretadas em situações de crise, respeitando 

direitos fundamentais ainda que sob decretação de estado de exceção. O impacto da 

decisão em amplos setores da imprensa também foi considerável, com amplo debate 

tendo ocorrido em face do mencionado habeas corpus. 

O próprio advogado Rui Barbosa, depois de proferida a decisão, escreveu 

vinte e dois artigos no jornal O País, buscando desmontar um a um os argumentos 

utilizados nos votos que denegaram o writ. Por outro lado, a título de exemplo, o 

médico Felisbelo Freire, Deputado por Sergipe, em defesa da decisão do STF, acusou 

Rui Barbosa de ter citado alguns nomes proeminentes do direito de maneira truncada 

ou descontextualizada. Ou seja, houve acalorada divergência em relação à decisão 

proferida, também em debates ocorridos no próprio Parlamento (RODRIGUES, 1991, 

p. 26-27). 

Como arremate conclusivo da explanação, mais precisamente no tocante ao 

trinômio direito, justiça e política, Rui Barbosa noticiou que o Procurador Geral da 

República reconhecera, de forma confidencial em face da amizade com o jurista 

baiano, que a efetiva causa do direito era a causa do habeas corpus (RODRIGUES, 

1991, p. 25). Ou seja, há nítidos sinais de injunção política na decisão do STF, muito 

em face da turbulência do momento. 

 

2.3 O Habeas Corpus 406 

 

Ainda no contexto da já referida Revolta da Armada, eis outra ação de habeas 

corpus impetrada por Rui Barbosa junto ao Supremo Tribunal Federal, com o 

julgamento tendo ocorrido pelo plenário em 09 de agosto de 1893. A autoridade 

coatora era o Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto e os pacientes eram 

quarenta e oito pessoas aprisionados à bordo do navio mercante Júpiter, capturado no 

litoral de Santa Catarina (citar). Por maioria, foi concedida a ordem de soltura dos 

detidos e foi relator do processo o ministro Barros Pimentel. 

O advogado, na peça judicial, indica que teve dificuldade de levantar o nome 

dos quarenta e oito detidos, em fortaleza militar no Rio de Janeiro, por arbitrariedades 
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de agentes públicos e burocracias desnecessárias. É de se mencionar, inclusive, que 

entre os quarenta e oito detidos, que compunham a tripulação mencionado navio, oito 

eram estrangeiros, sendo cinco ingleses, dois norte-americanos e um alemão, o que 

poderia ensejar algum incidente diplomático. O primeiro piloto, comandante da 

embarcação, David Ben Obill, a propósito, era cidadão inglês (BRASIL. STF, 1893). 

Repudiando a grosseria e o constrangimento das prisões ocorridas, em 

flagrante violação dos direitos fundamentais consagrados na Constituição, Rui 

Barbosa clamou para o fato de que só as luzes da corte poderiam clarear as trevas do 

arbítrio governamental. Sobre o relevante papel do Supremo Tribunal Federal para a 

real consolidação da República brasileira, quando de seu discurso de posse como 

presidente do Instituto dos Advogados, em 19 de novembro de 1914, portanto duas 

décadas depois, disse o renomado jurista no discurso sobre O Supremo Tribunal 

Federal e a Constituição Republicana que:  

 
Os tribunais não usam espadas. Os tribunais não dispõem do 
Tesouro. Os tribunais não nomeiam funcionários. Os tribunais não 
escolhem deputados e senadores. Os tribunais não fazem ministros, 
não distribuem candidaturas, não elegem e deselegem presidentes. Os 
tribunais não comandam milícias, exércitos e esquadras. Mas é dos 
tribunais que se tremem e tremem os sacerdotes da imaculabilidade 
republicana (BARBOSA, 1997, p. 555). 

 
 

No julgamento sob análise o proponente fez menção ao Habeas Corpus 300, 

de um ano antes, em que ele pleiteou a soltura de quarenta e três brasileiros detidos ou 

desterrados, logrando insucesso naquela demanda. Na argumentação apresentada 

mencionou também a Constituição do Império e leis criminais da época garantidoras 

de direitos básicos de acusados, como o do prazo de vinte e quatro horas para o juiz 

da causa tomar conhecimento de qualquer detenção e de suas causas. Pautou-se em 

palavras de jurisconsultos e estadistas da monarquia, como Sayão Lobato e Pimenta 

Bueno, o Marquês de São Vicente, para sustentar suas ideias. Revisitou leis 

portuguesas, aqui aplicadas antes da independência, para se contrapor a prisões 

arbitrárias e cercadas de sigilo (BRASIL. STF, 1893). 

Rui Barbosa acusou ainda o governante maior da nação e seus subordinados 

de estarem usurpando múnus constitucionais ao determinarem, agora e antes, prisões 

arbitrárias. Nem sequer para o caso, prisioneiros de um navio mercante, poder-se-ia 
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aplicar a legislação militar, por se tratar de civis, e mesmo o Código Militar garantia a 

transparência dos atos praticados. Ponderou o advogado que:  

 

 Se se tratasse de excessos cometidos por autoridades competentes 
para prender e reter a sua disposição os delinquentes, isto é, de 
autoridades judiciais, muito menos grave fora a hipótese: porque 
então não haverá usurpação de múnus constitucionais, mas apenas 
abuso na atividade de uma função legítima na sua origem ainda que 
irregular no seu exercício (BRASIL. STF, 1893). 

 
 

Ademais, ponto relevante na ação proposta ao STF era o fato de os tripulantes 

do navio Júpiter nem sequer saberem de que delitos estavam sendo acusados, se de 

pirataria, se de sedição, se delito civil, se delito militar. Segundo Rui as leis 

brasileiras, desde o Código de Processo Criminal de 1832, até o decreto de 

organização da justiça federal, em 1890, criaram e mantiveram o habeas corpus em 

defesa dos que sofrerem prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade. E a 

Constituição de 1891, dispunha, de forma genérica, o que abriu terreno para a 

doutrina brasileira do habeas corpus, como visto no capítulo anterior, que caberia o 

remédio heroico sempre que alguém sofrer ou encontrar-se na iminência de sofrer 

violência ou coação por ilegalidade e abuso de poder (BRASIL. STF, 1893). 

Tratando do caso concreto aqui analisado, o fundamento fático para o pedido 

formulado se centrava em dois pontos muito claros, quais sejam: 

 
 Primeiro: pela ausência de notificação da culpa. É a condição 
elementar de todas as garantias individuais, a base de toda defesa, o 
princípio de todo o processo, que se abole por uma estrondosa 
audácia do Poder Executivo. Segundo: por se haver excedido o termo 
de oito dias, sem se encetar sequer a formação da culpa, nem ao 
menos se descobrir indício de que em tal se cogite. (BRASIL. STF, 
1893). 

 
 

Inserindo ainda, na peça processual, menções a outros julgados no Brasil e 

mesmo na Inglaterra, versando sobre o tema do habeas corpus, inferia que, para o 

caso sob seu patrocínio, não havia sentença definitiva, não havia pronúncia, não havia 

prisão militar – ainda que eventualmente questionável –, não havia estado de sítio 

declarado, encontrava-se em plena vigência a Constituição de 1891, havia ausência 

absoluta de processo ou início sequer dele, havia completo mistério sobre a culpa e, 
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ainda, violenta usurpação da competência judicial pela vontade da administração 

(BRASIL. STF, 1893).  

Encontravam-se os detidos em calabouços das Fortalezas de Santa Cruz e 

Lage, como se raptados tivessem sido. Informações esparsas davam conta de que 

teriam sido colhidos em flagrante no já mencionado navio Júpiter, mas não se 

informava flagrante de que espécie. O relato oficial17, por seu turno, dava conta de 

que: 

 

Em abril de 1893, o almirante Wandenkolk embarcou para 
Buenos Aires com nome suposto e com o fim declarado de 
preparar a deposição do Governador do Estado rio-grandense. 
No rio da Prata, a 4 de junho, com a conivência dos oficiais e 
tripulantes do navio mercante Júpiter, assumiu-lhe  o comando. 
Reforçou a guarnição com homens engajados em terra, vários deles 
estrangeiros, e transformou o barco em vaso de guerra com 
armamentos recebidos em Montevidéu e outros pontos do litoral da 
República do Uruguai. Dirigiu-se, então, para a barra do Rio Grande, 
onde entrou em 8 de julho. Segundo o relato oficial, assenhoreou-se 
da barra e dos vapores e lanchas do serviço de obras e de praticagem 
e, depois, da canhoneira Camocim, entregando-a ao capitão de 
fragata reformado Huet Bacelar. Repelido pelas forças legais, depois 
de uma batalha pela posse fortificada da cidade do Rio Grande, saiu 
barra à fora na manhã do dia 13, deixando em abandono a canhoneira 
e as outras embarcações que conseguira dominar. Na barra do norte 
do Estado de Santa Catarina, o Júpiter foi capturado pelo cruzador 
república; presos todos os seus ocupantes, foram, em seguida, no 
Rio, recolhidos a várias fortalezas (RODRIGUES, 1991, p. 28). 

 

Dentro do contexto histórico do momento, registre-se que o depois do episódio 

relatado o almirante Wandenkolk, senador da República, encontrava-se preso na 

Fortaleza de Santa Cruz, na capital federal. E Rui Barbosa, desde meados de julho de 

1893, atuou em três frentes para denunciar o estado de coisas que estava a ocorrer. 

Escreveu o jurista uma série de artigos no Jornal do Brasil, defendendo o almirante, 

acusado de pirataria. Impetrou o habeas corpus sob análise, em favor da tripulação 

civil do Júpiter, e ainda mais dois afetos ao mesmo tema. E manifestou-se com 

veemência na tribuna do Senado, do qual tomava parte, apresentando requerimento 

para que o governo desse todos os esclarecimentos acerca do episódio e das prisões 

(RODRIGUES, 1991, p. 29). 

                                                        
17 Relato consta da mensagem do Vice-Presidente da República, Floriano Peixoto, sobre a prisão 
do Almirante Wandenkolk, dirigida ao Senado em 1º de agosto de 1893. 
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Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, num 1º Acórdão, pela 

apresentação à corte de todos os pacientes detidos bem como pela determinação da 

possibilidade de o governo, por meio do Ministério dos Negócios da Guerra,  

apresentar os esclarecimentos que julgasse necessários acerca das prisões 

questionadas. Mesmo nessa primeira fase de natureza processual, o Ministro Andrade 

Pinto, voto vencido, sustentou a tese segundo a qual o STF não podia conceder habeas 

corpus originariamente, senão em casos muito restritos de sua competência em 

instância única. Para os demais casos o Supremo, no seu entendimento, só poderia 

atuar pela via recursal (BRASIL. STF, 1893). 

Apresentados os pacientes, o Supremo Tribunal Federal, em segundo Acórdão, 

decidiu por maioria pela libertação de todos os detidos, prevalecendo a tese da 

ilegalidade da conservação da prisão em que se achavam, pois os fatos apurados não 

os caracterizavam como autores de delitos militares. Ainda na seara de julgamento 

militar, bem provavelmente a legislação estaria sendo violada, pela ausência de 

publicidade e fundamentação das prisões. Nesta última etapa do julgamento, 

adentrando no mérito da causa, o ministro Faria Lemos votou pela continuidade dos 

pacientes na prisão, prisão efetivada por autoridade competente, mas que, daqui por 

diante, deveria remeter os presos para os cuidados da justiça ordinária. Foi voto 

vencido o de Faria Lemos. Prevaleceu, assim, a ordem de soltura dos pacientes, para 

que fossem entregues à justiça comum, de rito ordinário, para a devida apuração e 

punição de eventuais crimes civis praticados, já que não se tratava, em absoluto, de 

delito de natureza militar. (BRASIL. STF, 1893). 

Depreende-se do teor do segundo julgamento histórico do STF, com 

sustentação jurídica de Rui Barbosa muito semelhante (embora tratando de caso 

distinto) à do julgamento do Habeas Corpus 300, já estudado, uma mudança de 

postura da corte, abraçando mais o direito e o consequente senso de justiça que as 

injunções políticas do momento. Tanto no primeiro habeas corpus, denegado, quanto 

no segundo, concedido, havia nítida violação de direitos fundamentais em jogo. 

Se considerarmos que no habeas corpus anterior a denegação se deu por dez 

votos a um e a concessão, neste segundo caso, se deu por maioria, isso num espaço de 

tempo de pouco mais de um ano de uma decisão para a outra, é plausível sustentar 

que o STF começava a adotar uma maneira diferenciada de interpretar os textos de lei 

em cotejo com a Constituição Federal.  E ainda que o contexto sinalizasse para a 

eventual participação do almirante Wandenkolk no suposto motim, ainda assim a 
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tripulação civil, em princípio, não guardava relação com o levante, sendo mais 

vítimas do que protagonistas da ação.  

De qualquer sorte eles seriam entregues à justiça comum, em liberdade, para 

responderem em foro cível por eventuais ilegalidades praticadas. Para os críticos dos 

abusos do governo militar do alvorecer da República, a concessão do Habeas Corpus 

406, em 09 de agosto de 1893, representava um ponto de inflexão, para a plena 

fruição das garantias constitucionais que rejeitavam de forma veemente as chamadas 

prisões arbitrárias, muitas delas de caráter preventivo. 

Jornais da época, como o Jornal do Brasil e o Monitor Campista, saudaram a 

medida. Esse último jornal, a propósito, afirmou que ainda havia tribunais e 

magistrados íntegros no país, capazes de buscar a justiça de forma serena e com total 

atenção à lei. De forma meio acintosa, meio irônica, em Aviso do Ministro da Guerra 

ao STF foi dito que o vice-Presidente resolveu mandar soltar os presos civis a bordo 

do Júpiter, entendendo oferecer mais uma prova cabal de consideração ao órgão 

superior da justiça (RODRIGUES, 1991, p. 33-34).  

Por todo o exposto, numa análise da decisão amplamente favorável aos 

pacientes com a concessão da ordem de soltura, é de se afirmar que as razões jurídicas 

se sobressaíram neste julgamento, reforçando a ideia de justiça. Por seu turno, as 

injunções políticas do momento, sinteticamente já apresentadas, não tiveram impacto 

no resultado final do pleito. Mesmo o voto contrário à concessão do habeas corpus, 

vencido, se sustentou um juízo técnico-jurídico, vez que a questão posta foi a da 

incompetência do Supremo tribunal Federal para julgar de forma originária alguns 

habeas corpus. 

 

2.4 O Habeas Corpus 410 

 

Neste conjunto inicial de julgamentos históricos do STF, situados no alvorecer 

da República, mais uma ação ajuizada pelo advogado Rui Barbosa, tendo, mais uma 

vez, como pando de fundo, as turbulências políticas dos anos iniciais da nova forma 

de governo, no novo caso sob análise ainda a Revolta da Armada. 

A importância da figura do jurista Rui Barbosa em célebres embates jurídicos 

na nossa corte mais alta é, de fato, marcante. Basta verificar que dos seis primeiros 

julgamentos históricos aqui estudados, todos ajuizados, como já dito, entre 1892 e 

1895, e relacionados de forma íntima à Revolta da Armada e à Revolução Federalista 
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do Sul, cinco deles tiveram como patrono da causa o advogado e político baiano. 

Numa conferência pronunciada em São Paulo em novembro de 1949, o escritor 

brasileiro, Oswald de Andrade, um dos expoentes do nosso modernismo, tratando do 

tema da liberdade enalteceu o papel histórico de Rui Barbosa, assinalando que:  

   
Quando ainda não existiam condições subjetivas para que se 
levantasse a questão social, ele foi uma índice da nossa consciência 
da liberdade. Se a história do Brasil é uma história de opressões, 
temos forçosamente de exaltar as figuras que, como a de Rui, 
assumiram a responsabilidade da luta contra o reacionarismo 
conservador que ainda tenta fazer do brasileiro um escravo dos 
governos de força e um súdito inerme de interesses imperialistas 
(BARBOSA, 1997, p. 36). 
 
 

O Habeas Corpus 410 foi ajuizado por Rui Barbosa em favor do tripulante do 

navio Júpiter Mário Aurélio da Silveira, que se encontrava preso por ordem do 

Marechal Floriano Peixoto. O episódio é ainda um desdobramento do apresentado no 

tópico anterior relativo ao aprisionamento da tripulação do navio Júpiter, na costa de 

Santa Catarina. O julgamento se deu no dia 16 de agosto de 1893, uma semana depois 

da ordem de soltura concedida aos quarenta e oito tripulantes da referida embarcação 

(BRASIL. STF, 1893, a). 

De fato, o imediato do Vapor Júpiter continuava preso e incomunicável na 

fortaleza da ilha das Cobras, mesmo depois, dias antes, da soltura dos civis pacientes 

do Habeas Corpus 406. O fato é que, pelas arbitrariedades reinantes na época e pelo 

ambiente de forçada desinformação, o mencionado paciente não estivera na lista do 

remédio anterior, porquanto o advogado nem sequer soubesse da sua existência, o que 

só tomou conhecimento depois, ajuizando a ação atual. 

Mais uma vez, neste caso, o resultado final foi a concessão do remédio 

jurídico para por em liberdade o paciente já mencionado, com o voto da maioria dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, que esboçou a linha de raciocínio adiante 

exposta. 

Em primeiro lugar foi reforçada a tese de natureza jurídica segundo a qual são 

os Tribunais de Justiça que possuem a incumbência de verificar, quando provocado, a 

validade de normas de direito em face do ordenamento jurídico pátrio, afastando a 

incidência daquelas que forem incompatíveis com a Constituição, lei fundamental da 

nação brasileira (BRASIL. STF, 1893, a). 
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Tal dever decorria não só da índole e natureza do Poder Judiciário, mas 

também do texto constitucional que de forma clara assim dispunha. Assim, a 

utilização do Código Penal da Armada, fundado num Decreto de 1891, não era mais 

cabível, vez que se chocava, em vários aspectos, com a nova ordem constitucional 

instaurada. Nesse sentido, a definição de crime militar ou civil a ser imputada ao 

paciente só poderia advir, no arcabouço legal existente, do Código Penal ou de leis 

militares em vigor, o que não era o caso, como já se disse, do Código Penal da 

Armada (BRASIL. STF, 1893, a). 

Ora, de fato, a lei 631, do longínquo ano de 1851, mas em plena validade, 

alargando o conceito de crime militar, dispunha que os paisanos sujeitos a crimes 

militares eram aqueles que cometessem, em caso de guerra externa, os delitos de 

espionagem, de sedução de praças das forças do governo com vistas a deserção, 

sedução de praças para se levantarem contra o governo, ataque dirigido contra 

sentinelas e invasão de fortalezas, o que não foi o caso dos pacientes liberados do 

Habeas Corpus 406, nem tampouco do paciente do Habeas Corpus 410.  

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria, convictos de que 

nenhum princípio ou regra de direito poderiam qualificar os eventuais delitos do 

paciente como crime militar, submetido, ainda assim, a prisão militar e a 

procedimentos em andamento em foro incompetente, caracterizando o 

constrangimento ilegal de que fala a Constituição para a utilização do remédio 

heroico, decidiram pela concessão do writ, na mesma linha que a decisão prevalente 

no habeas corpus anterior. 

Assim como no julgamento anterior, o ministro Faria Lemos sustentou a 

legalidade da prisão, tendo sido voto vencido. Por seu turno, o ministro Ferreira 

Resende também negou a soltura do paciente por entender que o detentor não o 

apresentou em sessão de julgamento, quando só aí ele poderia adotar alguma decisão. 

Sustentou ainda que as informações trazidas nos autos processuais eram insuficientes 

para que pudesse decidir (BRASIL. STF, 1893, a). 

Do voto da lavra de Ferreira Resende pode se depreender, ao menos em 

relação a esse evento, um certo “pouco caso” do Governo, haja vista que 

 

 Na sessão de 12 de agosto, o Tribunal concedeu habeas-corpus 
requerido por Rui Barbosa a favor de Mário Aurélio da Silveira, 
imediato do Júpiter, a fim de lhe ser apresentado na sessão do dia 16, 
às 10 horas da manhã e virem as informações sobre os motivos da 
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prisão e conservação do paciente na fortaleza da ilha das Cobras. O 
Governo não prestou as informações exigidas nem expediu as ordens 
necessárias para a apresentação do paciente no dia e hora marcados. 
Em acórdão desse mesmo dia 16, por maioria de votos, o Tribunal 
concedia a ordem de soltura do paciente, dizendo que a prisão militar 
e a incompetência de foro onde ele respondia constituíam 
constrangimento ilegal e tinha, portanto, cabimento o habeas corpus, 
segundo o preceito do Art. 72, § 23 da Constituição (RODRIGUES, 
1991, p. 36-37). 

 
 

Vê-se, então, mais uma vez, num caso bastante conexo com o habeas corpus 

analisado no item anterior, dizendo respeito, inclusive, aos mesmos acontecimentos 

políticos, que o Supremo Tribunal Federal atuou em consonância com a legislação e 

com a Constituição. Não se percebe nenhuma injunção política a afetar a decisão, 

mesmo as mais legítimas, eventualmente decorrentes de uma crise de segurança na 

nação. E, da mesma forma que no julgamento anterior, os votos vencidos se deram 

por razões de natureza técnico-jurídica, dizendo respeito ao tema da competência e 

dos procedimentos. 

Há de se frisar, entretanto, que todos os civis liberados pelos Habeas Corpus 

406 e 410 não possuíam forte inserção na sociedade brasileira de então, nem 

tampouco eram políticos ou militares das Forças Armadas. Apresentavam-se, de fato, 

como pessoas do povo pilhadas em contexto de eventual cometimento de delitos, 

jamais, entretanto, de natureza militar. É bem provável, como já se disse antes, que 

estivessem quase todos eles muito mais na condição de vítimas das circunstâncias do 

que de efetivos atores interessados em protagonismo de uma luta política. 

 

2.5 O Habeas Corpus 415 

 

Em 02 de setembro de 1893 foi julgado o Habeas Corpus 415 sendo pacientes 

o senador Eduardo Wandenkolk, o capitão-tenente Huet Bacelar Pinto Guedes e o 1º 

tenente Antão Correia da Silva, impetrado pelo advogado Rui Barbosa. Os pacientes 

encontravam-se detidos nas fortalezas de Santa Cruz, Laje e Villegaignon, no Rio de 

Janeiro, depois de terem sido aprisionados a bordo do navio Júpiter, episódio já 

mencionado nos dois itens anteriores. Por maioria de votos o habeas corpus foi 

denegado, tendo sido relator do processo o ministro Ovídio de Loureiro. Mais uma 

vez a autoridade coatora indicada era o vice-Presidente da República, Floriano 

Peixoto (BRASIL. STF, 1893, b). 
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Rui Barbosa iniciou sua fundamentação jurídica do pedido informando que o 

senador Wandenkolk já deveria ser imediatamente posto em liberdade, porquanto dias 

antes o Senado tenha recebido do presidente da nação o pedido de necessária 

autorização para levar o almirante ao Conselho de Guerra. Ora, nessa linha de 

raciocínio, qualquer processo envolvendo o senador deveria antes contar com a 

aprovação do Senado. Ademais, alegava o advogado que não havia formação de culpa 

contra o senador e que ele gozava de imunidade parlamentar em relação a seus atos 

(BRASIL. STF, 1893, b). 

Valendo-se de paralelos nos direitos inglês e francês, e considerando os 

mesmíssimos fatos que justificaram as concessões dos Habeas Corpus 406 e 410, 

ponderava o jurista que não havia cabimento de os pacientes, ainda que fossem 

militares, serem submetidos ao foro militar, entendendo ser a competência do foro 

cível. Sobre a inexistência de formação de culpa do senador, havia uma demora 

inexplicável desse ato. Os ministros do Supremo Tribunal Federal assinalaram no 

acórdão, denegando o pedido, que em face da natureza militar dos delitos e o caráter 

militar dos agentes, ao senador e aos outros dois paciente seria aplicado o foro militar 

(BRASIL. STF, 1893, b). 

Ainda que a decisão tenha se dado por maioria, no sentido denegatório do 

writ, o voto do ministro José Higyno, acompanhado pelos Ministros Pisa e Almeida e 

Pereira Franco, a favor da concessão do habeas corpus, merece criterioso destaque 

neste turbulento ambiente de agitações sociais. Argumentou o ministro Higyno que 

tanto em face dos princípios gerais do direto, quando em face do nosso jus scriptun os 

oficiais reformados deveriam responder no foro comum, pelos delitos que cometerem 

fora do exercício de um emprego ou função militar. Ademais, era absolutamente 

sustentável a tese de que em todo e qualquer serviço militar essa condição estaria 

exaurida tanto pela reforma, como pela baixa ou ainda pela demissão (BRASIL. STF, 

1893, b). 

Sustentava ainda José Higyno que se o juízo militar só conhece dos crimes de 

emprego militar, sendo estes crimes de responsabilidade por infração de dever militar, 

os reformados jamais poderiam cometer delitos dessa natureza, salvo de houvessem 

assumido cargos ou funções militares. Ademais o auto de prisão em flagrante jamais 

poderia ter sido dispensado em relação ao almirante Wandenkolk, pois como senador 

da República goza de imunidade de não ser detido senão com expressa autorização de 

sua Câmara, no caso o Senado Federal. Assim, para os pacientes, não havia estado de 
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flagrância, e para o parlamentar não havia prévia licença do Senado Federal para a sua 

detenção, sendo essas as razões que justificaram a concessão do habeas corpus 

(BRASIL. STF, 1893, b).  

Por seu turno o ministro Macedo Soares pôs em relevo a discussão sobre o 

fato de os pacientes serem militares ou civis, para ao final concluir que eram, sim, 

militares, sujeito ao foro e legislação militar. Assim, os crimes imputados aos 

pacientes foram nitidamente de natureza militar, com a prisão tendo sido efetuada em 

flagrante delito. Também foi indicado pelo Ministro que a formação de culpa se 

demorou, não tendo ainda iniciado, porque só neste momento é que o Senado 

concedeu a autorização para ser processado o almirante Wandenkolk. Enfim, para 

Macedo Soares os pacientes eram oficiais militares, foram presos em flagrante delito 

e a demora para formação da culpa encontrava-se justificada (BRASIL. STF, 1893, 

b). 

O ministro Andrade Pinto, por seu turno, esboçou a terceira linha de decisão, 

distinguindo a situação do senador da dos outros dois pacientes. Afinal, entre a 

concessão do habeas corpus ou sua negação para os três pacientes, conforme vistas as 

razões anteriormente, Andrade Pinto entendeu que a ordem de soltura cabia apenas 

para dois dos pacientes. Ou seja, para ele, o fato de ter havido prisão do senador sem a 

autorização da abertura do processo pelo Senado, ainda que depois a autorização já 

tenha sido concedida, não afeta o tema da jurisdição, vez que é a justiça civil, por 

disposição constitucional e legal, que, na formação da culpa, definirá o foro 

competente. Em relação aos pacientes Pinto Guedes e Correia da Silva, entretanto, a 

ordem de soltura deveria ser concedida imediatamente, pois ambos encontravam-se 

ilegalmente em prisão militar, já que: 

 
A reforma militar dos oficiais elimina-os do serviço militar (como é 
expresso para os da Marinha, o decreto de 30 de dezembro de 1889 
no art. 3º), e, na desagregação de praça do exército ou armada, faz-
lhes cessar o ofício de guerra, e emancipa-os da respectiva disciplina. 
Portanto são inaplicáveis aos oficiais reformados os intuitos da 
justiça militar, e o correlato privilégio constitucional desse foro 
especial para os militares. Os reformados não são militares, no 
sentido jurídico e da linguagem universal deste puro vocábulo, 
cabível somente aos que têm a profissão do serviço de guerra. (...) Os 
reformados, em razão de suas especiais habilitações, exercem 
empregos militares, como os paisanos em alguns, e estão sujeitos 
extraordinariamente, por obrigação contraída na reforma, a prestar o 
serviço de reserva auxiliar do exército ou armada como a milícia 
cívica; mas, em tais casos, com a responsabilidade de empregados 
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públicos militares e com vínculo acidental – do serviço militar, 
durante a ocupação desses encargos e nessas únicas relações, ficam 
eles equiparados aos militares para o foro especial destes, conservada 
a distinta qualidade de militares reformados, a qual os isenta em tudo 
mais da legislação militar própria daqueles. Nestas especiais 
condições não estavam os três pacientes do habeas corpus” 
(BRASIL. STF, 1893, b). 

 
 

Em meio aos debates centrados em questões processuais, da existência ou não 

do flagrante, da autorização do Senado para o processamento do Senador, de serem ou 

não considerados militares os pacientes reformados e, por fim, do foro competente 

para o julgamento dos supostos delitos cometidos a bordo do navio Júpiter, a maioria 

do Supremo Tribunal Federal entendeu que as prisões não se encontravam eivadas de 

ilegalidade e que não era cabível a concessão do habeas corpus, embora o episódio 

fático fosse o mesmo que justificou as concessões dos dois writs anteriormente 

estudados. 

Vale ressaltar o ambiente hostil na própria sessão de julgamento do dia 02 de 

setembro de 1893, com a presença polícias secretas no recinto portando armas. Havia 

ameaças de dissolução da corte caso fosse concedida a ordem de soltura para o 

senador almirante Eduardo Wandenkolk, uma das vozes mais ativas e contundentes 

contra o governo militar do início da República. Mais uma vez, na sua sustentação 

oral, Rui Barbosa assinalou de maneira clara e insofismável o papel do Tribunal, 

enfatizando que a má política, com seus excessos e vícios, dissipa-se um dia, mas a 

decisão adotada perdura para as gerações futuras. Cumpre salientar que após as 

eloquentes palavras do defensor dos pacientes, aplausos e gritos tomaram conta da 

sala de sessões, confirmando o clima turbulento e acirrado desses tempos 

(RODRIGUES, 1991, p. 39). 

Como já salientado anteriormente, não obstante o peso da defesa do jurista 

baiano e do clima de exaltação de suas palavras vindo do público presente ao 

julgamento, o Supremo tribunal Federal não concedeu a ordem de soltura para 

nenhum dos três pacientes, entendendo que os procedimentos adotados estavam em 

plena conformidade com os ditames do nosso ordenamento jurídico. Ao que tudo leva 

a crer a questão política voltava à tona, provavelmente em face da importância da 

figura do senador Wandenkolk que, de fato, não podia ser tomado como alguém de 

pouca expressão naquele momento. Era, juntamente com Custódio de Mello, 

importante oficial da Marinha e com ampla participação em ações contrárias ao 
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arbítrio de medidas adotadas tanto por Deodoro da Fonseca quanto por Floriano 

Peixoto. Como já se afirmou, antes, para além de eventuais preferências políticas ou 

ideológicas, a Marinha perdera, com a proclamação de 1889, perdera bastante, para o 

Exército, o prestígio que dispunha na época da monarquia. Isso é um contexto que não 

pode deixar de ser considerado naquele momento.  

Rui Barbosa em algumas oportunidades, sobretudo em discursos no 

parlamento ou em artigos escritos em importantes jornais da época assinalava que 

para muito dos desmandos que acabavam sendo referendados por decisões da corte 

máxima contribuía sobremaneira a fraqueza do ministério público. Sobre a ação de 

habeas corpus analisada neste item, afirmou o jurista baiano, em relação a também 

tibieza do Senado: 

     
Se essa instituição se revestisse da energia essencial ao desempenho 
de suas altas funções nestes casos melindrosos, para os quais 
sobretudo a lei procurou dotá-los de certas condições de 
independência, o processo estaria instaurado, há muito, contra o 
almirante Wandenkolk, asiim como contra o demais indiciados no 
caso do Júpiter, ante a justiça comum, as justiças militares 
suscitariam, talvez, o conflito de jurisdição perante o STF, e a 
questão desembaraçada assim completamente das correntes políticas, 
chegaria à câmara dos senadores, depois de liquidado o incidente, 
sempre na esfera judicial, ao terminar a formação da culpa 
(RODRIGUES, 1991, p. 41). 

 
 

Vê-se, pois, com nitidez, pelas palavras de Rui Barbosa, não obstante ser parte 

duplamente interessada na querela, como advogado dos pacientes e como Senador da 

República, que a questão possuía um nítido matiz político, tendo esse ambiente 

certamente definido, mais uma vez, agora para o caso do senador Wandenkolk e dos 

outros dois pacientes, a negativa da concessão do habeas corpus, ainda que houvesse 

elementos jurídicos fortes a sustentá-la. 

 

2.6. Habeas Corpus 1.063 

 

Os pacientes deste remédio constitucional eram o senador João Cordeiro, os 

deputados Alcindo Guanabara e Alexandre Barbosa Lima, além do Major Thomaz 

Cavalcanti de Albuquerque e dos civis Frederico José Santana Nery e José de 

Albuquerque Maranhão. A ação foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal por Rui 

Barbosa e a autoridade coatora era o Presidente da República, Prudente de Morais. O 
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julgamento se deu em 26 de março de 1898 e, por maioria, a ordem foi denegada 

(BRASIL. STF, 1898). 

Os anos de governo do segundo presidente brasileiro foram ainda turbulentos, 

entre 15 de novembro de 1894 e 15 de novembro de 1898. Resquícios da Revolta da 

Armada, a Revolução Federalista no Sul e embates com florianistas radicais pautaram 

as instabilidades do período. Some-se a isso a grave crise econômica por que passava 

o país no termo final do século XIX. Para tornar a situação ainda mais confusa, 

eclodiu no sertão da Bahia o movimento de Canudos, que foi compreendido pelo 

governo federal como um levante de viés monarquista claramente interessado em 

desestabilizar a nascente República. É nesse contexto que Prudente de Morais, para 

adotar medidas enérgicas, decreta entre 1897 e 1898 estado de sítio, pano de fundo 

para o tema do habeas corpus sob análise (FAUSTO, 1995, p. 256-258). 

O primeiro acórdão prolatado em 05 de março de 1898 determinou que no dia 

26 do mesmo mês os pacientes, que se encontravam presos e desterrados por conta de 

medidas adotadas em sede de estado de sítio decretado, fossem levados à corte para 

serem inquiridos, além de determinar também que o governo apresentasse as 

justificativas para as prisões efetivadas. Foi voto vencido nessa primeira decisão o 

Ministro Macedo Soares que se posicionou pela imediata concessão da ordem de 

soltura para os pacientes detidos (BRASIL. STF, 1898). 

A mesma discussão jurídica ocorrida quando da votação do Habeas Corpus 

300, ainda em 1892, voltou à tona neste momento, em relação à competência da corte 

para julgar habeas corpus em período de decretação de estado de sítio, salvo em 

configuradas situações de abusos cometidos por subalternos no cumprimento das 

medidas de exceção. Mais uma vez deu-se majoritariamente a interpretação da 

Constituição Federal no sentido de que só ao Congresso competia privativamente 

aprovar ou suspender o sítio decretado pelo Executivo. E, ainda mais uma vez, 

argumentou-se que nem mesmo o fato de haver vinculação entre direitos 

fundamentais individuais e as medidas adotadas habilitariam o Judiciário a intervir e 

avançar sobre as funções políticas do Presidente da República, expressas no texto 

constitucional (BRASIL. STF, 1898). 

Também outra questão que já havia vindo à tona em relação à decretação do 

estado de sítio retornou ao debate, qual seja a da cessação dos efeitos das medidas 

adotadas, detenções, por exemplo, com o fim do período excepcional. No acórdão 

prolatado foram mencionadas a Constituição do Equador e leis da França e do Estados 
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Unidos reforçando o sentido adotado por nossa corte, segundo o qual a cessação do 

estado de sítio não suspenderia de imediato as medidas adotadas, podendo, sim, 

prosseguir as prisões militares e o devido processo em foro militar ou civil (BRASIL. 

STF, 1898). 

Sustentando, então, que as medidas adotadas pelo Presidente da República em 

face do estado de sítio decretado só poderiam ser avaliadas, inclusive em termos da 

identificação de eventuais excessos cometidos, pelo Congresso Nacional, quando 

avaliasse a referida decretação, aprovando-a ou rejeitando-a, a maioria dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem, sem nem sequer adentrar no mérito. 

Registre-se que em caso de rejeição pelo Congresso, o chefe do Executivo poderia 

responder por cometimento de crime de responsabilidade (BRASIL. STF, 1898). 

É muito oportuna a análise do voto vencido do ministro Manoel Murtinho, 

para quem o Supremo Tribunal Federal estava, em alguns casos concretos, atuando de 

forma absolutamente distante de qualquer lógica de natureza jurídica. Acentuou o 

ministro que: 

 
 O Tribunal, desde que resolveu expedir ordem para o 
comparecimento dos pacientes, e que se requisitasse do Governo 
Federal a necessária informação, implícita e virtualmente firmou sua 
competência para conhecer do fato sobre que versava o pedido de 
habeas corpus. O Regimento Interno do mesmo Tribunal, que tem 
força de lei, visto como foi aprovado pelo Art. 85 da Lei n. 221 de 20 
de novembro de 1894, estabelecendo norma de processo de habeas 
corpus, prescreve no Art. 65, § 2º, que o primeiro ato que deve 
praticar o relator de uma petição de habeas corpus é examinar se a 
espécie é da competência do Tribunal, e no § 3º, determina 
expressamente que o Tribunal se declare incompetente para conceder 
a ordem impetrada, se o pedido não estiver compreendido entre os 
casos nos quais o direito vigente autoriza aquela concessão 
(BRASIL. STF, 1898). 

 
 

Ora, nesse sentido, o argumento de Manoel Murtinho se dava no sentido de 

reiterar que se o Tribunal se considera incompetente para julgar o habeas corpus, o 

indeferimento do pedido deveria se dar em caráter liminar. Não haveria sentido de 

convocar os pacientes para uma sessão próxima e solicitar informações do Governo, 

para ao final julgar improcedente a demanda, sem análise do mérito, por 

incompetência da corte. No caso concreto, se o entendimento majoritário da casa era 

no sentido de que só o Congresso, ao aprovar ou reprovar a decretação do estado de 
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sítio, poderia avaliar a juridicidade dos atos praticados, a negativa do habeas corpus 

teria que ocorrer liminarmente. 

Ainda mais relevante o tema, para o ministro Manoel Murtinho, uma vez que 

em outra ação idêntica, pedindo soltura de paciente em desterro político, o relator do 

caso, m 

inistro Piza e Almeida fundamentou a defesa da concessão do writ justamente 

no fato de que, ao seu juízo, com a cessação do estado de sítio deveriam ser 

interrompidas de imediato todas as medidas repressivas autorizadas, não tendo havido 

nenhuma contestação por seus pares no referido julgamento. Agora estava-se diante 

de situação muito semelhante e a decisão foi pela não concessão do remédio 

constitucional (BRASIL.STF, 1898). 

Um outro importante aspecto levantado pelo ministro Murtinho, no seu voto, 

dizia respeito ao contexto político em relação direta com o direito. Afirmou, assim, 

que: 

 

 Quanto ao argumento que chamarei ad terrorem, invocado na 
discussão e consistente no perigo de reproduzir-se a comoção 
intestina, se o Poder Judiciário, levantado o estado de sítio, cassar as 
medidas de repressão anteriormente tomadas, tem ele mais de 
especioso do que de real. Se o Poder Executivo, a que, na ausência do 
Congresso, cabe declarar o estado de sítio, depois de decretá-lo por 
tempo determinado, abstém-se de prorrogá-lo ainda, é porque 
entende que está plenamente conjurado o perigo que corria a Pátria, 
sem probabilidade alguma de reprodução, e portanto, não necessita 
mais das medidas excepcionais autorizadas para aquele fim. E, não 
há de ser quando o Governo Federal confessa assim solenemente que 
não precisa de medidas de repressão, que o Poder Judiciário, que não 
tem, como o Executivo, a missão direta de manter a ordem e a paz 
públicas, renegará seu elevado papel de protetor dos direitos 
individuais, sustentando a todo o transe medidas opressoras da 
liberdade, não reclamadas pela salvação do país (BRASIL. STF, 
1898). 

 
 

Eis, pois, as controvérsias jurídicas afetas ao caso, podendo-se mais uma vez 

observar, até pela presença de senadores e de deputados nas disputas judiciais, que 

aspectos políticos podem ter contaminado a decisão majoritariamente prolatada. Ao 

que tudo leva a crer, quando havia participação direta em ações contrárias ao governo 

de políticos ou militares, mormente da Marinha, o Supremo Tribunal Federal era 

muito restritivo em termos de garantir a fruição de direitos fundamentais presentes na 

Constituição de 1891. 
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2.7 Habeas Corpus  1.073 

 

Trata-se de ação ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal pelos advogados 

Joaquim da Costa Barradas, José Cândido de Albuquerque Mello Mattos e João 

Damasceno Pinto de Mendonça, em favor do senador João Cordeiro, dos deputados 

Arlcindo Guanabara e Alexandre José Barbosa Lima e do Major Thomaz Cavalcante, 

inicialmente presos depois desterrados para a ilha de Fernando de Noronha. O 

ministro relator foi Ribeiro de Almeida e a autoridade coatora identificada nos autos 

era o Presidente da República, Prudente de Morais. O julgamento deste habeas corpus 

se deu no dia 16 de abril de 1898 com a maioria dos ministros do STF concedendo a 

ordem de soltura (BRASIL. STF, 1898, a). 

O ponto central da análise aqui empreendida, como se perceberá, não foi o 

teor da decisão da corte, em favor dos pacientes, mas a mudança de posição dos 

ministros, em tão curto espaço de tempo, tratando do mesmo tema decidido de 

maneira diversa menos de um mês anos, sendo os mesmos fatos e personagens 

envolvidos. 

A linha de raciocínio jurídico para a concessão do habeas corpus se iniciou, 

no acórdão prolatado, com o registro formal de que entre os pacientes havia um 

senador e dois deputados, o que, por disposição constitucional, condição que os 

impedia de ser presos, desde a diplomação eleitoral até a nova eleição, salvo em caso 

de flagrante delito em crime inafiançável. De pronto já se afirmava, também, que 

nenhum dos três pacientes parlamentares fora preso em flagrante (BRASIL. STF, 

1898, a). 

O tema da imunidade, por oportuno, foi objeto dos debates para, ao final, se 

confirmar a sua importância, especialmente para a classe política, afastando-a o mais 

que possível do ambiente de perseguições de qualquer natureza. Registrava-se 

também, na decisão prolatada, que os pacientes foram presos sob o período de 

decretação do estado de sítio, entre fins de 1897 e início de 1898, conforme já 

enunciado. Ademais, restou comprovado que os pacientes deputados Alcindo 

Guanabara e Barbosa Lima foram detidos antes mesmo da decretação do estado de 

sítio. Expôs-se também a tese outrora rejeitada de que, com a cessação do estado de 

sítio, todas as medidas de exceção adotadas cessam, pois que o estado de sítio só pode 

ser decretado por tempo determinado, que não caberia a manutenção das medidas 
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adotadas em caráter excepcional e que essas medidas não pudessem ser usadas de 

forma continuada, violando a pauta de direitos fundamentais (BRASIL. STF, 1898, a).  

Na peça do relator, ministro Ribeiro de Almeida, faz-se referência à 

Constituição Imperial e a leis do período para justificar a argumentação empreendida, 

inclusive com fatos ocorridos nos anos de 1835 e de 1842, primeiro no Pará, depois 

em Minas Gerais e São Paulo, em que ficou assentado, no passado, que a competência 

legal do governo para prender e conservar cidadão sem o devido processo só pode 

perdurar durante o tempo da suspensão das garantias. Ademais, era o próprio 

Regimento do Supremo Tribunal Federal que, no seu Art. 65, § 3º, consagrava tal 

doutrina, ao dispor que o Tribunal se declarararia incompetente para conceder a 

ordem de habeas corpus, conforme visto na análise do writ anterior, se se tratasse 

medida de repressão autorizada pelo Art. 80 da Constituição, “enquanto perdurar” o 

estado de sítio (BRASIL. STF, 18998, a). 

De fundamental importância é a mudança de posição da corte assumida no 

bojo do julgamento do Habeas Corpus 1073, expressa no acórdão nos seguintes 

termos: 

 
Considerando mais que a esta interpretação do ponto constitucional 
não obsta a atribuição privativamente conferida ao Congresso 
Nacional, no Art. 34, n. 21, da Constituição, para aprovar ou 
suspender o sítio que houver sido declarado pelo Poder Executivo, na 
ausência dele, e, no Art. 80, § 3º, para conhecer das medidas de 
exceção que houverem sido tomadas e que o Presidente da República 
lhe relatará, pois tal atribuição para o único efeito de decretar-se, ou 
não, a responsabilidade dos agentes do Poder Executivo (lei de 8 de 
janeiro de 1892, art. 33), não exclui a competência do Judiciário 
senão para esse julgamento político, que não para o diverso efeito de 
amparar e restabelecer os direitos individuais que tais medidas hajam 
violado, quando delas venha regularmente a conhecer por via de 
pedido de habeas corpus (BRASIL. STF, 1898, a). 

 
 

Como corolário óbvio de alguma interpretação que vedasse a concessão de 

habeas corpus pelo STF enquanto durasse o estado de sítio ou enquanto a sua 

decretação pelo Executivo não tivesse sido apreciada pelo Congresso, por tempo 

dilatado a própria liberdade individual, um direito fundamental, ficaria desassistida de 

garantia, pela mutilação de uma importante função do Poder Judiciário, sendo esta 

transferia, de fato, para o Congresso Nacional. Nesse sentido, em face de todo o 

exposto e da ausência de fundamento legal para que os pacientes estivessem 
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desterrados em presídio na ilha de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, 

criado para réus de crimes comuns, quando eles supostamente teriam cometido crimes 

políticos, assim foi concedida a ordem de soltura para que imediatamente cessasse o 

constrangimento ilegal a que estavam submetidos. 

Neste julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal há uma parte 

marcante no acórdão, presente no voto do ministro Macedo Soares, que aborda 

justamente a mudança de posição da corte, ou antes, o quanto isso faz parte da 

dinâmica de uma casa colegiada. Vale a referência expressa ao episódio, porquanto 

aqui e ali, ao longo da própria história do STF, em alguns momentos esse tipo de 

questionamento vem à tona, o de uma mudança radical na forma de encarar problemas 

jurídicos outrora enfrentados e outra maneira. 

Acentuou Macedo Soares que não se sentia atingido pela censura de 

incoerente por ter decidido em habeas corpus anteriores, de modo absolutamente 

diverso do atual. Registrou que seus novos posicionamentos já se faziam perceber nos 

Habeas Corpus 1036 e 1060 e que, para ele, o cerne da questão dizia respeito ao fato 

de que os decretos de sítio expedidos no Governo de Floriano Peixoto encontravam-se 

conformes a Constituição, enquanto as medidas excepcionais adotadas pelo Presidente 

Prudente de Morais, entre novembro de 1897 e fevereiro de 1898 eram 

inconstitucionais, irracionais, falsas na afirmação dos fatos e despóticas (BRASIL. 

STF, 1898, a). 

Sobre a pecha de incoerência atribuída ao próprio Supremo Tribunal Federal, 

pela mudança de posição em face de entendimento consolidado na própria corte, 

afirmou o ministro que: 

 
 a arguição feita ao Supremo Tribunal Federal por não guardar 
coerência com os seus anteriores acórdãos, que a ignorância ou má fé 
enfaticamente crisma de arestos, como se este ou qualquer outro 
tribunal pudesse formar e firmar arestos porque quer, como quer ou 
quando quer. O aresto é um produto espontâneo, inconsciente, da 
elaboração mental de juízes que, nutridos de ideias e princípios, 
regras e praxes anteriormente apreendidas ou formadas por estudos 
de ocasião, reúnem-se, concentram-se, acordam sem conserto prévio, 
no julgar sempre da mesma maneira, perpétua e semelhantemente, os 
casos submetidos ao seu conhecimento. É esse consenso espontâneo, 
não prevenido, nem constrangido, não proposital, nem ocasional, 
insciente de acordo deliberado, o que constitui o aresto, cuja noção 
exata foi perfeitamente definida, há séculos, pelo jurisconsulto 
romano Callistratus  (BRASIL. STF, 1898, a). 
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Acentuou ainda o ministro que a ideia de perpetuidade de uma decisão 

consolidada nem poderia caber ao Supremo Tribunal Federal, de tão tenta idade, 

tendo começado a funcionar apenas no ano de 1891. Ademais a corte teve que se 

debruçar sobre demandas afetas a decretação estado de sítio em três períodos recentes: 

em 1892, para reprimir a revolta dos “treze generais”; em 1894, para subjugar a 

revolta da armada; em 1897, para poder o chefe de polícia fazer inquérito acerca de 

crimes comuns cometidos no Rio de Janeiro ao longo do ano. Também, em corpos 

colegiados é muito difícil a uniformidade de opiniões, mesmo de natureza jurídica, 

sem contar com a permanente renovação dos integrantes da corte. Por fim, fez-se o 

registro, coerente, diga-se, de causas similares, com as mesmas partes, patrocinada 

pelos mesmo advogados, a decisão pode advir em uma sim, na outra não, pois se julga 

pelo alegado e pelo provado. Basta que haja algum descuido do patrono numa das 

causas que a decisão pode ser distinta da anterior (BRASIL. STF, 1898, a). 

Cabe ainda o registro do conclusivo desabafo de Macedo Soares em relação ao 

tema: 

 

 E isto só espanta e escandaliza a ignorantes ou malévolos. O erro, 
neste assunto, procede do falso pressuposto que o acórdão obriga aos 
juízes, quando só faz lei entre as partes litigantes. A minoria dos 
juízes, em um feito, não é obrigada a seguir, em feitos posteriores, o 
voto da maioria ali vencedora. Cada juiz tra para o tribunal o 
“notável saber” jurídico que a Constituição, art. 56, exige para a sua 
nomeação pelo Presidente da República e confirmação, pelo Senado. 
E muitas vezes se tem visto que a minoria de hoje sustentando a 
verdadeira doutrina contra o grosseiro erro da maioria, triunfa 
amanhã, e é o seu voto consagrado pelo Poder Legislativo, ou pela 
interpretação dos jurisconsultos, ou por novos membros que o 
tribunal adquire, mais sabedores ou melhor norteados. E é assim que 
se forma e firma a jurisprudência dos tribunais (BRASIL. STF, 1898, 
a). 

 
 

É perceptível na análise do Habeas Corpus 1073, julgado em 16 de abril de 

1898, uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal, poucas semanas após a 

decisão prolatada no Habeas Corpus 1063, de 26 de março do mesmo ano. Registre-

se que, dos seis pacientes presentes na ação anterior, ajuizada por Rui Barbosa, quatro 

eram os mesmos da nova ação, ajuizada por outros advogados. Assim, constavam 

como pacientes do novo writ, como já mencionado, o senador João Cordeiro, os 
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deputados Alcindo Guanabara e Alexandre José Barbosa Lima, e o Major Thomaz 

Cavalcante de Albuquerque. 

De fato, no julgamento anterior, o mérito nem sequer foi apreciado, pela 

compreensão prevalente que as medidas adotadas sob estado de sítio seriam 

aprovadas ou rejeitadas pelo Congresso, não cabendo ao tribunal se imiscuir nesses 

temas. Agora a posição foi em sentido contrário, como expresso neste ítem. Frise-se 

que, de fato, houve uma evolução na nova interpretação dada pelo Supremo para o 

tema da sua eventual incompetência, haja vista haver direitos fundamentais dos 

pacientes clamando por proteção. 

Mesmo assim, sobretudo no voto do Ministro Macedo Soares, justificando 

aquilo que seria uma natural mudança de posição da casa, se percebe algum tom de 

influência política, em especial no cotejo que ele faz dos períodos presidenciais de 

Floriano Peixoto e de Prudente de Morais, claramente favorável ao do Marechal e 

crítico ao do presidente civil. De qualquer forma, eis que temas jurídicos e de defesa 

da justiça acabaram por sobressair na decisão final do Supremo, em detrimento de 

eventuais injunções governamentais. 
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CAPÍTULO 3: OS HABEAS CORPUS HISTÓRICOS DA PRIMEIRA 

DÉCADA DO SÉCULO XX 

 

 Sumário: 3.1 O contexto dos julgamentos 3.2 O Habeas Corpus 1.974 3.3 O Habeas 

Corpus 2.244 3.4 O Habeas Corpus 2.437 3.5 Habeas Corpus 2.793 3.6 Habeas 

Corpus 2.794 3.7 Os Habeas Corpus 2.799 e 2.990 

 

 

           3.1 O Contexto dos Julgamentos 

 

O ideário republicano, centrado numa perspectiva de avanço das relações 

políticas nacionais se comparadas ao período monárquico, levou muito tempo para ser 

implementado. A mudança da forma de governo, e mesmo da forma de estado, que 

passou à condição de federativa, não alterou as velhas relações econômicas e políticas 

no Brasil. A dinâmica da sociedade permanecia quase a mesma, nos primeiros anos 

do novo regime. O fato novo talvez fosse a voz mais estridente de uma minoria 

crítica, especialmente nos grandes centros urbanos, como a capital federal, por 

exemplo, o que ensejava a adoção de medidas autoritárias pelos governantes de 

plantão, fossem militares, fossem civis. O fenômeno do coronelismo, oriundo ainda 

dos tempos monárquicos, era a marca preponderante do “agir político”. Com ele se 

reforçava o clientelismo, a velha confusão de interesses entre o público e o privado. 

Este sentimento de que o Estado deveria estar à serviço dos pequenos grupos 

dominantes, econômicos e políticos, e de seus parentes, deitou raízes no Brasil por 

décadas a fio. Há relatos muito significativos sobre o tema, que bem o esclarecem: 

 
Além de grupo econômico, era também a parentela um grupo 
político, cuja solidariedade interna garantia a lealdade dos membros 
para com os chefes. A exclamação do coronel Azeredo, chefe político 
de Mato Grosso, dirigindo-se a Euclides Malta, chefe político de 
outro Estado, ilustra esta afirmação: “Fizeste muito bem, Euclides, só 
elegendo os teus. Eu, como não tenho parentes, cada um que mando 
para o governo de Mato Grosso é um traidor”. A explicação do 
desencanto do Coronel Azeredo era simples: sem um laço de sangue 
ou de aliança que o prendesse ao chefe, quem se visse eleito 
governador de um Estado procurava cativar as simpatias dos chefes 
locais, emancipando-se da chefia política de quem o elegera 
(QUEIROZ, 1989, p. 167). 
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Na primeira década do século XX, assim, episódios mais corriqueiros, em 

épocas de equilíbrio político, tomavam a forma de ameaças ou de turbulências ao 

poder instituído. A cidade do Rio de Janeiro, sede do governo federal, vivia às voltas 

com tensões decorrentes, inclusive, de meras ações administrativas. Por exemplo, a 

ampla reforma do centro da cidade, de sua região portuária, com a abertura de largas 

avenidas, geraram sérios desconfortos. A implantação de medidas de natureza 

sanitária, sob o comando do médico Oswaldo Cruz, como a política de vacinação 

obrigatória contra a febre amarela, trouxe mais efervecência para um ambiente já 

politicamente conturbado. Some-se a isso, também, as reiteradas teses, cada vez mais 

minoritárias é verdade, de que grupos monarquistas continuavam se arregimentando 

para, em algum momento, derrubar a República (SCHWARCZ e STARLING, 2015, 

p. 326-327.) 

Eram teses cada vez mais minoritárias, é verdade, mas não irreais. Durante o 

governo de Rodrigues Alves, em que várias das intervenções administrativas acima 

mencionadas foram efetivadas, sobretudo na capital federal, um novo grupo de 

militares tramou a deposição do Presidente, com a instauração de uma ditadura militar 

e restauração da Monarquia. Por força desses episódios, ocorridos em novembro de 

1904, nova decretação de estado de sítio foi solicitada ao Congresso e devidamente 

autorizada. Vivia, pois, o país, nos primeiros anos da República, entre períodos 

reiterados de estado de exceção (FAUSTO, 1995, p. 258-270). Esse clima 

naturalmente repercutia em termos de demandas ao Supremo Tribunal Federal, como 

será abordado neste capítulo, fazendo com que, aqui e ali, a clássica insatisfação dos 

governantes com o Poder Judiciário estivesse sempre acesa. A propósito: 

 
Em sua Mensagem ao Congresso, dias depois, o Presidente 
Rodrigues Alves queixava-se da falta de uniformidade da 
jurisprudência dos tribunais, dizendo que a incerteza dos julgados 
enfraquecia a ação da autoridade “produzindo no espírito público 
uma impressão de desalento, que é prejudicial à justiça”. E 
continuava: “Em meu conceito o estado de sítio suspende todas as 
garantias constitucionais. Não compreendo de outra forma, pois ele 
foi criado como um estado de exceção, para resguardar a ordem 
pública que é interesse supremo da sociedade” (RODRIGUES, 1991, 
a, p. 76). 

 
 

Outra imensa confusão política que está na origem de alguns julgamentos 

históricos adiante estudados se deu no breve governo de Nilo Peçanha, entre 1909 e 
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1910. Os intendentes eleitos para compor o Conselho Municipal, que era o braço 

legislativo de Distrito Federal, dividiram-se em dois grupos que se digladiaram pela 

posse no mencionado órgão. Deu-se, de fato, uma trágica sucessão de erros no centro 

dos Poderes nacionais, decorrente de uma acirrada luta entre governistas e 

oposicionistas. Num dado momento, no ano de 1910, depois de uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal que, por meio de habeas corpus, permitiu a posse da 

facção não-governista de intendentes, não houve relação alguma, neste período, entre 

o Prefeito e o Conselho Municipal. Ou seja, mais uma crise institucional instaurada, 

aparentemente de natureza doméstica, mas que batia às portas do governo federal. O 

próprio Ministro Pedro Lessa, do STF, sobre as decisões da Corte em relação ao tema, 

afirmou se tratar de escolhas políticas e não de fundamentos de natureza jurídica 

(RODRIGUES, 1991, b, p. 55-57). 

Este pano de fundo tenso, muito marcante na chamada República Velha, 

possuía um ingrediente a animá-lo, a sempre marcante possibilidade de algum golpe 

de natureza militar, como, de resto, o foi a própria Proclamação da República. É fato 

que, só muito recentemente, na História do Brasil, a real preocupação com 

intervenções de natureza militar perdeu fôlego, mas ainda assim há setores 

minoritários na sociedade brasileira que, de tempos em tempos, retomam essa 

ladainha. Naqueles momentos turbulentos do alvorecer do novo regime, entretanto, o 

ingrediente de fato possuía conotação explosiva, ajudando a alargar o impacto das 

instabilidades, mesmo civis, existentes. Para se compreender melhor as raízes 

longínquas deste quadro, até porque ele se desdobra em questões demandadas junto 

ao Supremo Tribunal Federal, como se tem visto nas análises dos habeas corpus 

históricos pesquisados, vale o registro de que: 

 
A primeira ideologia intervencionista girava em torno da concepção 
do soldado-cidadão, desenvolvida durante a Questão Militar. 
Inicialmente, esta concepção foi difundida por jornalistas 
republicanos, com a expressa finalidade de incitar os militares a 
intervir na política e criar embaraços ao governo imperial. Neste 
esforço destacaram-se Quintino Bocaiuva no Rio de Janeiro, em O 
País, e Júlio de Castilhos em Porto Alegre, em A Federação. Como já 
vimos, nestas duas capitais concentravam-se quase 50% dos efetivos 
militares. A expressão foi consagrada no Manifesto dirigido por 
Deodoro e Pelotas, em fins de 1889, ao Parlamento e à Nação. Neste 
Manifesto, escrito por Rui Barbosa, que mais tarde certamente disto 
se arrependeria, fala-se em cidadãos fardados, aos quais não se pode 
negar o direito de participar na vida política do país. A ideia casava-
se muito bem com o positivismo civilista dos jovens oficiais e alunos 
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de Benjamin Constant. Eles a adotaram e a usaram para justificar a 
sua ação a 15 de novembro. A ideia do soldado-cidadão, ao mesmo 
tempo que era instrumento de afirmação militar, refletia o sentimento 
de marginalidade e o ressentimento da organização em relação à 
sociedade civil, especialmente a elite política (CARVALHO, 1990, p. 
210).  

 
 

Há de se levar em consideração que a devida compreensão dos elementos 

históricos marcantes do período auxilia também no entendimento mais adequado das 

posturas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, especialmente 

em sede dos julgamentos históricos dos habeas corpus, objeto desta pesquisa. Aquilo 

que se afirmou na introdução do trabalho, da perspectiva de se identificar relações 

entre o direito, a justiça e as injunções políticas, nas decisões estudadas, passa 

necessariamente por essa quadra compreensiva. Sem a referência, ainda que ligeira, a 

essas conexões, perde-se de vista a própria inserção da Corte estudada na realidade 

política e social dos momentos estudados.  

 

           3.2 O Habeas Corpus 1.974 

 

Esta ação foi julgada no Supremo Tribunal Federal em 14 de janeiro de 1903, 

tendo como paciente Gastão de Orleans, Conde d’Eu e mais membros da ex-dinastia 

brasileira de Bragança.  Impetrou o remédio constitucional Olympio Lima e outros, 

tendo sido relator do processo o Ministro Alberto Torres. O pedido formulado no 

habeas corpus ajuizado não foi conhecido pela Corte (BRASIL. STF, 1903). 

A questão jurídica gira em torno do disposto no Art. 72, § 20, da primeira 

Constituição Republicana, abolindo no país as penas de galés e de banimento judicial 

(BRASIL, 1891), o que teria feito caducar o Decreto 78-A, de 21 de dezembro de 

1889, que baniu a família real do país, medida adotada pelo governo provisório 

republicano, poucos dias após a Proclamação. 

O fato é que, e isso já foi mencionado, as turbulências ocorridas nos decênios 

iniciais da República ensejaram, ainda por um bom tempo, a dúvida acerca da 

existência de conspirações internas que de alguma forma sinalizassem para o retorno 

da Monarquia. Ainda que tais movimentos de oposição ao governo federal não 

possuíssem um alinhamento ideológico com o antigo regime e que, realmente, não 

houvesse adesão popular à causa, o tema era sempre um ingrediente desestabilizador a 

mais. É bem provável que alguns desses grupos rebeldes, como militares da Marinha, 
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por exemplo, sentissem falta tão somente do prestígio que tiveram noutra época, o que 

já foi abordado noutro trecho da pesquisa. Também é razoável supor que alguns dos 

choques ocorridos, com repercussões na sociedade, fossem tão somente a expressão 

da luta de grupos políticos antagônicos, ainda que com perfil ideológico semelhante, 

pelo poder. 

Os impetrantes do Habeas Corpus 1974 pediram ao Tribunal que concedesse 

em favor dos pacientes, que se encontravam na Europa, banidos desde o fim de 1889, 

o salvo-conduto para garantir sua liberdade de ir e vir, em face do constrangimento 

ilegal que sofriam. A principal justificativa para o pedido era o entendimento de que o 

Decreto de banimento teria sido revogado pela Constituição, conforme explicitado. 

Para os impetrantes, mesmo com tal estado de coisas, os membros da família real 

encontravam-se na Europa, distantes da comunhão brasileira e impedidos de entrar no 

país, direito constitucionalmente garantido a qualquer estrangeiro (BRASIL. STF, 

1903). Em linhas gerais o pedido enfatizou justamente esse tema, da suposta 

revogação do aludido Decreto. 

O Tribunal, pelo voto de seus ministros, negou a concessão do writ, 

enfeixando os seguintes aspectos de natureza ou jurídica ou fática. Em primeiro lugar 

decidiram pela competência do Tribunal para a causa, visto que, ainda que os 

impetrantes não tivessem indicado a autoridade coatora, pela temática abordada só 

poderia ser o Presidente da República. Também identificaram na petição a presença 

dos requisitos expressos no Código de Processo Criminal vigente, sendo, de fato, o 

habeas corpus, o meio cabível para se combater ilegalidades ou abuso e poder em 

situações como a apresentada, conforme disposição do texto constitucional (BRASIL, 

STF, 1903). 

Os ministros buscaram na doutrina e jurisprudência estrangeira, especialmente 

na inglesa, além de nos precedentes do próprio Tribunal, a fundamentação para o 

entendimento de que, em tese, o remédio ajuizado era cabível, sendo da plena 

competência da Corte o seu processamento e julgamento. Não houve, pois, maiores 

controvérsias sobre o acolhimento do pedido e a instauração da relação processual, 

ainda que tenha havido, como se observará adiante, voto divergente. Há de se 

mencionar, entretanto, que os impetrantes não fundamentam o habeas corpus no 

decreto do Governo Provisório que os baniu, nos atos levados a cabo para a 

consecução dos termos do referido decreto, nem nos seus efeitos até o advento da 

primeira Constituição republicana. O fundamento jurídico do pedido encontrava-se 
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justamente no texto constitucional, porquanto este tivesse abolido, por via oblíqua, o 

decreto de expulsão (BRASIL. STF, 1903). 

Em relação ao tema da proteção da liberdade, objeto primordial das ações de 

habeas corpus, o acórdão ora examinado registrou que o remédio jurídico não é um 

passaporte geral concedido pelo Poder Judiciário para garantir algo hipotético, perigos 

eventuais ou vagos temores não especificados. Necessário se faz, mesmo em se 

tratando do writ preventivo, que todos os elementos fáticos apresentados reforcem a 

ideia de que há algo de real acontecendo, com ímpeto de violar o direito de ir-e-vir do 

cidadão. Assim, para o caso concreto levado ao Supremo Tribunal Federal, não se 

conseguiu vislumbrar nenhuma limitação dos pacientes, banidos do Brasil ainda em 

1889, e vivendo na Europa desde então. Para além de qualquer análise acerca da 

revogação ou não do decreto de banimento pela Constituição, único ponto jurídico 

efetivamente apontado pelos autores, em termos fáticos não bastaria a justificativa de 

que os pacientes foram banidos em um dado momento. Afinal, só uma efetiva ação 

deles no sentido de tentar entrar no Brasil e, de fato, serem limitados no direito de ir-

e-vir, poderia justificar, no campo fático, uma análise de ilegalidade ou de abuso de 

poder na origem da limitação imposta (BRASIL, STF, 1903). 

Assim, onde estariam as fundadas razões que justificariam a expedição do 

salvo-conduto? Onde se perceberia, pelos fatos aventados, a efetiva ameaça aos 

pacientes? Ao que tudo leva a crer, a petição levou ao Supremo Tribunal Federal 

muito mais uma  tese jurídica, uma eventual hipótese de estudo, que fatos concretos. 

Realmente não se consegue depreender daquilo que foi apresentado, em sentido 

concreto, real, fático, a limitação da liberdade de nenhum dos pacientes, nem sequer 

de forma planejada, o que ensejaria uma medida preventiva. Nenhum 

constrangimento real foi apresentado à Corte pelos autores do remédio constitucional, 

autores, inclusive, agindo sem nenhuma motivação oriunda da parte dos pacientes 

identificados na petição. A demanda deu-se, e isso por si só não a desmerece, como 

produto do arroubo dos autores, de uma vontade de se tornarem conhecidos, e não da 

efetiva situação de constrangimento a que estariam submetidos os pacientes. Nem 

sequer isso foi apresentado nos autos, o tipo de constrangimento que se estava a 

combater. Por todo o exposto, o Supremo Tribunal Federal nem sequer conheceu da 

petição impetrada. 

O ministro Alberto Torres, divergiu da maioria, tendo sido vencido nas 

conclusões. Para ele ao Tribunal cabia conhecer da medida, negando-a, entretanto, no 
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mérito, e assim se deu o seu voto. Alegou que, do ponto de vista da estrita legalidade, 

a Corte só poderia deixar de conhecer o pedido quando não fosse competente para tal, 

quando a petição não estivesse instruída ou quando o direito, em tese, não constituísse 

caso de habeas corpus. Para o ministro, entretanto, tais condições não se faziam 

presentes no caso analisado (BRASIL. STF, 1903). 

Ademais, Alberto Torres entendeu ser cabível, negando no mérito o habeas 

corpus, como o fez, registrar que via com estranheza os autores não terem 

apresentados razões concretas sobre o constrangimento alegado, como que se nem 

sequer soubessem da vida cotidiana dos pacientes. De fato, registrou o ministro, 

qualquer um podia ajuizar a ação, independentemente de comprovação de autorização 

prévia do paciente, ou mesmo até de seu conhecimento. Como se tratava de bem 

extraordinário que se buscava proteger, a liberdade, a ampliação da legitimidade dos 

proponentes vinha ao encontro da garantia de um direito fundamental. Mesmo em tais 

situações, entretanto, em que não há vinculação entre autor e paciente, os fatos afetos 

ao constrangimento, como já assinalado no voto acatado pela maioria, precisariam 

estar muito bem indicados e caracterizados (BRASIL. STF, 1903). 

Negando a possibilidade de se confundir liberdade com licença, ou seja, de se 

conceder a qualquer um a condição de provocar em juízo, nos tribunais, demandas 

sobre constrangimentos que nem sequer encontravam-se definidos, O ministro Torres 

acentuou um ponto, já mencionado, ilustrativo da situação: 

 
O confronto de dados constantes da petição, entre si, e com fatos 
notórios, convenceu-me que tal não sucede no presente caso. 
Encontrei na singularidade de ser requerido este habeas-corpus por 
três jornalistas de Santos e de se notarem na petição lacunas sobre 
elementos de fato e de Direito, quando a ex-Dinastia brasileira tem 
procuradores nesta capital, aqui possui amigos pessoais e políticos, 
entre os quais se encontram eminentes jurisconsultos, a confirmação 
de que a espontaneidade dos impetrantes não é fundada (BRASIL. 
STF, 1903). 

 
 

O outro tema transversal abordado na petição, ainda que sem fortes 

fundamentos jurídicos, foi enfrentado no voto do ministro João Barbalho, que decidiu 

pelo não conhecimento da ação. Trata-se da suposta revogação do Decreto 78-A, de 

21 de novembro de 1889 pela Constituição federal. O referido decreto foi ato do 

Governo Provisório que se instalou após a Proclamação da República, único meio 

cabível de se concretizar a transição ante a fratura institucional ocorrida. Vários foram 
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as medidas adotadas nessa fase transitória, muitas delas referendadas depois no texto 

constitucional, outras já exauridas por se tratarem de temas de incidência imediata. 

Não caberia ao Tribunal, sob a óptica do ministro Barbalho, avaliar ou suprimir 

efeitos de atos praticados pelo Governo Provisório, como, por exemplo, pugnar pela 

revogação de um decreto. Providências dessa natureza encontravam-se fora do escopo 

de atuação do Poder Judiciário, segundo o Ministro (BRASIL. STF, 1903). 

Caso isso fosse levado adiante pela Corte, claramente estaria ocorrendo uma 

indesejada invasão da esfera de competência de um poder sobre o outro, maculando a 

própria teoria da divisão dos poderes. A abolição do decreto mencionado, ou de seus 

efeitos, só poderia ser conduzida agora pelo Governo ou, por lei, pelo Legislativo, já 

que a Constituição de 1891 não tratou de forma expressa do tema. Ademais, valendo-

se de aportes históricos, o Ministro Barbalho salientou que: 

 
Dos Anais do Congresso Constituinte (vol. 1, pág. 81) vê-se que a 
comissão incumbida de dar parecer sobre o projeto de Constituição, 
propôs completar-se o pensamento humanitário do Art. 72 § 1º 
(supressão da pena de galés) “abolindo-se também (sic) a pena de 
banimento, que não mais figura nos códigos modernos”. Não aludiu 
ela aí, e tão pouco na discussão, ao banimento determinado por 
aquele decreto. E ninguém, dentro ou fora do Congresso, manifestou 
tal pensamento. E que não foi com o intuito de revogar esse ato que 
fora apresentada a emenda da comissão, vê-se dos termos dela: “§ 21. 
Acrescente-se – e de banimento judicial” (Anais cit. pág. 130). E 
estas palavras: banimento judicial – inteiramente excluem o ato 
anterior do Governo Provisório, ato não penal nem judiciário do 
Poder Público, mas de natureza inteiramente diversa” (BRASIL. 
STF, 1903). 

 
 

Ademais, um último ponto foi salientado pelo ministro João Barbalho. Pelo 

banimento os membros da dinastia deposta perderam a condição de brasileiros, sendo, 

portanto, dali por diante, estrangeiros. A questão afetiva, em relação a pessoas, ou 

sentimental, em relação ao país, não alterava esse estado de coisas. Mesmo diante de 

todas as fragilidades já expostas anteriormente, que por si só justificariam, como 

justificaram, a recusa pela Corte à concessão do writ, a questão de se estar impedindo 

brasileiros de adentrar no próprio país não prosperava em absoluto, sendo 

absolutamente irrelevante para o fato (BRASIL. STF, 1903).  

Ainda que os receios, no início dos tempos republicanos, da restauração da 

Monarquia fossem muito mais virtuais do que reais, estivessem muito mais ligados ao 

imaginário dos governistas quando diante de críticas ou revoltas de outras matizes do 
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que de situações concretas, o fato é que eles existiam. Não custa lembrar que, com a 

imediata expulsão pelo Governo Provisório, o Imperador havia ajustado sua partida 

para duas horas da tarde do dia dezessete de novembro. Temendo manifestações, 

entretanto, o governo determinou que a partida se desse naquela madrugada mesmo, o 

que efetivamente ocorreu, com a Família Real sendo escorraçada do Brasil 

(SCHWARCZ e STARLING, 2015, p. 315-316). 

Ainda que se saiba que “o projeto republicano – a despeito dos titubeios 

iniciais – significou uma saída legítima diante da falência do Império, mais que uma 

questão exclusivamente institucional, ele vinha de encontro a uma ampliação 

importante do espaço público durante a década de 1880” (SCHWARCZ e 

STARLING, 2015, p. 316), naturalmente que pairavam incertezas acerca do futuro da 

nova forma de governo. E, como já se mencionou noutros pontos, qualquer 

anormalidade em termos de crise dos governos era apresentada quase que 

instantaneamente como crise institucional capaz de fragilizar a nascente República. 

Muitas vezes o hiperdimensionamento das questões políticas, como, por exemplo, 

ocorreu no episódio de Canudos, no sertão da Bahia, tinha origem no próprio 

Governo, como forma de justificar a adoção de medidas mais duras. É fato, como se 

tem visto até aqui, que a decretação de estado de sítio era uma tônica, nesses tempos.  

Assim, nada mais natural que esse fantasma do retorno da Monarquia estivesse 

sempre pairando sobre a realidade política e social do país. Para além de questões 

essencialmente políticas, tudo leva a crer, pelo exposto em relação ao Habeas Corpus 

1974, que um tema sempre incômodo foi utilizado por seus autores como meio de 

criar um foco mais contundente, ou sobre eles mesmos, o mais provável, ou sobre a 

causa, menos razoável de se supor. Mesmo sem grandes repercussões na realidade 

brasileira de então, o Supremo Tribunal Federal alçou à condição de julgamento 

histórico a demanda de anônimos em defesa de pessoas que nem sequer imaginavam 

estar no centro da querela jurídica. 

 

           3.3  O Habeas Corpus 2.244 

 

A questão envolvendo este julgamento integra os episódios relevantes 

ocorridos no início do século passado, quando ainda se processava a consolidação do 

regime republicano no Brasil. Eis que, no Rio de Janeiro, dentre algumas revoltas que 

eclodiram na capital federal, a denominada Revolta da Vacina, no governo do 
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Presidente Rodrigues Alves, mais precisamente em entre 10 e 16 de novembro de 

1904, possuiu uma caracterização muito peculiar, por envolver no movimento o tema 

da saúde pública. 

Convém frisar que tais insatisfações ou incompreensões não estavam adstritas 

à cidade do Rio de Janeiro, embora nela, em meio a um contexto de muitas 

intervenções do poder público no dia-a-dia da cidade, talvez tenham tido maior 

relevância. Vale observar que: 

 
Curiosamente, cristalizou-se nos estudos sobre a Primeira República 
a visão de que, ao contrário do Rio de Janeiro, com a Revolta da 
Vacina, teria havido em São Paulo certa "anuência harmônica" por 
parte dos populares à imposição de medidas de cunho higienista 
como a vacinação obrigatória. Para Telarolli Jr., por exemplo, "no 
São Paulo republicano, exceto pelas poucas representações ao 
Legislativo, são raros os sinais de resistência à vacinação 
obrigatória"3. Contudo, se não houve em São Paulo um conflito 
popular de proporções equivalentes às da revolta carioca, certos 
aconteci- mentos nem sempre tão evidentes denotam outros matizes 
da "resistência" ao discurso e sobretudo às práticas médicas. A recusa 
do Dr. Bacellar em prosseguir sua tarefa sem o devido amparo 
policial enuncia algum grau de resistência por parte daquela 
população, haja vista o clima de animosidade descrito pelo agente 
sanitário. Surgem assim indícios de um embate — silencioso ou mais 
agressivo — que se travava na cidade entre trabalhadores pobres e 
autoridades médicas ou policiais, de modo que a idealização de um 
povo submisso e colaborador das políticas públicas de saúde deve ser 
repensada em face da emergência de conflitos que se davam de 
maneira sistemática – mas não necessariamente organizada —, 
expressando os anseios e temores da população pobre, que nem 
sempre aceitava ou apoiava as intervenções de médicos e agentes da 
saúde pública (MOTA e SANTOS, 2003, p. 153). 
 

 
O habeas corpus ora estudado foi interposto pelo advogado Pedro Tavares 

Júnior em favor do paciente Manoel Fortunato de Araujo Costa. A autoridade coatora 

era o Juiz da Seccional da 2ª Vara do Distrito Federal e o relator no Supremo Tribunal 

Federal foi o ministro Hermínio Espírito Santo. O julgamento se deu no dia 31 de 

janeiro de 1905 e foi provido o recurso por maioria, concedendo o writ de natureza 

preventiva. 

Os pontos mais marcantes do acórdão sinalizam para os fatos que seguem. O 

paciente havia recebido pela segunda vez intimação de um inspetor sanitário da 

municipalidade do Rio de Janeiro para permitir a sua entrada no imóvel com vistas a 

proceder a desinfecção sanitária do ambiente, contra febre amarela. O mosquito 
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transmissor da doença, o Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue, hoje 

impactando a realidade sanitária brasileira, havia sido detectado em prédio vizinho à 

casa do paciente. Por entender que a intimação era ilegal, dela podendo decorrer 

injusta coação, o paciente ajuizou pedido de habeas corpus preventivo na Seccional 

da 2º Vara acima mencionada, argumentando que a Constituição republicana, no seu 

Art. 72, § 11 dispõe que “a casa é o asilo inviolável do indivíduo; ninguém pode aí 

penetrar, de noite sem consentimento do morador, senão ara acudir a vítimas de 

crimes, ou desastres, nem de dia senão nos casos e pela forma prescritos em lei”. 

(BRASIL. STF, 1905). 

Alegava o paciente que se constituía em nítido constrangimento ilegal, uma 

afronta ao texto constitucional, a fundamentação para a intimação efetivada pelo 

agente sanitário amparada num regulamento anexo ao Decreto nº 5.156, de 8 de 

março de 1904. Não havia, pois, disposição legislativa tratando do tema, o que, pelo 

teor da Constituição, seria indispensável para o ato de se adentrar em casa alheia. O 

magistrado de primeira instância negou o pedido formulado, sob a alegação jurídica 

de que o writ só seria admitido como medida protetiva da liberdade corpórea do 

cidadão, não tendo havido nos autos processuais nenhuma comprovação de auto de 

prisão ou de ameaça dele (BRASIL. STF, 1905). 

O Supremo Tribunal Federal, assim, se debruçou sobre o recurso interposto 

pelo impetrante em favor do paciente, pela denegação do habeas corpus na primeira 

instância. O acórdão acentuou, com a convalidação da maioria dos Ministros da 

Corte, que mesmo havendo doutrina firmada por vários arestos do STF no sentido de 

que o writ garante a liberdade física do cidadão, era absolutamente possível a 

concessão do salvo conduto no caso examinado, desde que a intimação oriunda do 

inspetor sanitário e recebida pelo paciente pudesse dar ensejo a alguma coação de 

natureza física (BRASIL. STF, 1905). 

De forma literal disseram os ministros que “é facultado, àquela autoridade, em 

caso de resistência, requisitar o auxílio da polícia, para que a operação sanitária do 

expurgo seja levada a efeito imediatamente, conforme é expresso no artigo 172 do 

citado Regulamento nº 5.156” (BRASIL. STF, 1905). A questão, assim, adentrava 

noutra seara, a do desrespeito ao texto constitucional, em artigo já mencionado, pois 

que tal possibilidade, de adentrar em casa de outrem, mesmo que um agente sanitário 

com os melhores propósitos, só poderia ocorrer por disposição legal, o que não era o 
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caso. Um regulamento, sendo ato secundário, desdobramento de uma norma que lhe é 

superior, não se confunde com uma lei (Brasil. STF, 1905). 

Também não prosperou no Supremo Tribunal Federal a tese de que o 

mencionado regulamento objeto da demanda estaria amparado por autorização da Lei 

1.151, de 5 de janeiro de 1904, que encarregou o Poder Executivo de organizar o 

serviço sanitário, porque pela Constituição teria que haver uma norma legislativa 

regulamentando a eventual necessidade de entrada de um servidor público numa 

residência, sem a devida autorização do proprietário. Para os ministros do Supremo 

Tribunal Federal, o Congresso Nacional, em relação ao tema, não poderia subdelegar 

tal competência ao Executivo, sem que, com isso, acabasse por violar o texto 

constitucional (BRASIL. STF, 1905). 

Assim, em face da inconstitucionalidade do regulamento que facultava à 

autoridade sanitária penetrar nas casas alheias e de, em havendo resistência, requisitar 

força policial para a consecução das medidas, entenderam os ministros que havia, sim, 

iminência de constrangimento ilegal, não sendo essa possibilidade um mero devaneio 

dos julgadores. Por conta do contexto até aqui exposto, o Supremo Tribunal Federal 

deu provimento ao recurso ajuizado, expedindo a ordem de salvo conduto, para que 

imediatamente cessasse a ameaça de constrangimento ilegal a que estava submetido o 

paciente (BRASIL. STF, 1905). 

Para além do quadro jurídico acentuado no julgamento, efetivamente atrelado 

aos limites dos textos legais, curioso é observar a resistência de um cidadão a uma 

ação de vigilância sanitária absolutamente de interesse do bem estar e da própria 

saúde da população. De fato, é de se observar o momento social por que passava os 

grandes centros urbanos do país, a partir de reflexões, neste caso para a cidade de São 

Paulo, como: 

 
Aos caracteres mais representativos da modernidade que se impingia 
sobre o cotidiano da cidade misturavam-se elementos remanescentes 
de uma cidade que havia pouco tempo era a predominante. A 
permanência de práticas consideradas inadequadas era a tônica dos 
conflitos entre a população pobre e as autoridades médicas e 
policiais. São Paulo vivia portanto o dilema da "modernização a 
qualquer custo", cujos novos valores subjugavam comportamentos 
considerados retrógrados e antigos. Os indícios daquela cidade de 
taipa desfiguravam a cidade moderna em cada esquina, em cada 
beco, desafiando as autoridades e seus anseios futuristas. As 
experiências de vida rurais não se resumiam aos espaços periféricos e 
esquecidos pelas reformas urbanas: muitos desses habitantes 
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tomaram as novas e reformadas ruas do centro da capital, tentando 
fugir da fome e da miséria por meio de parcos ganhos do trabalho 
ambulante, de pequenos roubos ocasionais e da prostituição, 
refazendo nas brechas do cotidiano a fuga possível diante da 
realidade a que estavam submetidos (MOTA e SANTOS, 2003, p. 
160). 

 
 
 

Eis, assim, os aspectos mais relevantes deste julgamento histórico ocorrido na 

nossa Corte Suprema, com temática associada a medidas administrativas no campo da 

saúde pública, intimamente relacionadas, é verdade, com turbulências oriundas de 

setores da população, que deram aos fatos cores políticas. 

 

           3.4 O Habeas Corpus 2.437 

 

Tema semelhante ao que fora levado ao Supremo Tribunal Federal em sede do 

Habeas Corpus 1974, já analisado anteriormente, volta à tona, também sob a 

condição de um julgamento histórico, no mês de maio de 1907. O contexto era a 

limitação de liberdade de membros da ex-Dinastia brasileira, da Casa de Bragança, 

em adentrar no território nacional por força do banimento já mencionado. Agora, 

novos fatos vêm à tona e são carreados ao processo. 

O paciente é Luís d’Orleans e Bragança e a ação foi ajuizada pelo advogado 

José da Silva Costa, representante da família Real no Brasil. O relator foi o Ministro 

Lúcio de Mendonca e o julgamento do writ se deu em 11 de maio de 1907 e o dos 

embargos interpostos pelo autor se deu em 29 de maio de 1907. Em ambos os 

julgamentos o Supremo Tribunal Federal, por maioria, denegou a ordem preventiva 

de natureza liberatória. 

A questão jurídica girava, agora de forma nítida, diferentemente do 

julgamento anterior, em torno da revogação ou não do decreto de banimento da corte 

brasileira, assinado pelo Governo Provisório, em 1889, pela Constituição republicana 

de 1891, que lhe é posterior. A questão fática também apresentava novos contornos, 

mais expressivos, neste novo caso. D. Luís de Orleáns e Bragança, filho da Princesa 

Isabel, viajava incógnito, com nome diverso, num navio mercante francês que deveria 

desembarcar no Rio de Janeiro. O plano tinha como premissa a entrada de D. Luís no 

Brasil, anônimo, o que o levaria a encontrar velhos amigos. O tempo operaria em seu 

favor, pois que já se encontrando em terras brasileiras, sem intenção alguma de 
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natureza política, talvez os ânimos governistas se arrefecessem e o mencionado 

decreto fosse revogado (RODRIGUES, 1991, a, p. 23). 

O Príncipe de Bragança, entretanto, acabou ainda no navio atuando de forma 

distinta. Nas conversações à borda encantou-se com a receptividade de muitos que o 

reconheceram, não mais sabendo se era melhor a revogação ou não do decreto, dado 

que na condição de vítima lograva mais êxito sua empreitada. Por seu turno, aqui no 

Brasil, jornais divulgaram a chegada de D. Luís ao Rio de Janeiro para os próximos 

dias, o que levou o Presidente da República, Afonso Pena, de forma célere, enviar 

carta ao Vice-Presidente do Senado Federal, Rui Barbosa, inquirindo-o acerca de se a 

Constituição havia revogado o decreto do Governo Provisório e de se o mencionado 

Príncipe, que não era herdeiro do trono, era alcançado pelo referido decreto, no caso 

de continuar válido. O jurista baiano se manifestou no sentido de que apenas o Poder 

Legislativo poderia revogar o documento e que a sua existência não ofendia a 

Constituição, embora tenha afirmado que, quando dos debates na Constituinte, se o 

tema tivesse vindo à tona, o que não realmente não ocorreu, ele mesmo teria sido 

favorável à revogação do Decreto 78-A, de 1889, por texto normativo expresso em 

disposição transitória da Constituição que estava sendo elaborada (RODRIGUES, 

1991, a, p. 24-26). 

Com as notícias correndo à solto, conforme apresentado, não restou alternativa 

ao representante legal da Família Real no Brasil senão a de ajuizar o habeas corpus 

preventivo ora analisado, no STF. A situação fática apresentada pelo autor era a de 

que lhe constava que o Governo resolvera proibir o desembarque do D. Luís de 

Orleáns no porto do Rio de Janeiro, ele que se encontrava a bordo do navio mercante 

francês Amazone. Fez menção o advogado ao fato de que se valia de notícias de 

jornal veiculadas nos últimos dias e que, se assim entendesse, a Corte poderia buscar 

maiores explicações do Governo antes de deliberar sobre o writ (BRASIL. STF, 

1907). 

O acórdão prolatado, com aval da maioria dos ministros do Tribunal, 

sustentou a tese de que o Decreto nº 78 A, de 21 de dezembro de 1889, não se 

encontrava ab-rogado pela Constituição, pois nela a proibição era dos banimentos 

decorrentes de ações penais decididos pelo Judiciário, o que não era o caso. Também 

foi reforçado o entendimento de que na frase “sua família”, presente no mencionado 

decreto, se incluíam os netos do Imperador deposto, o que atingia, assim, o paciente. 

Por fim, salientaram ainda os ministros que o Decreto 78-A encontrava-se plenamente 
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vigente, até porque nas disposições transitórias da Constituição havia derrogação de 

trechos do ato normativo, sem tocar, entretanto, noutros pontos, como o do 

banimento. Por todo o exposto o Supremo Tribunal Federal negou a concessão do 

habeas corpus preventivo a Dom Luís de Orleáns, sendo legal, pois, a proibição de ele 

desembarcar no país (BRASIL. STF, 1907). 

Em longo voto, o ministro Alberto Torres, vencido, expressou posicionamento 

divergente do da maioria dos integrantes da Corte. Para ele, a especificação de 

direitos e garantias no texto constitucional não exclui outros, deles decorrentes, e não 

enumerados. Assim, o Art. 72, § 10 dispunha que “em tempo de paz, qualquer pode 

entrar no território nacional ou dele sair com a sua fortuna e bens, quando e como lhe 

convier, independentemente de passaporte”. Tem-se, pois, para o ministro, o princípio 

da liberdade de locomoção duplamente consagrado no texto constitucional. Ademais, 

a República, e isto é de sua natureza enquanto forma de governo, não admite 

diferenciações por privilégio de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue 

ordens honoríficas existentes, tão comum no período imperial (BRASIL. STF, 1907). 

Como já mencionado, a impetração do habeas corpus se deu no apagar das 

luzes da suposta chegada do Príncipe por essas bandas. Havia, pois, requisitos para o 

Tribunal julgar o fato com urgência. Pelo entendimento do STF, os membros da 

Família Real brasileira, não estariam sob a proteção da Constituição, valendo para 

eles o disposto no aludido decreto, o que ensejava certa instabilidade e estranheza 

jurídica. Para o ministro Torres, em países de tradição codificada, a Constituição 

encontra-se acima de todos os poderes e faculdades dos órgãos existentes, sendo a 

fonte de todo o direito. Não haveria, assim, direito pré-constitucional ou extra-

constitucional. Os constituintes brasileiros, a propósito, no Art. 83 da Carta 

dispuseram expressamente que continuariam válidas e vigentes leis do antigo regime, 

que já não tivessem sido revogadas, mas que não fossem contrárias à nova 

Constituição. A intenção por trás do dispositivo era de dar eficiência ao sistema 

normativa existente, que necessitava de permanecer funcionando, agora sob a 

filtragem do novo texto constitucional, e talvez até fosse desnecessária a ressalva 

(BRASIL. STF, 1907). 

Ademais, alertou o Alberto Torres que: 

 
Ao mesmo tempo que assim procedia, a respeito das leis do Império, 
a “Constituinte aprovava a emenda da comissão eleita para dar 
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parecer sobre o projeto da Constituição elaborada pelo Governo 
provisório”, que propunha a supressão, por inoportuno, do art. 2º, das 
disposições transitórias desse projeto, assim formulado: “os atos do 
Governo provisório não revogados pela Constituição serão leis da 
República”. Ao passo, pois, que as leis do antigo regime, consoante 
ao espírito do novo, eram mantidas pela Constituinte, não obtinham a 
mesma ramificação as do Governo provisório, ainda que harmônicas 
com os princípios constitucionais; a apreciação destas foi deixada ao 
critério do legislador ordinário. Se, em relação aos atos da ditadura, 
não repugnantes à Constituição, que é o que significa a cláusula “não 
revogados pela Constituição”, julgou a Constituinte que devia fazer 
esta reserva, seria completamente descabido presumir que ela deixou 
em vigor atos evidentemente contrários aos seus mais claros e 
precisos preceitos (BRASIL. STF, 1907). 

 
 

Desenvolvendo sua linha de raciocínio, o ministro Torres enfrentou a questão 

sustentada, já pela segunda vez 18 , de que o constituinte ao incluir no texto 

constitucional a palavra judicial ao termo banimento teria claramente deixado de fora 

do eventual controle de constitucionalidade o decreto de banimento, que não 

ostentava natureza judicial. Essa interpretação, para o ministro, afrontava os 

princípios mais elementares de hermenêutica, já que num estado de direito 

republicano jamais teria sentido algum uma interpretação absolutamente restritiva de 

um direito ou garantia individual, como o da proibição de penas de galés e de 

banimento, conforme disposto no Art. 72, § 20, da Carta. Assim, de forma expressa, 

sustentou o Ministro que: 

 
A junção deste predicado é, em primeiro lugar, um pleonasmo: na 
palavra pena de que eram, por sua vez, predicados as locuções de 
galés e de banimento, já estava compreendida a noção de ato ou 
decreto judicial, pois que não é lícito admitir a ideia de galés ou de 
banimento como pena civil, disciplinar ou administrativa. Mas, se 
fosse razoável dar ao adjetivo a força que se lhe atribui, justamente 
pelo fato de ser um pleonasmo, pelo mesmo motivo se poderia 
concluir que, independentemente do emprego desse vocábulo, só por 
efeito da parte do artigo que extingue a pena de galés e a de 
banimento, o legislador constituinte entendeu dever deixar facultado 
ao Poder público o direito de impor as galés os banimento a qualquer 
indivíduo, por motivo de ordem e ato de alta polícia: a conclusão 
inferida, para o caso do banimento, do seu predicado judicial, 
resultaria para o banimento e para as galés da palavra pena. E 
teríamos assim, consagrado, como lei ordinária neste regime, o 
direito de decretar as galés e o banimento por ato discricionário do 
Governo (BRASIL. STF, 1907). 

 

                                                        
18 O mesmo raciocínio jurídico foi esboçado no julgamento do Habeas Corpus 1974. 
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Adiante, ainda no seu extenso voto, o ministro Alberto Torres, com muita 

precisão jurídica, explicava o eventual porquê de o pleonasmo ter sido utilizado, 

remontando às origens do instituto do banimento, em que o e natureza judicial, mais 

recente, se junto o banimento político, mais antigo. Tornou-se assim, o termo 

banimento judicial, um modo de dizer, uma espécie dentro do gênero mais amplo, que 

incorporava o de natureza política. Ademais, na realidade jurídica brasileira, nunca 

houve outro tipo de banimento senão o de natureza judicial, indicado no Código 

Criminal de 1830. Para o ministro, “a falta de concisão na forma da lei constitucional, 

o uso frequente da expressão banimento judicial, na linguagem jurídica, o intuito de 

suprimir aquele que existia entre nós, a desnecessidade de aludir ao que de nenhum 

modo poderia subsistir” (BRASIL. STF, 1907) explicavam de forma cabal o tema, ou 

seja, o termo judicial presente na Constituição não deixava o Decreto 78-A, de 1889, 

a salvo do crivo da adequação à Constituição.  

Para o Alberto Torres era absolutamente incabível que o adjetivo “judicial”, 

pois, inscrito justamente num trecho do Art. 72, intitulado “Da Declaração de 

Direitos”, fosse capaz de alargar uma interpretação afrontando de forma clara um 

direito fundamental, e isso sob o regime republicano. Ponto relevante de análise 

intertemporal de normas em cotejo com a Constituição foi levantado pelo Ministro, de 

forma muito segura: 
É improcedente o argumento que aponta, como interpretação 
autêntica do texto constitucional, o ato da Câmara dos Deputados 
pelo qual se deixou de aceitar, como objeto de deliberação, o projeto 
apresentado pelos representantes Caetano de Albuquerque e 
Amphilophio de Carvalho, propondo a supressão do banimento. Se 
em qualquer organização política a espécie de interpretação, a que se 
dá o nome de autêntica, é, com poderosíssimos argumentos, 
considerada por jurisconsultos de universal conceito, uma concepção 
injurídica, no regime presidencial, de separação dos poderes, não há 
que duvidar da sua absoluta impropriedade; (...) o ato da Câmara 
estaria longe de valer por interpretação autêntica, não obstante ser o 
Congresso que sucedeu a Constituinte composto dos mesmos 
membros desta (...). À Câmara que não podia mais “fazer” a lei 
constitucional, falecia poder para interpretá-la autenticamente 
(BRASIL. STF, 1907). 

 
 

Por fim o ministro Alberto Torres, arrematando seus argumentos para votar 

pela concessão do habeas corpus preventivo ao membro da Família Real, asseverou 

que o direito de exceção, de alta polícia, não pode ser presumido, não pode ser uma 

inferência de artimanhas interpretativas, sobretudo no regime republicano. Para ele o 
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decreto estava em descompasso com a primeira Constituição brasileira e os fatos 

arrolados na petição ajuizada no Supremo Tribunal Federal justificavam sim a 

concessão do writ. 

Vê-se que, passados já dezoito anos do fim do regime monárquico, ainda havia 

no país uma certa nuvem de temor que cercava o tema. Muitos foram os juristas de 

então, debruçados sobre a questão, e não apenas os ministros da Corte Suprema, que 

enxergavam o mencionado decreto como válido e vigente, valendo-se de um pequeno 

detalhe no texto constitucional para restringir o direito de ir e vir dos integrantes da 

Família Real de Bragança. De fato, o voto do ministro Alberto Torres foi de uma 

precisão jurídica muito clara, fundamentado num olhar hermenêutico extremamente 

coerente e pertinente, sempre em defesa dos direitos fundamentais, mas sem 

sobrepujar, em tempo algum, o direito posto. Ou antes, o ministro Torres, ao divergir 

no Supremo Tribunal Federal sobre a não concessão do habeas corpus, não invocou 

razões meta-jurídicas, filosóficas, mas o fez com base numa interpretação consistente 

dos próprios textos de lei. 

Também é oportuno frisar, nestas análises parciais que serão retomadas com 

mais vigor na conclusão do trabalho, que o clima político confuso ainda reinante 

nestes primeiros governos republicanos, com o reiterado recurso retórico da imagem 

de uma retomada da Monarquia, parece não ter tido impacto neste julgamento 

específico. A análise do acórdão e do longo voto divergente do ministro Alberto 

Torres não deixa transparecer nenhum emocionalismo de natureza política ou 

ideológica. O que se tem é um choque de interpretações jurídicas distintas, uma 

seguramente mais conservadora, a prevalente que fundamentou a decisão, e uma mais 

avançada, em sintonia com a maior garantia possível dos direitos fundamentais 

expressos na Carta. 

Não se observa, assim, picuinhas políticas no entorno do caso, até porque não 

restou claro que a vinda de Dom Luíz de Orleáns e Bragança estava relacionada com 

a possibilidade de levantes ou coisas do gênero, não obstante a pronta atenção do 

Presidente da República, Afonso Pena, ao episódio, conforme explicitado 

anteriormente. 
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3.5 O Habeas Corpus 2.793 

 

No termo final do governo de Afonso Pena, falecido em junho de 1909, sem 

concluir o mandato presidencial, que foi concluído pelo vice-Presidente, Nilo 

Peçanha, o clima político em alguns estados do Brasil e na capital federal se tornou 

tenso. A própria campanha presidencial de 1910, que ficou conhecida como 

“campanha civilista”, em que Rui Barbosa se opôs, como candidato civil, a um 

militar, Hermes da Fonseca, que saiu vitorioso, agravou o quadro. Mesmo o clima de 

pré-campanha já acentuou determinadas contendas que tiveram reverberações 

indesejadas em temas, como, por exemplo, o da eleição e posse do Conselho 

Municipal, que, no Distrito Federal, fazia as vezes Poder Legislativo local. Havia, 

cabe frisar, um clima de aparente cisão entre integrantes das oligarquias paulista e 

mineira, estrutura de sustentação da política na República Velha. 

A melhor compreensão jurídica do período, e de alguns processos em sede de 

habeas corpus identificados como julgamentos históricos, pelo Supremo Tribunal 

Federal, como se verá, passam necessariamente pelo entendimento do momento 

político, cujo pano de fundo pode ser assim sintetizado: 

 
Um acordo entre São Paulo e Minas perdurou de 1898, com a eleição 
de Campos Sales, até 1909. Nesse ano, abriu-se a dissidência entre os 
dois Estados, que facilitou a volta provisória dos militares e a volta 
permanente do Rio Grande do Sul à cena política nacional. A 
campanha para a presidência da República, em 1909-1910, foi a 
primeira efetiva disputa eleitoral da vida republicana. O Marechal 
Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, saiu candidato com o 
apoio do Rio Grande do Sul, de Minas e dos militares. São Paulo, na 
oposição, lançou a candidatura de Rui Barbosa, em aliança com a 
Bahia. Rui procurou atrair o voto da classe média urbana, defendendo 
os princípios democráticos e o voto secreto. Deu à campanha um tom 
de reação contra a intervenção do Exército na política. Atacou os 
chefes militares e contrapôs a Foça Pública estadual ao Exército, 
como modelo a ser seguido. Embora a base política mais importante 
de Rui Barbosa fosse, naquela altura, a oligarquia de São Paulo, sua 
campanha se apresentou como a luta da inteligência pelas liberdades 
públicas, pela cultura, pelas tradições liberais, contra o Brasil inculto, 
oligárquico e autoritário. A vitória de Hermes produziu grandes 
desilusões na restrita intelectualidade da época (FAUSTO, 1995, p. 
271). 

 
 

O habeas corpus agora examinado teve como pacientes Thomaz Delfino dos 

Santos e outros e foi ajuizado no STF pelo advogado Melcíades Mario de Sá Freire, 
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contra ato do Juiz Federal da 1ª Vara. O relator foi o ministro Canuto Saraiva e o 

julgamento se deu em 08 de dezembro de 1909, com o recurso sendo desprovido, 

negando-se o writ, e convalidando a decisão proferida em primeira instância 

(BRASIL. STF, 1909). 

O impetrante alegou que, atendidas todas as previsões legais e regulamentares, 

o Conselho Municipal havia reconhecido os poderes de seus membros eleitos, 

proclamados intendentes e devidamente empossados no órgão. Encontravam-se, pois, 

os pacientes, exercendo suas regulares funções, amparadas pelo Decreto 5.160, de 

1904, que regulamentava o funcionando do Conselho, quando o Presidente da 

República, em face de acirrada controvérsia entre dois grupos de intendentes eleitos, 

baixou decreto declarando inexistente o mencionado Conselho, com as atribuições de 

gestão do Distrito Federal cabendo exclusivamente ao Prefeito do Rio de Janeiro 

(BRASIL. STF, 1909). 

Valendo-se da já referida doutrina brasileira do habeas corpus, uma ampliação 

da clássica utilização do writ para a estrita garantia do direito de ir e vir, o STF 

entendeu ser cabível a instauração da relação processual, como meio cabível de evitar 

lesão de direito por ilegalidade ou abuso de poder. A existência de um decreto, já 

citado, que estabelecia as normas de estruturação do Conselho, e um outro, de 

natureza presidencial, que o extinguia, não afastava a competência d Poder Judiciário 

para se manifestar, uma vez demandado (BRASIL. STF, 1909). 

Foram analisados todos os documentos acostados aos autos, antes e depois da 

sentença originária recorrida, algumas foram as ilegalidades observadas, como, a 

título de exemplo: 

 
E assim que, entre outras, não foram guardadas as disposições dos 
arts. 1, 5 § 2º, 8, 9 § 1º do Regimento: a reunião dos Intendentes 
diplomados, que deveriam eleger a Mesa provisória, ante a qual é 
feita a verificação de poderes, não foi presidida pelo Intendente 
diplomado mais velho de entre os presentes; a verificação de poderes 
foi feita de modo a importar em anulação de eleição, dando em 
resultado ficarem candidatos diplomados inferiores em votos a outros 
não diplomados, e o Conselho não mandou proceder a nova eleição 
para as vagas resultantes das nulidades; excluídos três diplomados, 
reconhecidos com prejuízo de três diplomados, sem que o Conselho 
mandasse proceder a nova eleição, como dispõe a lei, esses três 
intendentes reconhecidos ilegalmente não podem ser computados 
para a formação dos dois terços indispensáveis para sua instalação e 
funcionamento ordinário (BRASIL. STF, 1909). 
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Os ministros do STF entenderam, por óbvio, que algumas violações 

regimentais eram pouco substanciais, mas outras eram de grande relevância, como 

manter no Conselho intendentes eleitos com votação menor do que a de outros não 

diplomados, o que ensejaria convocação de nova eleição. Esse era o motivo 

substancial do Decreto presidencial 7.689, de 26 de novembro de 1909, dissolvendo o 

referido Conselho. Assim, para a maioria dos Ministros, era caso evidente de negativa 

do habeas corpus, o que foi feito, mantendo-se a decisão da 1ª Vara Federal 

(BRASIL. STF, 1909). 

O ministro Pedro Lessa negou a ordem solicitada, mas por outros 

fundamentos. Entendeu o jurista que o Decreto do Presidente da República que 

dissolveu o Conselho, transferindo, por força maior, a administração do município da 

Capital Federal ao Prefeito, era ilegal e inconstitucional. A ilegalidade, para o 

ministro Lessa, decorria do fato de o Decreto 5.160, de 1904, que regulamentava o 

Conselho, só admitir duas hipóteses para o Prefeito governar e administrar sem o 

assessoramento do órgão. Primeiro, em caso de anulação de eleição, o que não havia 

ocorrido. O Outro, em caso de força maior, todavia: 

 
A essa opinião se opõem noções elementares de direito. A expressão 
– força maior – tem significação bem conhecida. Caso fortuito e 
força maior – são todos os fatos que não se podem prever, ou a que, 
se porventura previstos, não se pode resistir. Distinguem muitos 
jurisconsultos o caso fortuito da força maior, dizendo que o primeiro 
procede dos elementos, das forças da natureza, como a tempestade, o 
terremoto, a moléstia, o raio, ao passo que a força maior é oriunda da 
vontade das autoridades, ou da violência dos homens, como os atos 
dos piratas e salteadores. Para outros o caso fortuito e a força maior 
são expressões sinônimas. Era, pois, necessário que se tivesse dado 
um desses fatos que se não preveem, ou a que se não resiste, para que 
o Distrito Federal ficasse privado do seu Conselho Municipal. Deu-se 
algum desses fatos? Absolutamente, não (BRASIL. STF, 1909). 

 
 

Para o ministro, sendo ilegal o Decreto do Presidente, como corolário seria 

também inconstitucional. Afinal, não tendo havido as razões para a que o Prefeito 

administrasse sem o Conselho, ainda que uma das duas razões houvesse, por força de 

disposição constitucional, o Distrito Federal é ente autónomo da federação, sendo, 

portanto, incabível um decreto do Chefe do Executivo Federal dissolvendo o 

Conselho Municipal. Mas deu-se também a denegação do writ pelo ministro Lessa, 

tendo em vista que “o fim que se tentou conseguir, impetrando (o habeas corpus) não 
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foi garantir a liberdade individual somente, mas resolver concomitantemente uma 

questão de investidura em funções de ordem legislativa” (BRASIL. STF, 1909).  

Citando doutrinadores ingleses e norte-americanos, Pedro Lessa reafirmou, 

num caso concreto, sua posição restritiva no sentido de compreender o instituto do 

habeas corpus como garantidor da liberdade individual de locomoção, ou de algum 

direito a ela atrelada de forma íntima. Como já salientado noutro capítulo, o ministro 

Lessa não era entusiasta da plenitude da doutrina brasileira do habeas corpus, que 

tinha como dos principais defensores o jurista Rui Barbosa.  

Há de se observar para o caso analisado também a prevalência de uma 

argumentação jurídica em torno do tema, não obstante a sua inquestionável dimensão 

política, vez que o episódio envolvendo o Conselho punha em confronto interesses de 

grupos políticos atuantes na capital federal. Mesmo utilizando de fundamentos 

distintos, tanto o ministro Lessa quanto os demais Ministros atuaram em 

conformidade com a lei e a Constituição, respeitando a decisão adotada em primeira 

instância. 

 

3.6 O Habeas Corpus 2.794 

 

No mesmo contexto histórico referente ao remédio constitucional anterior, o 

Habeas Corpus 2.794 tratava também do funcionamento do Conselho Municipal do 

Distrito Federal. O impetrante foi o advogado Irineu de Mello Machado e os pacientes 

eram os intendentes diplomados pela Junta Apuradora para o mencionado Conselho, 

Manoel Corrêa de Mello, Júlio Henrique do Carmo, Guilherme Manoel Pereira dos 

Santos, Alberto de Assumpção, Manoel Joaquim Marinho, Ezequiel Faria de Souza, 

Julio Francisco de Sant’anna e Ernesto Garcez Caldas Barreto. Foi relator da matéria 

no Supremo Tribunal Federal o ministro Godofredo Cunha e o julgamento ocorreu no 

dia 11 de dezembro de 1909. A autoridade coatora era o Juiz Federal da 1ª Vara e a 

decisão, por maioria, foi no sentido da concessão da ordem (BRASIL. STF, 1909, a). 

O fato objeto da demanda é que no dia 20 de novembro do ano de 1909 

dezesseis intendentes eleitos e diplomados pela Junta apuradora se reuniram, na sala 

de reuniões do Conselho Municipal, para darem início aos trabalhos de verificação de 

poderes. A sessão foi presidida pelo intendente mais velho, Manoel Corrêa e Mello, 

um dos pacientes do habeas corpus, mas acabou por ocorrer uma divisão interna e um 

grupo de oito intendentes se reuniu noutra sala, sob a presidência de José Clarimundo 



 112

Nobre de Mello. A comissão verificadora de poderes, mesmo com a divisão de 

grupos, continuou o seu trabalho, tendo sido surpreendida com o Decreto do 

Presidente da República, de 26 de novembro do mesmo ano, extinguindo o Conselho 

(BRASIL. STF, 1909, a). 

 Aqui cabe o registro da inexistência, nessa época, da Justiça Eleitoral, só 

implementada no Brasil nos anos 30, com previsão constitucional apenas a partir da 

Constituição de 1934. Ou seja, quando da instalação de casas legislativas, após a 

posse dos eleitos, a nomeação se dava com o trabalho da comissão verificadora de 

poderes, diretamente integrada à casa legislativa. Foi justamente o primeiro passo 

dado a partir da instalação do Conselho Municipal, em novembro de 1909, como 

expresso acima a partir da pesquisa nos autos processuais. 

Para chegar à decisão que concedeu o writ, os ministros, majoritariamente, 

levaram em consideração que a ilegalidade do Decreto Presidencial não foi objeto de 

decisão no julgamento ocorrido três dias antes, não obstante o voto de Pedro Lessa, 

que enfática e detalhadamente tratou do tema. Assim, neste novo julgamento, 

abordando praticamente a mesma questão, a ilegalidade do Decreto do Presidente 

Nilo Peçanha veio à baila, agora com a manifestação dos Ministros no sentido de que 

havia mesmo a ilegalidade do ato do poder público, uma vez que a situação estava 

muito distante de se configurar como de força maior. Ademais, a formação de uma 

mesa ilegal, a par de outra legal, como ocorreu, não justificaria a suspensão dos 

trabalhos da comissão verificadora. Assim, por todo o exposto, decorrente de 

documentos comprobatórios do ocorrido, foi concedido o habeas corpus para que aos 

pacientes seja permitida a entrada no edifício do Conselho Municipal, para exercerem 

suas atividades, decorrentes dos seus diplomas (BRASIL. STF, 1909, a). 

O ministro Pedro Lessa, que havia negado o writ anterior, pelo fundamento de 

que ali não estava em jogo a liberdade individual, o direito de locomoção dos 

pacientes, que pugnavam por uma decisão incabível de investir quem quer que fosse 

em cargo público, mas que agora o contexto fático se revestia de nítidas diferenças. O 

reconhecido jurista sustentou sua nova posição numa ordem lógica de argumentos, 

inteiramente apresentada adiante exclusivamente por se apresentar como uma 

verdadeira cátedra acerca da sua posição doutrinária em face do entendimento do 

instituto do habeas corpus, naqueles tempos em que vicejava a tal doutrina brasileira: 
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O habeas corpus tem por fim exclusivo garantir a liberdade 
individual. A liberdade individual ou pessoal, que é a liberdade de 
locomoção, a liberdade de ir e vir, é um direito fundamental, que 
assenta na natureza abstrata e comum do homem. A todos é 
necessária; ao rico e ao indigente; ao operário e ao patrão; ao médico 
e ao sacerdote; ao comerciante e ao advogado; ao Juiz e ao industrial; 
ao soldado e ao agricultor; aos governados e aos governantes. O 
direito de locomoção é uma condição sine qua non do exercício de 
uma infinidade de direitos. Usa o homem da sua liberdade de 
locomoção para cuidar da sua saúde, para trabalhar, para fazer seus 
negócios, para se desenvolver científica, artística e religiosamente. 
(...) Alguns exemplos tornarão mais claro o meu pensamento. Um 
indivíduo requer um habeas corpus alegando que quer regressar à sua 
casa, mas que alguém cumprindo uma ordem ilegal, lhe tolhe o 
ingresso no domicílio. Se assim é, ao juiz só cumpre garantir a 
liberdade de locomoção a quem dela quer utilizar-se para penetrar em 
sua habitação, e aí repousar, ou praticar quaisquer atos permitidos 
pela lei. Mas, se no momento em que se informa o juiz, vem um 
terceiro, e alega e prova que o paciente pede o habeas corpus, 
dizendo que quer entrar em sua casa, mas na realidade o que pretende 
é penetrar na casa de outrem, para qualquer fim ilícito, está claro que 
o juiz não concederá o habeas corpus. Se um caixeiro requer habeas 
corpus alegando que está coagido, que não lhe permitem a entrada no 
armazém em que trabalha, o juiz lho dará. Mas, se o patrão provar 
que o impetrante se serve desse meio para entrar em seu armazém, de 
que foi despedido, para se vingar de alguém, já o juiz não lhe 
concederá a ordem. Se um juiz, um professor, um funcionário 
público qualquer pedir uma ordem de habeas corpus, alegando que 
lhe vedam o ingresso no edifício onde exerce suas funções, o juiz 
deve garantir-lhe a liberdade de locomoção. Mas, se no processo de 
habeas corpus se alegar, convencido o juiz, que se trata de um 
cidadão demitido, ou suspenso de suas funções, e que além do 
habeas corpus há uma outra questão a estudar e decidir, que se 
pretende envolver na decisão do habeas corpus, mas que lhe é 
estranha, o juiz não poderá conceder a ordem pedida. Fazer essa 
distinção, proceder com esse critério, é indispensável ao juiz que 
conhece de um habeas corpus, sob pena de proferir as decisões mais 
absurdas e ilegais. Quer o paciente queira exercer funções públicas, 
quer pretenda praticar quaisquer outros atos, o juiz deve verificar se o 
paciente se acha em uma posição jurídica exteriorizada, visível, em 
uma situação legal manifesta em relação ao ato que vai realizar, 
quando se utilizar da sua liberdade individual, garantida pelo habeas 
corpus. Isto é um corolário lógico do princípio de que o habeas 
corpus só garante a liberdade individual. Desde que o juiz se 
convence de que, abstração feita da liberdade individual, se cogita 
exatamente de garantir, a situação legal do paciente é clara e superior 
a qualquer dúvida razoável, ou, por outras palavras, que o paciente 
pretende praticar um ato legalmente, que tem um direito 
inquestionável de fazer o que quer, o habeas corpus não poderá ser 
negado. Na espécie dos autos, os pacientes provaram, e isto é público 
e notório, que foram eleitos intendentes, que muito legal e 
corretamente se reuniram sob a presidência do mais velho, para os 
trabalhos da verificação de poderes, quando foram tolhidos em sua 
liberdade de penetrar na sala do Conselho Municipal por um decreto 
manifestamente ilegal e inconstitucional. Ao juiz só se apresenta uma 
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questão para decidir: o garantir, ou não, a liberdade de locomoção. 
Quanto ao mais, ao que pretendem fazer os pacientes, se lhes for 
garantida a liberdade de locomoção, a sua situação é perfeita, 
inquestionável e manifestamente legal. Por isso concedi o habeas 
corpus (BRASIL, STF, 1909, a). 

 
 

Por fim, o ministro Cardoso de Castro teve voto vencido. Entendia não ser 

cabível concessão de habeas corpus pois que o cerne da questão era absolutamente 

outra. Afinal, o decreto presidencial que destituiu o Conselho Municipal não se 

sustentava sob hipótese alguma, nem no âmbito da estrita legalidade, muito menos em 

relação a sua constitucionalidade. Se o decreto não existia juridicamente, o Conselho 

encontrava-se ativo e caberia à Junta verificadora de poderes confirmar a nomeação 

dos intendentes, e não ao Judiciário. Ou seja, o ministro enxergava na concessão do 

writ justamente o alargamento que foi dado ao instituto na realidade brasileira 

(BRASIL. STF, 1909, a). 

Percebe-se que, não obstante as eventuais turbulências políticas que existiam 

como pano de fundo do episódio envolvendo o Conselho Municipal, de fato razões de 

natureza jurídica foram carreadas ao Supremo Tribunal Federal, prevalecendo nos 

votos aspectos de natureza dogmática. Não se encontra elementos que possam 

sinalizar para injunções políticas, quer vindas do governo, quer vindas da oposição. 

Ademais, como indicado, o voto do ministro Pedro Lessa é exemplar em termos da 

apresentação de sua maneira de encarar o habeas corpus, em meio ao alargamento de 

sua utilização defendido pelos adeptos da doutrina brasileira, que encaravam o 

remédio constitucional como uma verdadeira ação de amparo contra ilegalidades e 

abusos de poder genericamente cometidas. Também é oportuno salientar a clara 

oposição do STF ao decreto emanado do Presidente da República, dissolvendo o 

Conselho, em franca violação do texto constitucional e usurpação da competência do 

Poder Legislativo. Nesse sentido a Corte se posicionou de forma inequívoca, em 

defesa do respeito aos ditames normativos do ordenamento jurídico brasileiro. 
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3.7 Os Habeas Corpus 2.799 e 2.990 

 

O julgamento histórico do Habeas Corpus 2.799 é só uma referência ao 

contexto fático do período, envolvendo ainda o funcionamento do Conselho 

Municipal. Trata-se de ação interposta pelo advogado Melcíades Mario Sá Freire em 

defesa de Thomaz Delfino Santos e outros, constituindo-se no segundo grupo em que 

se dividiu os intendentes do Conselho Municipal. O pedido era o mesmo do primeiro 

grupo, que logrou êxito na concessão do habeas corpus analisado no item anterior, ou 

seja, a intenção do segundo grupo era de garantir também a liberdade de locomoção  

em termos de acesso ao prédio do Conselho. O ministro relator foi Amaro Cavalcanti 

e o julgamento se deu em 15 de dezembro de 1909. O pedido foi negado, considerado 

prejudicado o habeas corpus, pois que a ordem já havia sido concedida ao outro 

grupo, que comprovou estar agindo em sintonia com a legalidade (BRASIL. STF, 

1909, b). De fato, percebe-se o ajuizamento de alguns habeas corpus, num período 

muito curto de tempo, em defesa de pacientes que se encontravam no mesmíssimo 

contexto do funcionamento do Conselho Municipal.  

Já o Habeas Corpus de número 2990, julgado em 25 de janeiro de 1911, ainda 

versando sobre o mesmo tema, teve como impetrantes e pacientes os intendentes 

Manoel Corrêa de Mello e outros19. A autoridade coatora era o novo Presidente da 

República, Hermes da Fonseca e a ordem foi concedida por maioria dos votos dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (BRASIL. STF, 1911, a). 

Diante de todo o imbróglio envolvendo o decreto do Presidente Nilo Peçanha, 

de 1909, dissolvendo o Conselho Municipal do Distrito Federal, da divisão interna 

dos dezesseis intendentes em dois grupos e da decisão, em sede de habeas corpus, do 

próprio STF no sentido de que os oito intendentes que haviam observado a legalidade 

poderiam continuar com o trabalho da Junta verificadora, novos ingredientes se 

juntam ao fato. No ano de 1910, a propósito, os intendentes não trataram de nenhum 

tema com a autoridade do executivo da cidade do Rio de Janeiro, aprofundando as 

tensões. Assim: 

 
O intendente Corrêa de Melo ocupou a presidência do Conselho por 
ser o mais velho. Onze intendentes votaram o orçamento, vetado pelo 
Prefeito. O Presidente da República considerou ilegal o 

                                                        
19 São os mesmos pacientes do Habeas Corpus 2.794, anteriormente analisado. 
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funcionamento do Conselho e decretou que o Distrito Federal seria 
administrado pelo Prefeito. Assim transcorreu todo o ano de 1910. 
Cabia ao Congresso encerrar a questão. Ele se absteve. Em 4 de 
janeiro de 1911, o Presidente da República marcou data para nova 
eleição dos intendentes. Pelo decreto 8.527, as eleições deveriam 
realizar-se no último domingo do mês de março. Outro habeas-
corpus foi requerido ao Supremo Tribunal Federal pelos intendentes 
que desejavam permanecer nos seus cargos até o final do seu 
mandato (RODRIGUES, 1991, b, p. 57-58). 

 
 

Eis, assim, os termos desta nova ação ajuizada, agora contra novo ato 

interventivo contra o Conselho do chefe da nação. As principais considerações 

levantadas pelos Ministros do STF no julgamento serviram de base para a decisão 

concessiva do remédio constitucional. Em primeiro lugar não restou dúvida de que o 

caso era de habeas corpus, porquanto os pacientes tivessem razões justas para 

temerem, em face dos desdobramentos fáticos, um constrangimento à sua liberdade 

individual. Depois o art. 68 da Constituição Federal garantia a autonomia dos 

municípios, em tudo o que diz respeito ao seu peculiar interesse, e salvo algumas 

restrições previstas no próprio texto constitucional, o Distrito Federal deveria ser 

administrado pelas autoridades municipais. Também, e isso já foi apresentado noutro 

habeas corpus tratando do tema, por disposição do Decreto que regulamentava o 

funcionamento do mencionado Conselho, só havia dois casos únicos em que cessam 

suas funções: o de anulação de eleição de intendentes e o de força maior, e já havia 

entendimento majoritário dos ministros so Supremo Tribunal Federal no sentido de 

que a situação existente não contemplava nenhum dos dois casos (BRASIL. STF, 

1911, a). 

Convém registrar que dos dezesseis intendentes eleitos, oito deixaram de 

comparecer às sessões preparatórias, e sete não quiseram prestar o seu concurso aos 

trabalhos do Conselho Municipal, o que está muito distante de ser caso a ser 

contemplado na rubrica “força maior”, para justificar a dissolução do órgão. Também 

o seu regimento interno não estabelecia número mínimo de intendentes para validar as 

reuniões preparatórias, desde que as sessões fossem presididas pelo mais idoso. E 

ponto relevantíssimo, nem o Poder Legislativo Federal, nem o Presidente da 

República, nem o Poder Judiciário, têm competência para anular a verificação de 

poderes das câmaras municipais da União, ou da do Distrito Federal, já que se isso 

fosse permitido, a autonomia municipal e a do Distrito Federal, previsões normativas 
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de índole constitucional, estariam totalmente comprometidas (BRASIL. STF, 1911, 

a). 

Ademais, mesmo sabendo-se que o Senado detinha competência para aprovar 

ou reprovar o veto do prefeito municipal às resoluções do Conselho do Distrito 

Federal, trata-se de competência excepcional, não contemplando a possibilidade de 

anular a verificação de poderes dos intendentes. São faculdades distintas, sendo a 

anulação de verificação de poderes muito mais do que a confirmação, ou a rejeição do 

veto do prefeito. Não se estava, disseram os Ministros da Corte, diante daqueles casos 

de natureza política, subtraídos à competência do STF e transferidos por disposição 

do texto constitucional aos Poderes Executivo ou Legislativo, sendo a Corte, portanto, 

plenamente competente para julgar a demanda (BRASIL. STF, 1911). 

Por fim, em defesa dos conselheiros investidos legalmente em suas funções, 

qualquer medida restritiva, como a adotada pelo Executivo Federal, violava a 

Constituição e, para que não houvesse eventual interpretação equivocado do episódio, 

os Ministros por maioria entendiam que: 

 
O fato de se tratar de cidadãos que pretendem exercer uma função 
pública, e para isso pedem esta ordem de habeas corpus, não é 
motivo jurídico para se julgar incabível o habeas corpus: “The 
constitutional garanties of personal liberty are a shield, for the 
protection of all classes, at all times, and under all circunstances20” 
(Dig. Amer., volume 3o, verb. Habeas Corpus, pág. 3.229, n. 6) 
(BRASIL. STF, 1911, a). 

 
 
 

Os ministros Guimarães Natal, Muniz Barreto, Godofredo Cunha e André 

Cavalcanti negaram a concessão do habeas corpus, por razões distintas, mas ambos 

defendendo a tese de que não cabia ao Poder Judiciário intervir nas ações adotadas 

pelos Poderes Executivo e Legislativo. O ministro Natal levantou preliminar para não 

conhecer do pedido, porque, “segundo a teoria do habeas corpus, assentada pelo 

Tribunal (...) quando é reclamada a garantia à liberdade de locomoção para o 

exercício de determinado direito, é condição indeclinável para a concessão da garantia 

pedida que este direito seja líquido” (BRASIL. STF, 1911, a). Ora, a verificação de 

poderes como ato prévio para o funcionamento do referido Conselho era ato apenas 

dele, não cabendo aos demais Poderes avançar sobre esse tema, ou seja, nas palavras 
                                                        
20 As garantias constitucionais de liberdade pessoal  são um escudo para a proteção de todas as 
classes , em todos os momentos e em todas as circunstâncias. 
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do Ministro Natal, “se o Tribunal não pode declará-la ilegal, porque nem a 

Constituição, nem lei alguma ordinária lhe dão competência para tanto, também não 

pode declará-la legal, isto é, não pode entrar no exame da situação jurídica dos 

impetrantes”. Apontando mais um obstáculo de natureza jurídica, o Ministro assinalou 

que: 

 
Antes de tudo esse artigo se refere aos municípios dos Estados e não 
ao da Capital da República, que se regula pelo art. 67, que o sujeita a 
um regimen especial de subordinação; ao Executivo, pelo veto do 
Prefeito, seu delegado, às deliberações do Conselho; ao Senado, pela 
decisão sobre o veto do Prefeito; ao Congresso, pelo arbítrio, de que 
o § 30, do art. 34 da Constituição, o investe para restringir sem 
limitações a sua autonomia. Depois, a incompetência do Executivo, 
do prefeito, do Senado e do Congresso para a impugnação da 
legalidade do Conselho me não parece tão líquida como se afigurou 
ao Acórdão. O art. 23 do decreto no 5.160, de 8 de março de 1904, 
prevê o fato de se não poder constituir o Conselho. Quem declarará 
esta situação? O prefeito? Não, porque, verificada ela, é ele 
empossado da plenitude do Governo Municipal, e não seria prudente 
reconhecer-se-lhe semelhante atribuição, que, assim, pela 
necessidade das coisas e no silêncio da lei, tem de ser exercida pelo 
Poder Executivo (BRASIL. STF, 1911, a). 

 
 

Por seu turno, também com voto divergente e vencido, o ministro Muniz 

Barreto acentuou as peculiaridades do Distrito Federal e do Conselho Municipal, já 

que a lei confere a esse órgão incumbências importantes, figurando em primeiro lugar 

a de “verificar os poderes de seus membros” (lei cit. art. 15, § 1o), matéria de 

natureza política, não sujeita à apreciação dos tribunais jurídicos, posição adotada por 

setores consistentes da doutrina (BRASIL. STF, 1911, a). Valendo-se das lições do 

constitucionalista brasileiro J. Barbalho, o ministro Muniz Barreto chamou atenção 

para o fato de que: 

 
o Distrito Federal a sede do governo da União e de não pertencer a 
nenhum dos Estados resultam a necessidade de uma organização 
especial e a competência dos poderes federais para regulá-la. Não se 
trata de um simples município como qualquer outro, no qual os 
munícipes digam a última palavra sobre os negócios deles, tão pouco 
se trata de um Estado, com todo o aparelho político e administrativo 
que lhe é próprio; mas de uma parte do território nacional, destinada 
à residência do governo da União, que não poderá desempenhar bem 
sua missão se, sob qualquer relação, estiver sujeita a dependências 
com os poderes locais, correndo o risco de atritos constantes com 
estes, reduzido à condição de hóspede, e com prejuízo de seu 
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prestígio e autoridade – J. Barbalho, Constituição Federal Brasileira, 
pág. 135 (BRASIL. STF, 1911, a) 

 

 

Daí o porquê, segundo o ministro, “da ingerência do Executivo federal na vida 

do Distrito, por meio do delegado de confiança, nomeado pelo Presidente da 

República, e a quem é conferida a atribuição de, por meio de veto, suspender as leis e 

resoluções do Conselho” BRASIL. STF, 1911, a). Adentrando, no seu voto, sobre o 

mérito da doutrina brasileira do habeas corpus, acentuou o ministro que mesmo que 

reconhecesse no Tribunal autoridade para suprimir a eficácia do ato governativo do 

Presidente da República, e para examinar e decidir a matéria da verificação de 

poderes do Conselho, nem assim votaria pelo habeas corpus:  

 
porque este recurso, de processo sumaríssimo, de solução imediata, 
criado em favor do indivíduo que sofrer ou se achar em iminente 
perigo de sofrer violência ou coação, por ilegalidade ou abuso de 
poder, tem por fim exclusivo garantir a liberdade individual, a 
liberdade física, isto é, a autonomia do indivíduo reconhecida e 
protegida pela lei. E “ainda que se adote o conceito da liberdade 
individual, dos que mais dilatam esse direito” como, por exemplo, o 
que nos ministra A. Brunialti, no segundo volume de sua obra Il 
Diritto Cost. e la Politica, pág. 642, nunca será permitido afirmar que 
o habeas corpus seja meio regular de garantir a liberdade individual, 
resolvendo simultaneamente outras questões, envolvidas 
propositalmente na decisão do habeas corpus (voto do Exm. Sr. 
Ministro Pedro Lessa, no acórdão de 8 de dezembro de 1909, 
publicado na Revista de Direito, vol. XV, pág. 94) (BRASIL. STF, 
1911, a). 

 
 

Os ministros Godofredo Cunha e André Cavalcanti negaram a concessão do 

writ, o primeiro por entender que as medidas do Poder Executivo eram ilegais e em 

desconformidade com a Constituição Federal e o segundo pela impropriedade do 

recurso empregado. De algum modo, no seu voto breve, o Ministro Cavalcanti acabou 

por antever a confusão institucional que ocorreria, como ocorreu, em face da decisão 

adotada. Alertou o Ministro que negava a ordem por “faltar ao Tribunal competência 

para fazê-lo, atento ser o caso em questão, e no momento, de caráter essencialmente 

político, podendo a intervenção do Judiciário ocasionar perturbações, que devem ser 

evitadas pelos poderes componentes da soberania nacional”(BRASIL. STF, 1911, a). 

Como desdobramento da decisão assumida pela Corte, dando legalidade ao 

funcionamento do Conselho Municipal no Distrito Federal, em 24 de fevereiro de 
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1911 o Ministro da Justiça oficiou o Presidente do STF, anexando a mensagem do 

Chefe da Nação ao Congresso Nacional, em que ele declarava a exorbitância da Corte 

em suas atribuições constitucionais, ao avançar sobre temas de natureza política. Por 

conta, inclusive, das consequências incalculáveis e funestas da decisão do Supremo, 

no caso do Conselho Municipal do Distrito Federal, o Presidente informava ao 

Parlamento que não a cumpriria, entendendo ter havido uma grave ingerência das 

competências de um poder no outro. Quando do ocorrido, a Corte encontrava-se de 

férias, só voltando a funcionar no dia 1º de abril de 1911, quando, já na primeira 

sessão, o referido ofício acompanhado da mensagem presidencial foi lido em plenário 

(RODRIGUES, 1991, b , p. 59). 

Todo o contexto, assim, acabou por abrir uma grave crise institucional, em que 

uma determinação do Supremo Tribunal Federal foi escancaradamente descumprida 

pelo Poder Executivo. Na sessão de abertura dos trabalhos da Corte, no ano de 1911, 

com a leitura dos documentos indicados, abriu-se debate acerca do tema e muitos 

Ministros ratificaram suas posições em relação à concessão do habeas corpus, dois 

meses antes, embora, a rigor, não se tratasse de uma rediscussão judicial do tema. 

Também havia sido encaminhado ao STF ofício do Presidente do Conselho Municipal 

do Distrito Federal, Manoel Correa de Melo, impetrante e paciente, junto com outros 

intendentes, do último writ concedido. O documento dava conhecimento à Corte de 

que, de fato, o Conselho não tinha como funcionar nem ele de exercer o seu cargo, 

uma vez que o Executivo não cumpriu a decisão prolatada. Situação digna de registro, 

em face do que já foi mencionado em relação ao voto do ministro Amaro Cavalcanti, 

este publicou, com o título O Caso do Conselho Municipal perante o Supremo 

Tribunal Federal, um folheto impresso de 59 páginas. Aí afirma que nem o Poder 

Legislativo, nem o Executivo, nem o Judiciário, tinham competência para anular a 

verificação de poderes dos intendentes  (RODRIGUES, 1991, b , p. 59-60). 

Da análise de todo o contexto político e jurídico envolvendo o julgamento não 

apenas do Habeas Corpus 2.990, mas também dos anteriores acerca do Conselho 

Municipal do Distrito Federal, depreende-se que a temática oferecia complexidades 

jurídicas, em relação à interpretação das leis e da Constituição. É oportuno, entretanto, 

salientar, não obstante a conjunção política do tema, que o Supremo Tribunal Federal 

assumiu uma posição de vanguarda em relação à concessão do remédio, mesmo indo 

de encontro aos interesses do Executivo federal. A crise institucional aberta, e até 

antevista por Amaro Cavalcanti, como mencionado, não foi obstáculo para a Corte 
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assumir o seu papel de “dizer o direito” nos casos concretos, ainda que com eventuais 

possibilidades de equívocos jurídicos. Também se viu a consagração de um 

alargamento do uso do writ, não no sentido amplo preconizado por Rui Barbosa, mas 

no sentido da conexão de temas, muito bem esboçado pelo ministro Pedro Lessa. 
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CAPÍTULO 4 – O STF E O ESTADO DE SÍTIO NO GOVERNO HERMES DA 

FONSECA 

 

Sumário: 4.1 Balizamentos históricos 4.2 O Habeas Corpus 2.984 4.3 O Habeas 

Corpus 3.061 4.4 O Habeas Corpus 3.137 4.5 Os Habeas Corpus 3.145 e 3.148 4.6 O 

Habeas Corpus 3.527 4.7 O Habeas Corpus 3.536 4.8 O Habeas Corpus 3.697 

 

4.1 Balizamentos Históricos 

 

Como já assinalado, o termo final da primeira década do século XX acentuou 

instabilidades políticas na realidade brasileira, especialmente com o rompimento da 

política do café com leite, em face da candidatura de Rui Barbosa à Presidência em 

oposição ao militar Hermes da Fonseca. Claro está que as instabilidades estão 

presentes em toda a República Velha, com picos de agravamento num ou noutro 

momento. O Governo de Hermes da Fonseca é, claramente, um desses momentos em 

que se acentuou o processo de crise, sobretudo com a prática reiterada de decretação 

de estado de sítio. 

Em carta endereçada por Rui Barbosa, ainda em 19 de maio de 1909, aos 

colegas Senadores Francisco Glicério e Antônio Azeredo, o jurista baiano dava o tom 

da campanha que se avizinhava, que ganhou a alcunha de “campanha civilista”, e 

mesmo até dos problemas que poderiam advir do retorno de um militar ao Poder, no 

início ainda de nossa experiência republicana. Disse Rui, num trecho da carta: 

 
Nenhum brasileiro quer mais estremecidamente do que eu aos nossos 
soldados e aos nossos marinheiros. Já me bati pelos seus direitos sob 
o antigo regime. Feita a República, servi sob o Marechal Deodoro, e 
tive um lugar não pequeno em seu coração. (...) Nunca dificultei 
meios ao desenvolvimento do nosso poder militar, em terra, como no 
oceano. Adversário, em 1874, do alistamento militar, acabei por me 
render à sua necessidade. A Conferência de Haia me deu a ver o 
espetáculo vivo da importância das armas entre as potências reunidas 
para celebrar a paz. Achei, ao volver dali, o trabalho da nossa 
reorganização militar em plena atividade nas mãos do Marechal 
Hermes, e lhe dei todo o concurso da minha adesão, do meu aplauso, 
do meu entusiasmo. Já tinha um filho na Marinha. O outro foi dos 
primeiros voluntários alistado no ensaio inicial do novo sistema. Mas 
por isso mesmo que quero o Exército grande, forte, exemplar, não o 
queria pesando sobre o Governo do País. (...) A aclamação da 
candidatura do Ministro da Guerra seria, porém, a meu ver, um passo 
em sentido oposto. (...) No Brasil e no exterior todo o mundo a 
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olharia como a inauguração do regime militar (BONAVIDES e 
AMARAL, 1996, p. 390-391). 
 
 

O fato é que, pela primeira vez na realidade eleitoral republicana, houve uma 

disputa mais efetiva, com maior participação popular. Ainda assim, por todos os 

vícios existentes nos processos eleitorais, o candidato governista ganhou com ampla 

maioria do candidato até tido como favorito, com 63% dos votos válidos. Velhas 

tensões, entretanto, continuavam presentes na vida nacional, como a resistência 

histórica da Marinha a governos republicanos. Nesse cenário, eclodiu no início do 

governo do novo Presidente a Revolta da Chibata, em que os castigos físicos aos 

marujos eram denunciados de forma contundente. As turbulências, assim, se 

acentuaram (SCHWARCZ e STARLING, 2015, p. 330-331). 

Eventuais dissensões entre Minas e São Paulo foram passageiras. Aos poucos 

o sentido norteador da dinâmica das oligarquias retornou o seu curso natural. A 

emergência da importância do Rio Grande do Sul no ambiente político nacional 

acabou por ampliar esse marco de forças entre os estados maiores da federação 

brasileira, mas atendendo sempre a interesses da elite econômica e política. Também a 

dinâmica já explicitada do papel dos coronéis na vida nacional, com peso ponderado 

significativo nos processos eleitorais, continuava a sua marcha. Noutras palavras, não 

obstante, aqui e ali, surgissem fatos que pudessem sinalizar para novos tempos em 

termos de aprimoramentos jurídicos e políticos, como foi o caso da “campanha 

civilista”, a tônica permanecia a mesma. Permaneciam as estruturas viciadas dos 

partidos, os interesses dos grupos oligárquicos em permanente evidência, um 

escancarado descaso para com as questões sociais e a utilização, pelos governos, de 

expedientes autoritários para o enfrentamento das crises, como as reiteradas e 

incômodas decretações de estados de sítio. 

Esse é o contexto sintético que nos permite situar, entre os anos de 1910 e de 

1914, sob o governo do Marechal Hermes da Fonseca, os oito habeas corpus 

analisados neste capítulo, todos direta ou indiretamente associados a decretações de 

estado de sítio, ainda que versando sobre temas distintos, como se verá adiante. É 

interessante observar que, quando da sua posse, o presidente militar sinalizou que 

novos tempos, de respeito ao Judiciário, estavam por vir. A propósito: 

 
No Manifesto Inaugural de 15 de novembro de 1910, o Presidente 
Hermes da Fonseca, falando da Justiça e do que pretendia o seu 
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governo, disse ser necessário elevar cada vez mais o nível intelectual 
dos juízes; ... facilitar a justiça, torná-la mais rápida, principalmente 
nos julgamentos definitivos das causas; ... dar-lhe no distrito Federal 
instalações condignas; ... o reconhecimento igual do direito sempre 
que for idêntico o fenômeno jurídico sujeito à decisão judiciária. 
Eram palavras extremamente auspiciosas. Mas os atos do novo 
Presidente da República iriam desmentir totalmente essas anunciadas 
boas intenções (RODRIGUES, 1991, b, p. 60). 

 
 

Para corroborar a conclusão acima, das dificuldades reais que viriam pela 

frente, basta recordar, já no Governo Hermes, a última decisão prolatada em sede de 

Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal, aqui analisada, sobre o 

funcionamento do Conselho Municipal do Distrito Federal, sobre a qual o Presidente 

se manifestou ao Congresso Nacional fazendo várias críticas ao Poder Judiciário e 

dando notícia de que não cumpriria a mencionada decisão.  

 

4.2 O Habeas Corpus 2.984 

 

Esta ação foi impetrado por Manoel Edwiges de Queiroz Vieira, coronel Raul 

Bastos, Dr. Bernardino Torres da Costa Franco e diversos outros, que também 

figuravam como pacientes no writ, sendo a autoridade coatora o Presidente da 

República. O relator foi o Ministro Amaro Cavalcanti e o julgamento se deu no dia 04 

de janeiro de 1911, tendo sido concedido o habeas corpus, em decisão apertada, que 

resultou em empate (BRASIL. STF, 1911). 

As alegações levadas ao Supremo Tribunal Federal davam conta de que, 

funcionando na cidade de Niterói, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, no dia 31 de dezembro de 1910, os deputados tentaram se reunir, em sessão 

extraordinária, para darem posse ao presidente eleito do Estado, Dr. Manoel Edwiges 

de Queiroz Vieira, mas foram impedidos, uma vez que parte da força pública federal,  

ocupava o edifício e lhes vedara o ingresso ao local. Essa inaceitável coação, atacável 

pela via do habeas corpus, não poderia se sustentar, ainda que tivesse havido 

decretação de estado de sítio, extensivo também à cidade de Niterói, onde se situava o 

prédio da Assembleia (BRASIL. STF, 1911). 

O Supremo Tribunal Federal notificou o Presidente da República, por meio de 

seu Ministro da Justiça, para que fossem prestadas as informações atinentes ao caso. 

A informação oficial do governo deu conta de que, não obstante a decretação do 
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estado de emergência, buscando tão somente preservar a ordem pública, havia sido 

ordenado ao comando militar que desse proteção às duas Assembleias existentes para 

que cumprissem suas funções e que apenas o o Dr. Francisco Chaves de Oliveira 

Botelho se apresentou, no dia marcado pela Constituição do Estado, para tomar posse 

do cargo de presidente do Estado (BRASIL. STF, 1911). 

Aqui cabe um esclarecimento. Em face das continuadas denúncias de fraude 

nos processos eleitorais da República Velha e da inexistência de uma Justiça eleitoral, 

era o próprio parlamento, por meio de suas juntas verificadoras, que confirmava ou 

não a legalidade dos eleitos, abrindo espaço para os mais variados conflitos 

envolvendo grupos políticos rivais. Desde o final de 1910, a propósito, por conta 

dessas questões, dois grupos, um deles inclusive com aval de habeas corpus expedido 

pelo Supremo, atuavam como integrantes da Assembleia Legislativa. Ou seja, e isto 

se repetiu noutros Estados pelo Brasil afora, no Estado do Rio de Janeiro havia duas 

Assembleias buscando legitimidade para desenvolver suas funções institucionais. 

Os primeiros debates na Corte sobre o tema levaram alguns Ministros a 

partilhar da ideia de que ao Tribunal faltava competência para conhecer dele por se 

tratar de questão política. Também para alguns julgadores, os impetrantes não 

provaram a coação alegada e não provaram igualmente a sua qualidade de deputados. 

Sobre o primeiro ponto, a despeito da verdade de parte da doutrina que assim se 

manifesta, na prática da jurisprudência “a incompetência do Judiciário, nas matérias 

políticas, só tem sido de regra, quando o caso sujeito é, pela sua natureza e objeto, da 

atribuição exclusiva de dado poder político, nos termos expressos da Constituição” 

(BRASIL. STF, 1911). Assim, para melhor corroborar com essa posição, no acórdão 

consta expressamente que: 

 
Na própria República Norte Americana, em cuja jurisprudência, 
sobretudo a datar de 1848 (Caso Luther v. Borden), se tem, como 
ponto assentado, que as questões, essencialmente políticas, escapam 
à esfera do Judiciário, isto não obstante, a Suprema Corte só tem até 
agora considerado como tais casos da alçada exclusiva dos poderes 
políticos a um limitadíssimo número de assuntos, como tais 
declarados na Constituição Federal (COOLEY, principles, 2 o edit., 
pág. 146); e o que ora mais importa, em se tratando do pedido de 
habeas corpus, a dita Corte se tem julgado competente para intervir 
mesmo em favor de prisioneiro de guerra no estado de rebelião, caso 
em que se dava a suspensão do privilégio do habeas corpus, segundo 
o disposto na Constituição Norte Americana. No caso a que se alude 
(Ex parte - Milligan, Supr. Coutr Report., vol. 70-73) se havia, 
precisamente, invocado contra a competência da Suprema Corte a 
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célebre decisão e doutrina do feito - Luther v. Bourden, excluindo a 
intervenção judicial das questões políticas. Pelo que diz respeito a 
este Tribunal bem se pode dizer que a sua jurisprudência já se acha 
firmada na matéria (BRASIL. STF, 1911). 

 
 

Por conta dessa linha de raciocínio, e de acordo com a sua jurisprudência 

anterior, razão nenhuma procedente caberia invocar para que a Corte deixasse de 

julgar-se competente para conhecer o caso demandado. Sobre o fato, também 

levantado nos debates, de que os impetrantes não provaram a coação sofrida, vale 

ressaltar não se pode afirmar que os impetrantes tivessem deixado de apresentar prova 

da coação sofrida; pois em ofício do secretário geral do Estado do Rio de Janeiro, 

dirigido ao 1o Secretário da Assembleia Legislativa, é dito que:  

 
que o presidente da dita assembleia, tendo levado ao conhecimento 
do Governo a impossibilidade em que se achava de funcionar no 
edifício destinado às suas sessões por se achar impedida a entrada 
dos Srs. Deputados no referido local por força federal ali destacada, 
pedia a designação de um outro edifício público para o seu 
funcionamento; aquele primeiro funcionário informara ao segundo, 
em resposta, que o Governo se encontrava na contingência de não 
poder atender à solicitação do Sr. presidente da assembléia, visto 
acharam-se todos os edifícios públicos ocupados militarmente por 
força do Exército federal de ordem do Governo da União, conforme 
anterior comunicação do Sr. Ministro da Justiça em carta ao Sr. 
Presidente do Estado (BRASIL. STF, 1911). 

 

Quanto à terceira ordem de arguição preliminar, sob a tese de que ao Supremo 

Tribunal não competiria assumir o poder verificador dos poderes da Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro, e como tal, examinar agora e apurar a verdade eleitoral, 

porventura, resultante das atas e mais documentos, bastaria ao Tribunal: 

 
 certificar-se desses documentos, que os impetrantes, depois de se 
terem efetivamente reunido em Assembléia Legislativa do Estado e 
procedido ao reconhecimento de seus poderes, se achavam há longos 
meses funcionando em perfeita harmonia com os outros poderes, - 
legítimos e incontestados, do Estado, - o Executivo sancionando e 
executando as leis votadas pela referida assembléia, e o Judiciário 
acatando-as na parte que lhe diziam respeito (Aut. fls. a fls., 
signanter, fls. 105 seg.), para que este Tribunal não possa recusar a 
ditos impetrantes a qualidade, com que se apresentam, para o fim do 
presente habeas corpus (BRASIL. STF, 1911). 
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Por fim, em relação à alegação de que qualquer coação porventura existente já 

havia cessado não se sustentava, pois a liberdade de acesso ao prédio da Assembleia 

ainda não se encontrava restaurada. Por todo o exposto foi concedido o habeas corpus 

aos impetrantes, para a restauração da normalidade institucional em relação ao 

funcionamento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 

O ministro Pedro Lessa, em voto favorável à concessão do writ, assinalou o 

ato do Presidente da República, em Niterói, como absolutamente em desconformidade 

com a Constituição, por ter efetivado uma intervenção sem observância alguma dos 

requisitos legais. Em relação à cidade do Rio de Janeiro, entretanto, a intervenção 

havia sido adotada com a devida atenção aos procedimentos constitucionais, cabendo 

ao Congresso se manifestar sobre os limites e eventuais excessos das medidas 

adotadas (BRASIL. STF, 1911).  

Como a votação se deu de forma apertada, com empate ao final, registre-se 

parte do voto vencido de Epitácio Pessoa, naqueles pontos mais significativos, nos 

seguintes termos:  

 
O habeas corpus pressupõe necessariamente uma coação. Não há 
habeas corpus sem coação, como não há remédio sem doença. Isto é 
de uma trivialidade tal que até acanha escrevê-lo. Ora, nos autos não 
há o menor indício, quanto mais prova, da coação de que se queixam 
os pacientes, isto é, de lhes haver a força federal de Niterói vedado o 
ingresso no edifício da Assembleia estadual. Dos setenta e cinco 
documentos que instruem o processo - na sua quase totalidade 
procurações, atas e papéis eleitorais - apenas dois aludem à força 
federal de Niterói. São dois a que se atem o acórdão. O primeiro é um 
ofício do Secretário Geral do Estado, peça suspeitíssima, mas que, 
ainda assim, ou, como se vê dos trechos transcritos no acórdão, se 
reporta contraditoriamente a informações dos próprios impetrantes e 
a uma carta do Ministro da Justiça, e, portanto, não tem valor 
diferente do destes dois depoimentos para afirmar ou negar existência 
da coação, ou se refere ao constrangimento de que é vítima o ex- 
Presidente do Estado, fato de todo estranho ao pedido de fls. 2.O  
segundo prova justamente o contrário do que pretende o acórdão: é a 
carta de que há pouco falei e da qual se vê que as ordens expedidas à 
força federal de Niterói foram unicamente para dar a guarda dos 
edifícios públicos (guarda que o acórdão, não sei porque, erige desde 
logo em ocupação militar!) e fazer o policiamento da cidade, 
garantindo a vida e a propriedade de todos. O Presidente da 
República contesta formalmente a coação; o Ministério da Justiça 
explica a natureza das ordens expedidas para Niterói; os jornais por 
esta ou por aquela razão, não se ocuparam do caso; as agências de 
publicação também não; as agências telegráficas do mesmo modo; 
não houve meetings nem quaisquer outras manifestações públicas: 
que “notoriedade” então é esta que não se manifesta pelos processos 



 128

naturais, mas por meios misteriosos, só acessíveis a meia dúzia de 
juízes? (BRASIL. STF, 1911). 

 
 

Por fim, alguns ministros que denegaram a ordem levantaram a questão da 

“qualidade de deputados”, condição indispensável para que pudessem adentrar no 

recinto de uma Assembleia Legislativa e aí funcionar como deputado. Afinal, os 

requerentes não eram portadores de títulos incontestados; pelo contrário, há muitos 

meses não faziam os seus adversários outra coisa se não contestar-lhes esses títulos. 

Também não dispunham de diplomas definitivamente reconhecidos como válidos e 

legítimos, porque em condições idênticas estão os dos seus antagonistas, reconhecidos 

também como únicos verdadeiros por sua Assembleia, já que havia uma dualidade de 

Assembleias no Estado do Rio de Janeiro (BRASIL. STF, 1911), 

Vê-se, assim, um contexto decisório complexo, assim como já havia ocorrido 

no episódio do Conselho Municipal, anteriormente analisado, fatos distintos mas que 

se deram de forma quase que simultânea em meio ao turbulento momento político por 

que passava o país já nos momentos finais do Governo de Nilo Peçanha e durante o 

Governo de Hermes da Fonseca. Em outras unidades da federação também surgiram 

dualidades de Assembleias, como no Amazonas e na Bahia. Além da precariedade dos 

processos eleitorais, sujeitos a todo tipo de manipulação e fraude, a inexistência de 

uma Justiça eleitoral agravava o problema, uma vez que as decisões acerca da 

legalidade ou não dos eleitos era efetivada pelas Juntas verificadoras, ligadas 

diretamente às casas legislativas e compostas por parlamentares. 

 

4.3 O Habeas Corpus 3.061 

 

O tema é uma extensão do que ensejou a concesão do habeas corpus anterior. 

O novo writ, este de caráter preventivo, foi impetrado pelo Dr. Modesto Alves Pereira 

de Mello, na qualidade de presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, em seu favor e no de outros na qualidade de deputados da mesma 

Assembleia. O Ministro relator foi Canuto Saraiva e o julgamento ocorreu em 29 de 

julho de 1911. O Chefe do Executivo Federal era a autoridade coatora, responsevel 

pelas medidas interventivas e de segurança adotadas no Rio de Janeiro, e o salvo 

conduto foi concedido por maioria de votos. 
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O caso, no contexto fático, reproduzia o que já havia sido tratado no Habeas 

Corpus 2.984, de 4 de janeiro do mesmo ano e já decidido de maneira favorável aos 

pacientes. Em jogo, mais uma vez, estava garantia do direito de locomoção para o 

exercício de funções, que não lhes podiam ser judicialmente denegadas, em face dos 

documentos que apresentaram. Não se podia sequer por em dúvida a coação que 

sofriam, como se apurava da instrução do recurso (BRASIL. STF, 1911, b). 

No julgamento do remédio constitucional anterior a competência da Corte para 

conhecer da demanda restou consolidada, sendo  esses pontos já decididos os mesmos 

que justificam o conhecimento do habeas corpus atual, pois, exatamente o mesmo é o 

caso. E até uma questão de ordem surgida no interregno dos dois casos não obstava o 

novo julgamento, pois que: 

 
E nem a isso se pode opor a resolução do Tribunal de declarar sem 
causa a ordem concedida pelo acórdão n. 2.984, porque a resolução 
nulificou o julgado, deixando-o sem execução, e assim não se pode 
contestar aos impetrantes o direito de pedirem novo habeas corpus, 
corrente, como é, que não faz coisa julgada a sentença denegatória 
desse recurso; sendo indubitável que, embora sob a forma diferente, a 
nulificação da ordem concedida produz o mesmo efeito que a sua 
denegação. A mencionada resolução teve por fundamento ter o 
decreto n. 8.499A, de 3 de janeiro de 1911, que só foi publicado no 
Diário Oficial de 13 do mesmo mês, resolvido a questão de 
dualidade da Assembléia Legislativa no Estado do Rio de Janeiro, 
com a de dualidade de presidente. (BRASIL. STF, 1911, b). 
 

O aludido decreto, entretanto, somente resolveu a dualidade de presidente, 

mas ainda se aguardava a posição definitiva do Congresso sobre a legalidade da 

Assembleia, em meio de toda a disputa política já sinalizada. Mais uma vez, repetindo 

o voto em favor da concessão do habeas corpus, o ministro Pedro Lessa se 

manifestou, fazendo um cotejo dos dois casos umbilicalmente entrelaçados, o do 

julgamento de janeiro e este, do mês de julho. Acentuou o ministro Lessa que: 

 
A ordem de habeas corpus concedida aos pacientes na sessão do 
Tribunal de 4 de janeiro do corrente ano não foi anulada, nem perdeu 
a sua eficácia jurídica por qualquer ato do poder competente. Não 
podia nulificá-la o Poder Executivo Federal, incompetente para 
intervir no caso. O artigo 6o da Constituição Federal veda a 
intervenção, exceto nos quatro casos enumerados. No primeiro, isto 
é, para repelir a invasão estrangeira ou de outro Estado, é evidente 
que o Executivo pode e deve intervir, sem necessidade de ato algum 
do Legislativo. Fora absurdo aguardar uma lei que declarasse ilegal 
ou inconstitucional aquilo que manifestamente é contrário ao direito 
público, interno e internacional. Também no terceiro caso, e dada a 
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perturbação da ordem pública e a requisição do governo local, o que 
cumpre ao Executivo é imediatamente, como na primeira hipótese, 
agir no sentido de restabelecer a ordem. No quarto caso figurado no 
art. 6o, finalmente, ainda não se pode exigir, em geral, um ato 
legislativo: as leis e as sentenças federais declaram o que se deve 
fazer. Mas, no segundo caso, isto é, quando se faz necessário manter 
a forma republicana federativa, é ao Poder Legislativo que incumbe 
determinar o que se há de fazer. É indispensável uma lei, decreto ou 
resolução, que declare se o ato do Estado é ou não inconstitucional e 
em que consiste a inconstitucionalidade. Permitir ao Executivo 
intervir em tais hipóteses fora expor o regimen federal a freqüentes e 
funestos golpes. Isto que aqui se diz, e é doutrinado por bons 
escritores, também exprime a opinião do Congresso Nacional e do 
Poder Executivo, encarnado nos dois estadistas que ultimamente nos 
têm governado. O Presidente da República que deixou o poder a 15 
de novembro de 1910 e o atual. Em relação a este caso do Estado do 
Rio de Janeiro, sempre se tem entendido que ao Legislativo competia 
prescrever o que convém por em prática. Ora, o Congresso Nacional 
até o momento de se julgar este habeas corpus nada há resolvido. O 
que temos neste assunto é o decreto publicado a 13 de janeiro do 
corrente ano, decreto n. 8.499A, datado de 3 do mesmo mês, em que 
o Presidente da República, sem resolver a questão, confiada ao Poder 
Legislativo, segundo confessa, resolve conhecer como legítima, até 
que o Congresso Nacional se pronuncie definitivamente, a autoridade 
do cidadão que exerce atualmente as atribuições de Presidente do 
Estado do Rio de Janeiro (BRASIL. STF, 1911, b) 

 

O ministro Guimarães Natal, vencido na preliminar e no mérito, chamou 

atenção, em seu voto, para grave risco que se corria com a posição assumida pelo STF 

de conhecer dos pedidos formulados, pois que: 

 

Nessas condições, conhecer do pedido e conceder a ordem de habeas 
corpus, sem resolver a questão de legitimidade dos poderes rivais, 
seria autorizar que em um mesmo Estado duas Assembléias 
Legislativas, e, portanto, dois presidentes, porque cada uma delas 
reconhecera um, exercessem simultaneamente funções que só podem 
ser exercidas por uma Assembléia e um Presidente, e isso importaria 
em manter o Tribunal a anarquia e a desordem constitucional no 
Estado, o que me parecia contrário à sua missão. (BRASIL, STF, 
1906, b) 

 

O ministro Godofredo Cunha, vencido, negou a concessão de novo habeas 

corpus, aludindo que o tema já havia sido tratado no episódio de janeiro de 1911, com 

as mesmas partes e os mesmos fatos elencados. Não havia sentido, para o Ministro, o 

reexame da questão. Afinal, caso a decisão passada, concecissiva da ordem, não tenha 

sido cumprida, seria motivo de Reclamação à Corte para o cumprimento da ordem 

anteriormente prolatada, não de ajuizamento de novo habeas corpus. Ademais, O 
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poder excepcional do Governo, quandose trata de intervenção, ou em matéria de 

estado de sítio, exercido sob o exame imediato do Poder Legislativo, foge à 

intromissão judicial. O Governo, em tais situações, representa o parlamento. A 

substituição condicional do segundo pelo primeiro resulta da necessidade de assegurar 

prontamente a defesa interior ou a ordem material do Estado. A intervenção pode 

certamente gerar casos judiciais. O decreto de intervenção, como o de estado de sítio, 

expedido pelo Poder Executivo, quando, na ausência do Congresso, corre a Nação ou 

qualquer Estado iminente perigo, tem o caráter de um ato de soberania, 

completamente independente dos atos subsequentes necessários para sua execução 

(BRASIL. STF, 1911, b). Acentuou ainda Godofredo Cunha palavras proferidas pelo 

Ministro Epitácio Pessoa no julgamento anterior, lamentando a sua ausência. 

Ressaltou a aparente contradição, no cotejo dos dois momentos, dos votos dos 

ministros Pedro Lessa e André Cavalcanti, e arrematou no sentido de que: 

 
A questão de dualidade de congressos locais e de presidentes é 
essencialmente política. Assim têm entendido, entre nós, Ruy 
Barbosa e João Barbalho, e os publicistas norte-americanos. Ao 
Poder Judiciário, diz João Barbalho, não cabe agir no caso do art. 6o, 
§2o, da Constituição, por ser isso contrário à sua índole e sua missão 
entre os poderes públicos. Ele decide, na frase de Von Holst, 
questões legais, mas não questões políticas, e aqui a intervenção é 
ato de natureza política (BRASIL. STF, 1911, b).. 

 
 

Mais uma vez acentuava-se a complexidade do tema, tendo em vista a 

precariedade das instituições políticas. Também neste julgamento, o Supremo 

Tribunal Federal, não obstante as salutares divergências acerca da demanda 

formulada, atuou de modo pouco politico, atendo-se, primordialmente a questões 

jurídicas e guarnecendo direitos fundamentais dos pacientes. Decerto que a visão 

alargada do manejo do writ, comum naqueles tempos, justificava o seu conhecimento 

em juízo e até a sua concessão em certos casos.  

 

4.4 O Habeas Corpus 3.137 

 

Habeas Corpus impetrado por Rui Barbosa e Metódio Coelho em favor do Dr. 

Aurélio Rodrigues Viana, 2o vice-governador em exercício do Estado da Bahia, do 

Cônego Manuel Leôncio Galrão, 1o vice-governador, dos senadores estaduais Dr. 
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Venceslau de Oliveira Guimarães, Coronel José Abraão Cohim, Dr. Carlos Augusto 

Freire de Carvalho, Dr. Landulfo Caribé de Araújo Pinho, Dr. João dos Reis de Sousa 

Dantas, Monsenhor Hermelino Marques de Leão, Dr. Virgílio de Lemos, Dr. Antônio 

Batista de Oliveira, Cônego Gustavo Adolfo Marinho das Neves e João Moreira de 

Pinho, e dos deputados Dr. João Pacheco de Oliveira, Professor Cincinato Ricardo 

Pereira Franco, Dr. Alfredo Pereira Mascarenhas, Dr. Artur da Costa Pinto, Coronel 

Ceciliano da Silveira Gusmão, Dr. Carlos de Luna Pedreira, Dr. João Gomes de 

Oliveira Carvalho, Dr. José Alves Pereira, Dr. Liderico dos Santos Cruz, Dr. Pedro de 

Alcântara Ramos, Dr. Teotônio Martins de Almeida, Dr. Quintiliano Francelino da 

Silva, Coronel Francisco de Sales e Silva, Dr. José Basílio Justiniano da Rocha, Dr. 

Joaquim Venâncio de Castro, Dr. João Diogo de Sá Barreto, Dr. Homero Pires de 

Oliveira e Silva, Dr. Guilherme Pereira Rebelo, Dr. José Gabriel de Lemos Brito, Dr. 

Pedro Rodrigues dos Santos, Coronel José Joaquim de Almeida Júnior, Dr. Antônio 

Pereira da Silva Moacir e Dr. Manuel Francisco de Sousa Filho. A autoridade coatora 

indicada era o Presidente da República, Hermes da Fonseca. O Ministro relator foi 

Epitácio Pessoa. Os julgamento se deu nas sessões de 13 de janeiro de 1912 (1º 

Acórdão) e 20 de janeiro de 1912 (2º Acórdão). A decisão final foi no sentido de, por 

maioria, considerar prejudicado o pedido formulado (BRASIL. STF, 1912). 

Os advogados dos pacientes levaram ao STF a notícia de que o Dr. Aurélio 

Rodrigues Viana sofria, na capital baiana, bombardeada e ocupada militarmente por 

forças da União, violento constrangimento, consistente não só no obstáculo posto ao 

desempenho das funções do seu cargo. Alegavam os impetrantes que o General 

Sotero de Meneses, responsável pelas medidas de exceção na cidade, empossou de 

fato no governo do Estado um outro cidadão. Alegaram que o cônego Manuel 

Leôncio Galrão, não havendo assumido o exercício do cargo de Governador, depois 

da renúncia do Governador eleito, não mais pôde faze-lo, pelas reiteradas medidas 

repressivas levadas a vabo pelo mencionado General. Os demais pacientes, membros 

do Congresso Legislativo da Bahia se achavam sob a ameaça de coações e violências 

praticadas pelo Governador empossado à força para assegurar, contra a verdadeira 

Assembléia Geral, a ascendência da falsa Assembléia constituída sob os auspicious 

militares. Exemplares dos jornais A Noite, Correio da Noite, O Século, A Notícia, A 

Imprensa e O País, de 12 do corrente, foram anexados aos autos, nos quais se 

encontram artigos e telegramas que comprovam os acontecimentos narrados 

(BRASIL. STF, 1912). 
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Os ministros da Corte determinaram ao Presidente da República, ao 

Governador do Estado da Bahia e aos Presidentes da Câmara e do senado, no referido 

Estado, os esclarecimentos cabíveis. Consideraram os ministros que o 

constrangimento de que se queixam os impetrantes procede de autoridade cujos atos 

estão sujeitos à jurisdição do Tribunal e que encontrava-se na esfera de atuação do 

STF a eventual concessão de habeas corpus para casos da espécie apresentada.  

Entenderamn os Ministros que não restava provado que os fatos narrados, como o de 

Dr. Aurélio Viana ter deixado o exercício do cargo, decorriam de perseguições e 

ameças de qualquer natureza, e que, em relação aos demais politicos, também não 

havia comprovação das mencionadas persesguições. Não descartavam a possibilidade, 

entretanto, de as tropas federais presentes na Bahia estarem extrapolando de suas 

competências funcionais de matriz constitucional, daí por que a requisição de 

informações a autoridades competentes, sem a necessidade de comparecimento físico 

dos envolvidos na questão (BRASIL. STF, 1911, b).  

Em relação ao 2º Acórdão, julgado em 20 de janeiro de 1912, depois de 

apresentados os esclarecimentos demandados pela Corte, o Supremo Tribunal teve 

condições de se posicionar sobre o pedido formulado. Um ponto relevante em relação 

ao Segundo vice-governador, Dr. Aurélio Viana, foi tratado no acórdão nos seguintes 

termos: 

 
o constrangimento que sofre o paciente consiste, segundo as próprias 
expressões dos impetrantes, “no obstáculo posto ao desempenho das 
funções do seu cargo de governador pelo General Sotero de Meneses, 
que se apoderou da cidade e empossou no Governo do Estado um 
outro cidadão”; mas considerando que o Poder Executivo, conforme 
declara na informação prestada ao Tribunal, logo que teve 
conhecimento exato de que o Dr. Aurélio Viana passara o exercício 
do seu cargo ao 3o substituto não voluntariamente mas coagido pela 
ação das forças federais na execução de uma ordem de habeas corpus 
do juiz seccional, ordenou que com urgência se transmitissem ao 
General Inspetor da Bahia ordens terminantes para procurar o mesmo 
Dr. Aurélio Viana e por à sua disposição todos os elementos de força 
necessários ao seu restabelecimento e manutenção no governo do 
Estado; Considerando, à vista disto, que a coação de que se queixam 
os impetrantes em relação a este paciente deixou de existir (BRASIL. 
STF, 1912). 

 
 

Alertaram os ministros que em relação às medidas de exceção utilizadas na 

Bahia, por conta da decretação do estado de sítio, elas ficavam a cargo do arbítrio do 

executor, em estrita consonância com o que estava disposto no decreto. Ou seja, era 
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incabível ao Judiciário determinar ao Presidente os caminhos a serem adotados, em 

termos de medidas escolhidas para combater as instabilidades existentes. Por 

disposição cosntitucional os eventuais excessos seriam depois avaliados pelo 

Congreso Nacional, com possibilidade de imputação de crime de responsabilidade. 

Para além disso, o paciente, presidente do senado e primeiro vice-governador da 

Bahia, de nenhum constrangimento se queixou, ‘não manifestando sequer, no 

telegrama que dirigiu ao Tribunal, a intenção de assumir o Governo do Estado, - que 

recusou há pouco tempo por motivo de moléstia para se conservar na presidência do 

Senado, em cujo exercício ainda se acha” (BRASIL. STF, 1912). Ou seja, não ficaram 

evidentes ações de perseguição ou de coação emanadas do Chefe da Nação em face 

dos politicos baianos mencionados. 

Um aspecto jurídico merecedor de análise, e que se encontra no acórdão, diz 

respeito a um habeas corpus concedido a outro grupamento politico, por juiz local, 

grupamento adversário dos pacientes deste writ ajuizado no STF. A propósito do 

tema, vale salientar que: 

 
pelo fato de se acharem alguns deputados e senadores garantidos por 
um habeas corpus do juiz seccional para se reunirem na Capital, não 
podem os pacientes, como se objetou na discussão, julgar-se 
constrangidos, desde que tal habeas corpus, não tem, não teve, e não 
pode ter o efeito de converter a minoria em maioria e impedir que os 
pacientes que, mesmo descontados os dois signatários dos telegramas 
de fls., constituem a maioria, funcionem como a verdadeira e 
legítima assembléia do Estado na cidade de Jequié, para onde foram 
convocados; (…) inadmissível é a solução, também alvitrada na 
discussão, de conceder o Tribunal o habeas corpus ora impetrado 
para anular o que foi dado pelo juiz seccional aos adversários dos 
impetrantes e fazer cessar assim o constrangimento que daí lhes 
possa nascer, porquanto nem é curial que se reforme uma sentença 
fora dos autos em que foi proferida, nem da sentença do juiz pode 
provir qualquer constrangimento ilegal aos pacientes, como já se 
demonstrou (BRASIL. STF, 1912). 
 

Pelas justificativas apresentadas pela autoridade coatora e pelas medidas 

adotadas, no sentido de que a força militar estacionada na cidade de Salvador, na 

Bahia, não criasse obstáculos ao funcionamento dos órgãos politicos locais, a maioria 

da Corte entendeu estar prejudicado o pedido, denegando a ordem. Registre-se, 

entretanto, que tal decisão se deu por maioria apertada, numa votação que foi 

concluída com sete votos a favor e seis votos contrários à denegação da ordem. 
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O minitro Canuto Saraiva, que foi voto vencido, manifestou-se pela concessão 

da ordem porque entendeu que a reposição por ato do Poder Executivo do Presidente 

coagido a deixar o governo, ainda que significasse nulidade de todos os atos 

praticados por quem  ilegalmente estava em exercício entre a retirada e a reposição, 

ela não possuía o condão de anular direta ou indiretamente a sentença de habeas 

corpus do Juiz Federal - garantindo a reunião e funcionamento na Capital do Estado 

da duplicata casa legislativa. Ora, a outra Assembleia, também impetrante, reunida em 

Jequié, encontrava-se desprotegida quanto a eventuais atos de coação e de violência, 

que, no seu entender, existiram. Cabia, pois, para os pacientes, a concessão da ordem 

(BRASIL. STF, 1912). 

O ministro Guimarães Natal foi voto vencido, tendo se posicionado pela 

concessão do writ, pois, no seu entendimento, as próprias informacões advindas do 

Poder Executivo federal confirmavam a existência de coação. O ministro Amaro 

Cavalcanti concedeu a ordem parcialmente, para o governador Aurélio Viana e para 

os congressistas. Não enxergou coação em relação aos outros casos. O ministro 

Manoel Murtinho, que foi vencido em parte, levantou importante preocupação sobre a 

questão da coação, nos seguintes termos: 
 

Quanto ao Dr. Aurélio Viana, votei que se lhe concedesse a ordem 
impetrada, porquanto, provindo o constrangimento ilegal, que se 
alega sofrer esse paciente, de sua deposição do cargo de governador 
interino da Bahia, operada pela ação violenta das forças federais, 
somente, depois de efetivamente reposto em tal lugar, é que se 
poderia considerar extinto o mesmo constrangimento. Entretanto, o 
que há atualmente de positivo é apenas a comunicação feita ao 
Tribunal pelo Presidente da República de que expediu ordens para 
aquela reposição com todas as garantias necessárias. Essa resolução, 
porém, pode ser revogada ou tornar-se de nenhum efeito por 
circunstâncias imprevistas, e, dada tal emergência, ficaria ao 
desamparo a legalidade na Bahia, quando a mais trivial prudência 
aconselha que se socorra com o remédio do habeas corpus a ordem 
pública enquanto assim periclitar (BRASIL. STF, 1912). 

 

Finalmente o ministro Pedro Lessa votou pela  concessão da ordem de habeas 

corpus impetrada, por se apresentar bem provada, confessada e incontestada e, 

especialmente, por ser notória a coação de que se queixam os pacientes. Para o 

ministro, os fatos comprovados não podem ser obnubilados por promessas 

administrativas que cessarão doravante, já que, se esse expediente virar regra, sentido 

algum fará a concessão de ordens de habeas corpus (BRASIL. STF, 1912). 
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Vislumbra-se, também em relação a este julgamento, com acalorados debates 

de natureza jurídica e com poucos elementos de viés politico na decisão prolatada, 

que o clima institucional no país, conforme se disse, era de uma fragilidade visível. O 

fenômeno de reprodução de casas legislativas, como se tem percebido do teor de 

alguns writs ajuizados, é a demosntracão clara que os ideais republicanos ficaram 

apenas no papel. A República Velha, a toda prova, apresentava apenas uma nova 

roupagem para os velhos problemas politicos nacionais, muitos deles oriundos do 

período monárquico.    

 

4.5 Os Habeas Corpus 3.145 e 3.148 

 

O Habeas Corpus 3.145, julgado em sessão definitiva no dia 29 de janeiro de 

1912, foi ajuizado pelos Senadores Rui Barbosa e Metódio Coelho em favor do Dr. 

Aurélio Rodrigues Viana e do Cônego Manuel Leôncio Galrão para que não 

continuassem a ser perturbados no exercício dos seus cargos de Presidente da Câmara 

dos Deputados e do Senado da Bahia, como tais substitutos constitucionais do 

Governador do mesmo Estado. O ministro relator na Corte foi Oliveira Figueiredo e a 

autoridade coatora era o Presidente da Repeublica, Hermes da Fonseca. Por conta das 

informações apresentadas pelo Poder Executivo, restou prejudicado o pedido, com a 

denegação da ordem (BRASIL. STF, 1912, a). 

O tema guarda relação direta com o Habeas Corpus 3.137, julgado dias antes, 

já que o pano de fundo continuava sendo as medidas de exceção levadas a cabo na 

Bahia, em face da decretação do estado de sítio para aquela localidade. Os pacientes, 

inclusive, figuraram no amplo rol da ação anterior. 

Nas alegações consta que o Presidente do Estado prestou esclarecimentos a 

respeito dos fatos alegados na petição e que assegurou que continuava adotando 

medidas enérgicas, e adotaria outras que fossem necessárias, para garantir aos 

pacientes o pleno exercício de suas funções políticas. Ou seja, a toda prova havia 

elementos para supor que as coações, ainda que existissem, estavam sendo 

combatidas, razão pela qual a maioria do Tribunal não enxergou elementos para a 

concessão da ordem (BRASIL, 1912, a). 

O ministro Amaro Cavalcanti, com voto vencido, concedeu a ordem 

impetrada, porque, em vista das alegações e fatos trazidos ao conhecimento do 

Tribunal, entendia subsistir a coação dos pacientes e o ministro Pedro Lessa, também 
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com voto vencido, votou pela concessão do habeas corpus. Para ele, o fato de 

Presidente da República confessar que realmente o Dr. Aurélio Viana foi coagido a 

renunciar o seu cargo, é mais do que motivo legal para conceder, e não para negar a 

ordem, ou para julgar prejudicado o habeas corpus. Mais uma vez Pedro Lessa 

acentuou o risco de se tomar promessas para ações de natureza administrativa futuras 

como elementos inibidores da concessão do remédio constitucional, uma vez que isso 

poderá significar, ao longo do tempo, na própria derrocada do instituto (BRASIL. 

STF, 1912, a) 

Já em relação ao Habeas Corpus 3.148, ajuizado pelos mesmos Rui Barbosa e 

Metódio Coelho,  os pacientes eram o Cônego Manuel Leôncio Galrão e Dr. Aurélio 

Viana, primeiro e segundo substitutos do governador do Estado da Bahia, por estarem 

sofrendo ilegal e violento constrangimento para, na ordem da sucessão, ocupar aquele 

cargo, em virtude da renúncia feita pelo Governador. Desde já se percebe que a 

temática é a mesma, como também personagens envolvidos, dos habeas corpus aqui 

analisados 3.137 e 3.145. O primeiro acórdão deste terceiro writ foi prolatado em 23 

de fevereiro de 1912 e o segundo em 09 de março do mesmo ano. O ministro relator 

foi André Amaro Cavalcanti e a autoridade coatora, mais uma vez, o Presidente da 

República, Hermes da Fonseca. Ao final, a decisão da maioria se deu pela denegação, 

por se encontrarem prejudicadas as alegações feitas (BRASIL. STF, 1912, b). 

As considerações que sustentaram a negativa foram as mesmas que já vinham 

sendo esboçadas nos casos anteriores, quais sejam a de que o Governo estava 

diretamente empenhado em que não houvesse coação de natureza alguma, colocando-

se sempre disponível para adotar novas medidas assecuartórias do estado de direito. 

No caso concreto, no acórdão são mencionadas ações efetivas, como se observa: 

 
Considerando que os pacientes alegam falta de garantias, não 
obstante ter o Presidente da República recomendado terminantemente 
ao General Vespasiano de Albuquerque para fazer assumir o governo 
do Estado, na ordem de preferência, ao Cônego Leôncio Galrão, na 
qualidade de presidente do Senado; Considerando que achando-se 
este no lugar Areia, mandou o mesmo General o seu assistente 
Capitão Raimundo Rodrigues Barbosa e o ajudante de ordens 1o 
Tenente Oscar Lisboa de Sousa, em trem expresso, entenderem-se 
com ele, a fim de oferecer-lhe todas as garantias de que necessitasse 
para investir-se no governo do referido Estado; Considerando que 
apesar disto ainda, em ofício dirigido ao General, se mostrou 
hesitante aquele Cônego, tanto que deixou de vir à Capital, não 
acedendo assim ao convite que lhe fora feito (BRASIL. STF, 1912, 
b). 
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Por todo o exposto, entendeu a maioria do Tribunal ser incabível a concessão 

do remédio constitucional solicitado pelos impetrantes em favor dos pacientes, por se 

encontrar prejudicado o pedido. Há de se acentuar, por oportuno, e até para se 

construir uma melhor compreensão dos fatos, o voto contrário à concessão da ordem, 

da lavra do ministro Epitácio Pessoa, com riqueza de detalhes técnicos. 

Afirmou o ministro Pessoa que a “Constituição, com efeito, não diz que se 

dará o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer coação, mas sim que o habeas 

corpus terá lugar sempre que o indivíduo sofrer coação por ilegalidade ou abuso de 

poder” (BRASIL, STF, 1912, b). Ou seja, para o Epitácio Pessoa, a condição para a 

concessão de um habeas corpus reside numa situação jurídica complexa, formada de 

dois elementos distintos, a coação de um lado e do outro a ordem exorbitante ou ilegal 

da autoridade. Se essa situação não se definir claramente na coexistência dos dois 

elementos, não é cabnível a concessão do writ. Por exemplo, em situações como a de  

um governador sendo deposto por um movimento popular; ou de um indivíduo sendo 

seqüestrado por malfeitores: são casos de coação patente. Ninguém, entretanto, 

sustentaria que fossem casos de habeas corpus, pois que lhes falta a outra condição, 

pressuposta no texto constitucional, a autoridade coatora (BRASIL, STF, 1912, b). 

Assim, para o ministro, desde que o Presidente da República tomou 

conhecimento da coação efetivada por agentes públicos sob seu comando, adotou 

providências para que ela cessasse. Dizer que isso é pouco, ou seja, que apenas o 

concessão do remédio poria fim aos abusos, seria adotar uma postura muito ingênua, 

pois os ditames da decisão também poderiam ser negligenciados. Pugnar pela 

desconsideração das medidas fáticas já adotadas, acusando-as de inócuas, de meras 

promessas, seria ir de encontro ao posiciomaneto da própria Corte que: 

. 
tem, em casos idênticos e com o acordo de todos os seus membros, 
aceitado inúmeras vezes como bastantes as afirmações das 
autoridades inferiores, e o que seria de estranhar é que recusasse 
agora, aliás sobre fatos de notoriedade pública, as do Presidente da 
República, por serem da primeira autoridade da Nação!Como 
manifestação de confiança política, poderia tal incoerência justificar- 
se; mas o Tribunal (será preciso lembrá-lo?) não é uma assembléia 
política, é uma corporação judiciária (BRASIL, STF, 1912, b). 
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Por fim, o voto vencido do ministro Manoel Murtinho oferece a tônica 

prevalente do pensamento dos demais ministros com votos vencidos. Para o ministro 

Murtinho persistia o constrangimento ilegal por não ter podido nenhum dos pacientes 

assumir o governo do Estado da Bahia, atendendendo, assim, ao disposto no texto 

constitucional. Para o Ministro, até eram visíveis nos autos as promessas solenes 

feitas, de garantias por parte do Governo Federal, por algumas vezes reiteradas 

quando da apresentação da justificativa para os fatos alegados. Mas, no seu entender, 

isso era de pouca monta. E, como já salientado pelo ministro Pedro Lessa noutros 

julgados, compromisso se promessas da autoridade coatora não elidem a concessão do 

writ, afinal, se assim fosse, raramente, para situações similares, ele seria cabível, 

resolvendo-se tudo no plano dos compromissos futuros apresentados (BRASIL, STF, 

1912, b). 

Este terceiro habeas corpus, no contexto dos julgamentos históricos do STF, 

tratando da mesma temática, qual seja a disputa poilítica na Bahia que opunha 

governo local a governo federal, além de reforçar as tensões existentes no  período, já 

mencionadas, reforçou posicionamentos mais técnicos nos votos prolatados, como o 

alcance do instituto do habeas corpus, a perda do seu objeto quando da aceitação pela 

autoridade coatora das ameaças existentes e o seu compromisso em fazer cessá-las e, 

também, o de como se verificar, com mais exatidão, a veracidade dos fatos ocorridos, 

num processo sumário e sem dilação probatória. 

 

4.6 O Habeas Corpus 3.527 

 

Ainda sob o Governo Hermes da Fonseca, já no seu ultimo ano de mandato, é 

impetrado no Supremo Tribunal Federal pedido originário de habeas corpus, 

impetrado por José Eduardo de Macedo Soares, em seu favor e de mais três outros 

pacientes, Vicente Piragibe, Caio Monteiro de Barros e Francisco Veloso. O relator 

do processo foi o Ministro Amaro Cavalcanti, a autoridade coatora o Presidente da 

República e o julgamento se deu no dia 15 de abril de 1914. Embora tenha conhecido 

do pedido, a Corte, por maioria, se declarou incompetente para conceder o writ 

(BRASIL. STF, 1914). 

A questão girava em torno do estado de sítio, declarado pelo decreto do poder 

executivo de 4, e prorrogado pelo de 31 de março deste ano, abrangendo o território 

do Distrito Federal e das comarcas de Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro. 
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Segundo o impetrante, diferentemente das decretações de estadio de sítio, abundantes, 

em 1892, 1894, 1897, 1904 e 1910, a atual decretação não observou as formalidades 

previstas no Art. 80, da Constituição Federal, especialmente no que pertine à 

autorização do Legislativo. Ademais, sustentou o impetrante que, não obstante se trate 

de tema de natureza política, o STF seria competente para julgá-lo (BRASIL. STF, 

1914). 

Os ministros do Tribunal, por maioria, aduziram na decisão às seguintes 

considerações jurídicas e fáticas. Em primeiro lugar, entendia a Corte, de fato, ter a 

competência constitucional para julgar demandas a ela endereçadas, desde que 

adequadas aos limites impostos pela Constituição. Nesse sentido, os atos dos outros 

dois poderes só são julgados quando afrontam direitos e garantias individuais, não se 

detendo o STF em questões políticas, como as da conveniência e oportunidade das 

medidas adotadas (BRASIL. STF, 1914).  

Outro ponto salientado, fundamental para a decisão emanada da Corte, foi o 

fato de que o Presidente da República, tendo decretado estado de sítio, conforme 

mencionado, o fez em atenção ao disposto na Constituição, podendo, sim, determinar 

prisões em meio às medidas adotadas. Quanto a uma eventual postura excessiva da 

autoridade coatora, ao Legislativo teria que prestar contas, autorizando ou negando a 

medida de exceção. Também, por disposição constitucional, crimes de 

responsabilidade poderaim ser depois imputados ao president, caso se confirmassem 

os excessos e a violaçnao das leis (BRASIL. STF, 1914). 

 Na linha de raciocínio esboçada, a maioria dos ministros da Corte, então, 

sustentou a tese, segundo a qual: 

 
admitida como correta, que é, a autoridade do Supremo Tribunal 
Federal para conhecer de quaisquer atos dos poderes políticos, 
quando ofensivos dos direitos individuais, por ser ele o intérprete 
final da Constituição e das leis, nem por isto a conseqüência, única 
obrigada, seria a de julgar do mérito do pedido em questão, mas 
também a de poder declarar, ele próprio, se a controvérsia constitui, 
ou não, um caso judicial, ou uma questão meramente política; como 
assim o tem tantas vezes feito a Suprema Corte dos Estados Unidos 
da América. Por tudo isto, acordam em tomar conhecimento do 
pedido para poder bem verificar qual seja a natureza dos fatos e 
fundamentos alegados, mas, à vista do que, em declarar-se 
incompetente para julgar do mérito do mesmo pedido, desde que o 
seu fundamento, único nvocado, a inconstitucionalidade da 
decretação do estado de sítio, é matéria estranha ao Poder Judiciário. 
Custas na forma da lei (BRASIL. STF, 1914). 
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  O ministro Pedro Lessa, com voto vencido, mais uma vez divergiu da 

posição majoritária da Corte, como de vezes anteriores já analisadas aqui. Para ele, ao 

STF competia, por expressa e indiscutível disposição constitucional, declarar 

inconstitucionais as leis, promulgadas pelo poder legislativo da União, ou dos 

Estados, e inconstitucionais ou ilegais os atos do poder executivo, da União, ou dos 

Estados. Essa atribuição do Supremo Tribunal Federal abarcaria todas as espécies 

normativas. Assim, para o ministro Lessa,   

 
Na Constituição nenhuma exceção, nenhuma restrição se nos depara 
a esse princípio de direito público federal. Nunca se entendeu que 
esse princípio seja contrário à independência dos outros dois poderes. 
Estes podem fazer tudo, menos o legislativo leis inconstitucionais, e 
o executivo decretar medidas inconstitucionais, ou ilegais. Este é que 
é o nosso sistema tal como foi engendrado na América do Norte, e 
transplantado para o Brasil e outros países. Quando se trata de um 
decreto do executivo, como é a presente hipótese, há algum motivo 
de ordem constitucional que obste a que o Supremo Tribunal Federal 
exerça essa função máxima? O fato de nesse decreto se declarar em 
estado de sítio uma parte do território nacional ou todo este, impede 
que o Tribunal exercite a sua faculdade constitucional, que é também 
um obrigação, imposta pela lei fundamental, de julgar 
inconstitucional o ato do executivo, e garantir os direitos individuais 
ofendidos por esse ato? Absolutamente não. Na Constituição 
nenhuma norma se lê, que restrinja a competência do Tribunal nesta 
espécie (BRASIL. STF, 1914). 

 
 

Valendo-se, no seu voto, de ampla fundamentação na doutrina e jurisprudência 

estrangeiras, mormente a norte-americana, o Ministro reafirmou que a complexidade 

do ato de decretação de estado de sítio, que necessita de aval do Parlamento, não 

esgotaria possibilidade de análise pelo Judiciário apenas por isso. Ou seja, ao lado da 

defesa dos direitos individuais, a Corte também precisaria zelar pela compatibilidade 

de sentido das medidas adotadas com o texto constitucional. A aprovação do sítio pelo 

Congresso, assim, seria uma etapa, importante decerto, todavia jamais a etapa 

definitive que enterraria qualquer pretensão de demanda judicial. Sobre a realidade 

latino-americana sinalizou o ministro para o fato de que: 

 
Excluída a má fé, que mais se pode exigir em matéria de precedentes, 
de arestos, de jurisprudência, para autorizar o voto por menos 
proferido? Dir-se-á talvez que, para se poder invocar uma 
jurisprudência, é mister que haja uma série de julgados. Em relação à 
espécie destes autos é impossível descobrir essa pluralidade e 
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uniformidade de julgados; porque nos Estados Unidos durante mais 
de um século só uma vez o Congresso autorizou o presidente da 
República a suspender o habeas corpus (Thayer, Cases ou 
Constitucional Law, vol. 2o, página 2.377 e seguintes). Eu não hei de 
descer a procurar arestos nas repúblicas da América Latina, onde se 
imitam as instituições norte-americanas. Basta lembrar que na mais 
adiantada delas, a Argentina, em menos de meio século mais de trinta 
vezes foi decretado o estado de sítio (Agustin de Vedias, Constitution 
Argentina, - página III, ed. de 1907), cumprindo não esquecer que, 
uma vez o sítio foi ali decretado, só porque se deu um incêndio numa 
província, e o Congresso aprovou o ato (Barraquero, Espiritu y 
Pratica de la Constitución Argentina, pag. 369, in fine, de 1889)! 
(BRASIL. STF, 1914) 

 

 

Valendo-se ainda, no seu longo e didático voto, da realidade norte-americana, 

o ministro acentuou o abismo que separava o Brasil da República norte-americana em 

matéria de idéias e de costumes políticos, e na utilização de instituições tão somente 

macaqueadas. Para além disso, era evidente nossa miséria moral, incompatível com 

tão aperfeiçoado e nobre aparelho constitucional. Na nação norte-americana apenas 

uma só vez foi autorizado o sítio pelo Congresso, num longo período de muito mais 

de um século. Mesmo assim, alertou o ministro Lessa, é sabido que o instituto era 

muito pouco utilizado por aquelas bandas (BRASIL. STF, 1914). 

Por fim, acentuou Pedro Lessa ser o decreto de estado de sítio, que se 

encontrava na raiz do habeas corpus impetrado, absolutamente inconstitucional, e que 

a Constituição de 1891, e mesmo a tradição jurídica norte-americana da qual a 

Constituição era tributária, dava claras competências ao Supremo Tribunal Federal 

para, em casos concretos, declarar inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

com ela incompatíveis (BRASIL. STF, 1914). 

Muito significativo o viés de análise de controle de constitucionalidade 

surgido com o julgamento do presente writ. Uma questão de capital importância foi 

tema de significativo debate na Corte, ainda no alvorecer dos mecanismos de 

jurisdição constitucional, não apenas para o direito brasileiro mas mesmo até para o 

direito ocidental.  Também é de se registrar o papel de vanguard no tribunal do 

ministro Pedro Lessa, defendendo teses que, com o passer do tempo, foram sendo 

consagradas não só na jurisprudência, mas na própria legislação. 
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4.7 O Habeas Corpus 3.536 

 

Habeas Corpus impetrado por Rui Barbosa tendo como paciente ele mesmo, 

relatado pelo Ministro Oliveira Ribeiro, com o julgamento tendo ocorrido em 05 de 

junho de 1914. A autoridade coatora era o Presidente Hermes da Fonseca e a decisão 

da Corte, por ampla maioria, foi no sentio da concessão da ordem (BRASIL. STF, 

1914, a)  

Alegou o impetrante que com base no que dispõe o art. 72, § 22, da 

Constituição da República, ajuizava a ação com a finalidade de poder exercer um dos 

direitos essenciais e desempenhar um dos principais deveres que lhe tocam por força 

de seu cargo de senador da República. Ele pronunciou, na sessão do dia anterior, no 

Senado Federal, um discurso de protesto contra o ato do Governo da União que 

prorrogava o estado de sítio, em completo desrespeito ao texto constitucional, ou seja, 

durante toda a sessão anual do Congresso o país estaria em sítio (BRASIL. STF, 

1914, a).  

Ademais, o senador baiano forneceu uma cópia datilográfica do discurso que 

proferira ao jornal Imparcial, para ser publicado, divulgando assim o seu sentiment 

acerca dos fatos que ocorriam.  Tomou conhecimento, entretanto, que um delegado 

auxiliar da polícia do Rio de Janeiro, em nome de seu chefe, Dr. Francisco Valladares, 

informou ao redator do mencionado Jornal que essa autoridade pribia a publicação 

dos debates do Congresso Nacional. Ou seja, estava configurada de forma explícita 

uma nítida limitação do exercício de seu munus politico, uma vez que não podia fazer 

chegar a seus eleitores, e ao povo em geral, suas posições nos debates parlamentares 

(BRASIL. STF, 1914, a). 

Por oportuno ressaltou o jurista que: 

 
o estado de sítio, nos termos em que está instituído no art. 80 da 
Constituição da República, com os seus limites traçados no § 2o, ns. 
1 e 2, do mesmo artigo, ex-vi do art. 19 da mesma Constituição, é 
inviolável por suas opiniões palavras e voto, no exercício do 
mandato, sem atentar contra o preceito constitucional do art. 15, que 
declara “harmônicos e independentes entre si, como órgãos da 
soberania nacional, o Poder Legislativo e Executivo e o Judiciário” 
(BRASIL. STF, 1914, a) 
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Ou seja, o senador, como representante da soberania nacional, estaria imune às 

ações restritivas do Poder Executivo, ainda que o país sob estado de sítio.  Não 

combater tal excesso, em flagrante desrespeito à Carta constitucional, seria admitir- se 

uma restrição, uma fiscalização, uma ascendência deste poder contra o outro, 

esfacelendo, assim, a teoria das repartição dos poderes por competências 

constitucionalmente estabelecidas, além de fragilizar o próprio pacto federativo, 

sendo o estado a casa dos Estados. O caso, para o impetrante, seria de manejo do 

habeas corpus, em estrtita atenção à garantia constitucional do writ. A limitação 

imposta pelo chefe de polícia, limitando a publicação dos discursos do senador apenas 

e tão somente ao Diário Oficial, importava em manifesta restrição na sua liberdade de 

representante da Nação, porque o seu mandato deve ser cumprido em sessões públicas 

do parlamento, em discursos, pela palavra falada para a Nação que ele representava 

(BRASIL. STF, 1914, a). 

Por todo o exposto nas considerações acima, o habeas corpus foi concedido a 

Rui Barbosa, num contexto absolutamente vexatório dos excessos praticados pelo 

governo do Marechal Hermes da Fonseca, antevistos pelo senador, na “campanha 

civilista”, em 1909 e 1910, de que tomou parte como candidato de oposição. Os votos 

contrários ao conhecimento da ordem pelo Tribunal, da lavra dos ministros Pedro 

Mibielli e Godofredo Cunha, merecem análise mais detalhada. 

O ministro Pedro Mibielli não tomou conhecimento do recurso, porque a 

espécie não comportava o recurso extraordinário do habeas corpus, adstrito a 

assegurar a liberdade individual, conforme vinha sempre entendendo. Na preliminar 

apresentada, assim, o Ministro Mibielli assumia a sua posição restritiva em relação ao 

manejo do remédio constitucional, distanciando-se da já mencionada doutrina 

brasileira.  

Tendo sido vencido na preliminar, no mérito ele concedeu a ordem impetrada, 

mas apenas e tão somente porque a censura se voltava contra atos emanados do 

Congresso Legislativo e dos discursos proferidos pelos senadores e deputados, no 

recinto das respectivas Câmaras, incabível tal postura mesmo sob estado de sítio. 

Deixou consignado, entretanto, que a censura à imprensa seria perfeitamente cabível, 

se as matérias a serem veiculadas fossem de outra natureza (BRASIL. STF, 1914, a). 

Para o ministro Mibielli, o estado de sítio, a interdição temporária de certas 

garantias individuais, visa assegurar, com eficácia, e com medidas prontas e 

extraordinárias, o pleno funcionamento dos poderes públicos, em momentos de graves 
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turbulências internas.  Assim, não havia cabimento algum que um dos Poderes 

instituídos estivesse sofrendo restrições, pois seria um absolute contra-senso o estado 

de sítio ser utilizado para limitar a própria atuação do Estado. 

Já o ministro Godofredo Cunha foi voto vencido na preliminar e no mérito. 

Também ele não tomeu conhecimento do pedido de habeas corpus, por entender que 

este não é o remédio hábil para corrigir ou reparar o mal de que se queixa o 

impetrante, já que assumia uma posição restrtitiva em relação ao instituto, amparando 

tal posição em doutrinadores nacionais e estrangeiros, como Lucio de Mendonça, 

conselheiro Lafayette, Hwrd, Kent, Rossi e Blackstone (BRASIL. STF, 1914, a). 

No mérito o ministro Cunha também negou a concessão da ordem, por 

entender que “na vigência do estado de sítio o Poder Executivo pode prender e 

desterrar tanto deputados como senadores, desde que perturbem a ordem pública, 

pois, o art. 80, § 2o, da Constituição, não excluiu da prisão e detenção as pessoas que 

têm mandato legislativo” (BRASIL. STF, 1914, a). Sustentou o ministro uma tese 

extremamente conservadora, ao afirmar que os integrantes do Congresso Nacional 

não representavam uma classe à parte da população em geral, cercada, portanto de 

algum privilégio especial. Entendia que o Poder Legislativo já reconheceu que o sítio 

suspende as imunidades parlamentares e que o Supremo Tribunal não teria 

absolutamente competência para criar uma restrição, que não está expressa na 

Constituição. 

Alertou para o fato de que, por disposição constitucional, os deputados e 

senadores podiam também ser presos nos tempos normais no caso de flagrância em 

crime inafiançável. Ou seja, para o ministro Cunha, caso um senador ou deputado 

abandone a tribuna  para pregar a revolta ou a revolução, equiparava-se a qualquer 

cidadão, cabendo-lhe as mesmas consequências jurídicas. Assim, o Poder Judiciário 

não podia intervir nas funções governamentais ou políticas do Presidente da 

República. Só ao Legislativo competia aprovar ou suspender o sítio declarado pelo 

Poder Executivo (BRASIL. STF, 1914, a). 

A mesmíssima temática presente em debates na Corte, no início da República, 

quando das decretações de estado de sítio por Floriano Peixoto, foi trazida à tona pelo 

Ministro Cunha, em relação à competência do Judiciário e do Legislativo, sob regime 

de exceção. O agravante neste novo momento, no voto proferido no Habeas Corpus 

3536, dizia respeito à limitação do próprio exercício parlamentar, compreendida como 

constitucional pelo Ministro. 



 146

 

4.8 O Habeas Corpus 3.697 

 

  Habeas corpus impetrado por Astolpho de Rezende em favor do senador 

Nilo Peçanha, paciente, tendo como autoridade coatora Estado do Rio de Janeiro, 

representado por seu governador. O relator do processo foi o ministro Pedro Lessa e o 

julgamento se deu no dia 16 de dezembro de 1914, tendo sido concedida, por maioria, 

a ordem (BRASIL. STF, 1914, b). 

O pedido formulado se deu no sentido de que não houvesse constrangimento 

ao paciente para penetrar, em 31 de dezembro do mesmo ano, no palácio presidencial 

do Estado do Rio de Janeiro, depois de empossado como presidente do mesmo 

Estado, e aí exercer as funções do referido cargo, uma vez que fora eleito e 

proclamado pela Assembléia Legislativa. Por disposição constitucional (artigo 72, 

parágrafo 22), o remédio pleiteado era perfeitamente cabível à questão exposta. O fato 

de o paciente não se encontrar ameaçado de prisão ou de ser impedido de locomover-

se livremente, mas de se lhe vedar a entrada no edifício destinado à residência do 

presidente do Estado para exercer as funções desse cargo, não pode ser alegada sob 

fundamento de impropriedade do recurso intentado, uma vez que “as expressões do 

texto constitucional, mais amplas que as empregadas na lei ordinária para definir a 

garantia da liberdade individual, compreendem quaisquer coações, e não somente a 

violência do encarceramento ou do só estorvo à faculdade de ir e vir” (BRASIL. STF, 

1914, b). 

A rigor, para os ministros da Corte, no Acórdão prolatado, não havia no 

ordenamento jurídico brasileiro outro caminho processual, ação cível ou criminal, 

para enfrentar a questão de forma célere. E era ao próprio Tribunal que competia 

oferecer a melhor interpretação do texto constitucional para o tema: 

 

Se se distingue, porém, nesses casos, limitando-se os efeitos do 
habeas corpus na primeira hipótese e ampliando-se nas demais 
figuradas, naquela para segurança da liberdade física, e nas outras 
para o exercício, ainda, das funções do emprego ou do mandato, visto 
é que o habeas corpus não deve ser conceituado com as restrições da 
antiga legislação, outra concepção dele resulta em face dos dizeres do 
citado parágrafo 22, não conserva mais o seu primitivo aspecto, como 
o revela uma farta jurisprudência nesse sentido, não preocupado nela 
o Tribunal com a sobrevivência daquela locução latina em nossas 
leis, vocábulos de uma língua morta guardando a essência de um 
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direito novo, mas com o espírito deste a dominar os fenômenos de 
ordem jurídica, a evoluir com as necessidades do meio social e 
político. Como contestar ao Supremo Tribunal essa faculdade de 
interpretar soberanamente as regras constitucionais, como pretender-
se subordiná-lo, de preferência, aos dispositivos das leis ordinárias? 
“The courts take their power from the constitution, not from the 
legislature. They look only to the organic law for the source of their 
autority. They jealously guard against any invasion by the legislature 
of their constitutional authority”21 (BAILEY A. Treatise on the law 
of “habeas corpus” and special remedies. - 1913 - vol. I, parágrafo 
III. Legislative control) (BRASIL. STF, 1914, b). 

 
 
Acentuaram os ministros que pouco importava que em outros países houvesse 

institutos processuais adequadas para demandas dessa natureza, aqui entre nós o que 

tínhamos era a ordem de habeas corpus. Pouco importa, também, “que com o 

restabelecimento da liberdade individual, coarctada em um Estado da União aos 

mandatários do legislativo ou do executivo se tenha resolvido algum problema 

político no mesmo Estado se não este último, mas aquele, puramente judicial, foi o 

objetivo único da decisão do Tribunal” (BRASIL. STF, 1914, b). Eventuais questões 

políticas atreladas aos fatos que sinalizam para alguma violação de direitos 

fundamentais não justificariam a ausência de posicionamento do supremo Tribunal 

Federal, se omitindo a julgar os fatos que lhe foram apresentados. Também não atua o 

Tribunal para resolver se o paciente era ou não o presidente do Estado do Rio de 

Janeiro, porque esta sua qualidade está sobejamente atestada, de modo mesmo a não 

poder- se admitir contestação a respeito (BRASIL. STF, 1914, b). 

Presentes, assim, para os ministros da Corte, encontravam-se todas as 

condições para conhecer da ação e deliberar sobre a ordem requerida. Eventuais 

questões atinenentes à legalidade da Assembleia, em face do problema da duplicação 

de órgãos, restava resolvido pela própria Corte em outros julgados. Para além disso, 

em relação a falhas procedimentais do processo na Assembleia que ensejassem a não 

concessão do writ, salentaram os Ministros, no acórdão, que: 

 
Quanto a haver a dita assembléia funcionado em minoria, é de 
advertir: primeiro, que, como mostram os autos, antes da 
proclamação compôs-se a assembléia com a maioria absoluta de 
deputados, fazendo-se a comunicação disso ao presidente do Estado; 
segundo, que a retirada de alguns membros, deixando desfalcada 

                                                        
21 Os tribunais tomam seu poder a partir da constituição , não a partir da legislatura. Eles olham 
apenas a lei orgânica como fonte de sua autoridade. Eles a guardam zelosamente sua autoridade 
constitucional contra qualquer invasão por parte do legislador ordinário. 
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aquela maioria, reduzindo a 18 o número de deputados que 
proclamaram o paciente, não é argumento que possa vingar contra a 
perfeição desse pronunciamento, atento o disposto no artigo 9o da 
Reforma Constitucional, alterando o art. 29 da Constituição do 
Estado, em virtude do qual bastam 16 deputados para que funcione 
regularmente a Assembléia, dada que seja em quatro sessões a falta 
de representantes em número de 23 prevalecendo a votação por dois 
terços dos presentes, e provado está que pela unanimidade de 18 
votos, depois da ausência de cinco deputados naquele período para 
constituir a maioria ordinária, foi o paciente proclamado. Não 
procede, finalmente, dizer-se que em sessão extraordinária, não 
devendo a assembléia tratar senão do assunto para que fora 
convocada, nela não podia ser feita a proclamação do presidente e 
vice-presidente do Estado. A disposição constitucional a que assim se 
alude teve certamente por fim impedir que os deputados 
convertessem em ordinária aquela sessão, legislando sobre coisas 
estranhas ao objeto especial para que fora convocada, como bem 
acentuou o acórdão de 6 de janeiro deste ano, no qual se demonstrou 
que por texto expresso do Regimento da assembléia, não podendo ser 
ele modificado senão pelos trâmites e discussões próprios à adoção 
de uma nova lei, contrário ao mesmo regimento e à Constituição do 
Estado, seria desviar-se a assembléia extraordinária da única matéria 
que motivara a reunião (BRASIL. STF, 1914,b). 

 
 

Havia, em relação o tema, toda a querela da existência de duas Assembleias 

funcionando ao mesmo tempo, como se repetiu em muitos Estados do Brasil, o que 

dava ao debate um nítido tom politico, fugindo, para alguns ministros, por isso 

mesmo, a competência da Corte para se posicionar sobre casos dessa natureza. O 

Ministro Pedro Lessa, sobre a questão, se manifestou no sentido de que em sendo 

manifesta a dualidade de Assembleias, no Estado do Rio, não havia na Constituição 

ou na jurisprudência dos países federados, disposição ou aresto a que se socorresse a 

competência do STF.  Para ele, não há maior defeito que o defeito do poder. Ou seja, 

“as decisões inconstitucionais não constituem arestos, não há julgados contra a 

verdade constitucional. E se tais decisões proferidas sem forma nem figura de juízo, 

por simples habeas corpus, mais se defronta o propósito do arbítrio”. (BRASIL. STF, 

1904). 

O ministro Coelho e Campos, acerca da confusão das duas Assembleias, 

manifestou-se, em voto vencido, contra se conhecer do remédio jurídico, esboçando 

raciocínio que resume os votos divergentes de outros Ministros: 

 
Divergindo do venerando acórdão obedeço a princípios e conceitos, 
que sempre sustentei, e constam dos Anais do Congresso Nacional. O 
presente julgado, sem precedentes nos anais judiciários, só 
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encontraria símile no caso do juiz do distrito de Luisiania, em1873, 
dando posse judicial, com auxílio de força, a um dos pretendentes do 
governo do Estado, seu correligionário. Semelhante fato, porém, não 
teve êxito, e profligado no Senado americano, e pelos publicistas, não 
mais se produziu em parte alguma, que me conste, a não ser agora no 
Brasil, pelo seu mais elevado tribunal. Como o caso de Luisiania, 
com o risco da mesma ineficácia, a decisão da Suprema Corte do 
Brasil, tais os protestos levantados com fundamento na 
jurisprudência geral dos países federados e na própria jurisprudência 
do Supremo Tribunal. Expor a questão é ver-se-lhe a inviabilidade. 
Pede o impetrante, e deferiu-lhe o Tribunal, seja o paciente, senador 
Nilo Peçanha, empossado como presidente eleito do Estado do Rio 
de Janeiro, por uma fração de assembléia, e assegurado o exercício 
do cargo por todo o período legal, requisitada a força federal em 
garantia dessa posse e exercício. Por que? Pelas informações 
prestadas e notoriedade do fato, é que à posse impetrada se oporia o 
atual presidente do Estado, no interesse de empossar, como tal, outro 
candidato, o Dr. Feliciano Sodré, que se entende também eleito e 
reconhecido por outra fração da assembléia. Tanto vale dizer que 
sofre contestação o direito para o qual se pede o amparo do habeas 
corpus. De lado o conceito jurídico geral de que o habeas corpus 
somente garante a liberdade pessoal, física ou de locomoção, em face 
mesmo da nova doutrina, que não comungo, dos últimos julgados do 
Tribunal, amparando por habeas corpus todo o direito líqüido ou 
incontestável, tolhido ou ameaçado, claro parecia que não havendo o 
direito incontestável, não teria lugar a ordem impetrada. Contam-se 
por dezenas as decisões não conhecendo de habeas corpus, por tal 
fundamento, em casos de dualidade de Conselhos Municipais, 
Assembléias, Governadores ou outros funcionários de legitimidade 
contestada. Era natural a estranheza da interrupção dessa 
jurisprudência uniforme da maioria do Tribunal, e, neste crescendo 
da nova doutrina garantindo por habeas corpus os direitos mesmo em 
litígio, como ora o faz, sem forma nem figura de juízo! Alega-se que 
esta decisão é corolário, decorre de dois acórdãos em que, por habeas 
corpus, o Supremo Tribunal, pelo primeiro, garantiu a permanência 
da Mesa da Assembléia durante a sessão extraordinária então 
convocada, e pelo segundo teve por legal a mudança de sede da 
Assembléia, para outro edifício, onde funcionou a mesa e a fração da 
minoria dos deputados. Não falto ao acatamento, que devo ao 
Tribunal, se, fundamentando os meus votos vencidos, então como 
agora, tenho tais decisões por ilegais. Ilegal a continuação da mesa, 
sem nova eleição, à vista do art. 15, parágrafo 2o, do regimento, que 
manda eleger nova mesa em toda a sessão - ordinária ou 
extraordinária; preceito sempre assim entendido e praticado pela 
Assembléia do Estado, em suas sessões extraordinárias em treze 
anos, que houve na vigência do regimento. Ilegal a mudança do 
edifício, porque a Constituição do Estado e o regimento da 
Assembléia só permitem essa mudança, quando requerida pela 
maioria, ou por dois terços dos deputados, ou decretada pelo 
presidente do Estado, conforme as circunstâncias previstas para estas 
hipóteses, nenhuma das quais ocorreu, sendo a mudança por arbítrio 
da mesa, e da minoria. Donde a seguinte anomalia - a fração da 
minoria, no novo edifício, reconhecida pelo Supremo Tribunal, como 
Assembléia -; a fração da maioria no antigo edifício, reconhecida 
como Assembléia pelos demais poderes do Estado, pelas 
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municipalidades em geral, e pelos poderes federais, que com ela se 
relacionam, e especialmente pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado, aprovando pareceres de suas comissões de que não havia que 
intervir no Estado do Rio de Janeiro, pelo funcionamento regular dos 
poderes públicos, um dos quais a Assembléia representada pela 
fração da maioria. Atingiu-se o fim colimado: a fração da minoria 
reconheceu presidente eleito o paciente; a fração da maioria 
reconheceu eleito o seu competidor. Se ilegais os fundamentos, não 
pode ser legal a decisão, e sua ilegalidade sobretudo avulta e prima 
em face da Constituição, como se passa a ver: Seja como for, um fato 
se destaca fora de toda a dúvida e é a dualidade perfeitamente 
caracterizada, de poderes no Estado, e por tal se terá, não somente 
um, mas dois governos no Estado (BRASIL. STF, 1914, b). 

 

Não obstante a concessão da ordem de habeas corpus, conforme já indicado, 

fazendo mais uma vez prevalecer a tese da ampliação do espectro de utilização do 

writ, o problema fundamental apontado nos votos divergentes era o da intromissão do 

Judiciário em contendas políticas, como as que resultaram em divisões de Conselhos 

Municipais e Assembleias Legislativas. No caso analisado, deu-se até a duplicidade 

de governadores, homologadas suas votações por parcelas distintas da casa legislativa. 

A grande vantagem, toda a vantagem prática do regime republicano, centrado na 

divisão de poderes, só será possível se cada um deles funcionar dentro da esfera de 

competência que lhe é própria, sem a transposição do limite do outro. Trata-se, assim, 

do sistema de “freios e contrapesos” criado na realidade jurídico-política norte-

americana, indispensável para o equilibrado funcionamento dos Poderes do Estado.   

Ao que tudo leva a crer, nessas questões de matiz politico-eleitoral, 

envolvendo Juntas verificadoras e dualidade de órgãos legislativos, a proatividade do 

Supremo Tribunal Federal na concessão de ordens de habeas corpus parece ter gerado 

mais instabilidades do que posto freios a processos defeituosos e conturbados, que só 

seraim melhor tratados, sem sombra de dúvida, com a criação da Justiça eleitoral nos 

anos trinta. A questão maior, assim, não era nem a do alargamento do uso do remédio 

constitucional, centrado na doutrina brasileira do habeas corpus, mas a da intromissão 

do Judiciário, com decisões efetivas, em temas de uma dimensão política precária e 

plena de fragilidades legais e institucionais. 
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CAPÍTULO 5 – OS ANOS VINTE, A ERA VARGAS E OS HABEAS CORPUS 

HISTÓRICOS DO STF 

 

Sumário: 5.1 Necessária contextualização 5.2 O Habeas Corpus 4.781 5.3 O 

Habeas Corpus 8.801 5.4 O Habeas Corpus 8.811 5.5 O Habeas Corpus 8.826 5.6 O 

Habeas Corpus 11.942  5.7 O Habeas Corpus 26.155 5.8 O Habeas Corpus 26.178 

5.9 O Habeas Corpus 29.763 

 

5.1 Necessária Contextualização 

 

A última fase de análise dos habeas corpus históricos prolatados pelo Supremo 

Tribunal Federal compreende importante período da vida nacional, entre 1919 e 1946, 

em que, de fato, o Brasil deus passos consistentes no sentido de iniciar a construção 

da sua feição moderna. 

Rigorosamente falando, os anos vinte do século passado já sinalizavam para as 

grandes transformações econômicas, políticas e sociais que tomariam curso, no país, a 

partir da Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Assim, as 

instituições República Velha, momento em que o país era ainda quase uma grande 

fazenda de café, vão aos poucos se desmoronando para abrir espaço para um Brasil 

mais moderno, com grandes desigualdades sociais, é verdade. Se olharmos o país de 

hoje, ele possui muito mais sintonia com a realidade que vai se configurando após os 

anos trinta, do que com o Brasil da primeira República. Os próprios anos vinte, com 

suas agitações e movimentos de pressão contra os governos existentes, foram a porta 

de entrada para a Revolução de 30 e para seus desdobramentos posteriores (FAUSTO, 

1995, p. 297-328). 

A rigor, todo o mundo passava por relevantes transformações entre os anos 

vinte e trinta do século passado. A efervecência política presente, sobretudo, no 

cenário norte-americano e europeu, durante essa quadra da história, teve impacto 

inevitável na nossa realidade política e social. A própria atuação do Estado, como 

principal agente indutor da economia, guarda suas raízes neste período. Um atento 

observador da cena nacional, o ex Ministro Roberto Campos, que vivenciou o 

período, refletindo sobre as teses que justificavam a maior presença do Estado nas 

atividades econômicas, registra que: 
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Gradualmente, as três premissas básicas do keynesianismo – a 
possibilidade do equilíbrio no subemprego, a inoperância da Ley de 
Say, e o gasto governamental para estimular a demanda agregada – 
contaminaram não apenas os meios intelectuais mas a política fiscal. 
(…) O grande divulgador das ideias de Keynes, não só no plano 
intelectual mas no plano da política prática, foi Alvin Hansen que, de 
professor da Universidade de Minnesota passara à Universidade de 
Harvard em 1937. (…) Os dois fatores que levaram a uma 
majestática predominância do keynesianismo no início da guerra 
foram, portanto, o impacto da recessão inesperada de 1937/38 e a 
interpretação de Hansen, que viu no intervencionismo fiscal 
keynesiano um remédio para a tendência estagnacionista das 
economias maduras (CAMPOS, 1994, p. 56-57).  

 

   Eis, pois, o germe da visão de um Estado intervencionista, com regulações 

de todas as naturezas. O papel de proeminência dos gestores econômicos começou a 

ganhar corpo no Brasil a partir dos anos trinta, justamente quando as migrações 

campo-cidade cresceram e começaram a fortalecer as condições de possibilidade para 

o Brasil urbano da segunda metade do século XX.  

Nesse contexto, a Revolução de 30 foi um divisor de águas, com o nosso país 

assumindo-se a partir de um novo projeto, mais urbano, mais industrial. O emérito 

professor paulista Goffredo Telles Jr., também um espectador desses tempos, sobre o 

movimento que levou Vargas ao poder, afirmou que: 

 
A Revolução de 30 tirou “o cabresto” da cabeça do povo, E o povo 
surgiu, não como sempre fôra, mera massa de manobra, mero 
“eleitorado de cabresto”. Surgiu diferente, porque apareceu em cena 
como povo real, na autenticidade de suas manifestações naturais. 
Povo, a princípio muito dócil, ainda ingênuo e conformado, ainda 
crente, é verdade, nos salvadores da patria; ainda muito confidante 
na palavra dos que lhe faziam promessas, ao pedir seu voto. Mas 
povo muito vivo, muito mais sagaz do que se supunha – povo que 
logo percebeu o que representava e o que podia representar, dentro 
do jogo dos partidos; um povo que apreneu, sem muita demora, as 
regras desse jogo, e que criou o que passou a ser chamado de 
populismo (TELLES JUNIOR, 1999, p. 128). 

 

Eis que alguns dos conflitos e polêmicas políticas que serão carreados ao 

Supremo Tribunal Federal nos anos trinta e quarenta são produto direto desse 

processo de transformação econômica e social do Brasil. Um episódio marcante dos 

anos vinte, muito mais pela simbologia que pelos resultados efetivos, foi a chamada 

Coluna Prestes, inserida no contexto mais amplo do tenentismo. Era a sinalização 
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clara de que o modelo político e institucional anterior dava sinais de esgotamento. Em 

Manifesto ao povo de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, datado de 29 de outubro 

de 1924, o Capitão Luís Carlos Prestes acentuou que: 

 
Todo o Brasil, de norte a sul, ardentemente deseja, no íntimo de sua 
consciência, a vitória dos revolucionários, prque eles lutam por amor 
do Brasil, porque eles querem que o voto do povo seja secreto, que a 
vontade soberana do povo seja uma verdade respeitada nas urnas, 
porque eles querem que sejam confiscadas as grandes fortunas feitas 
por membros do governo à custa dos dinheiros do Brasil, porque eles 
querem que os governos tratem menos da politicagem e cuidem mais 
do auxílio ao povo laborioso, que numa mescla sublime de brasileiros 
e estrangeiros, irmanados por um mesmo ideal, vive trabalhando 
honestamente pela grandeza do Brasil (BONAVIDES e AMARAL, 
1996, p. 628). 

 
 

Enfim, os vinte cinco anos analisados neste capítulo, por meio de algumas 

ações de habeas corpus ajuizadas no STF, considerados julgamentos históricos pela 

própria Corte, oferecem as primeiras tintas daquilo que será o nosso país mais adiante, 

lembrando tratar-se de um processo, ainda hoje, em franca construção. Como muitas 

das questões fáticas presentes nas análises efetivadas até aqui tiveram o caráter 

marcantemente político, algumas transformações ocorridas nos anos trinta vieram ao 

encontro da necessidade de modernização de certas práticas no Brasil. A Mensagem 

do Presidende Vargas à Assembleia Nacional Constituinte, datada de 15 de novembro 

de 1933, é ilustrativa de um ponto significativo para a nossa vida política, como se 

depreende do seguinte trecho: 

 
O Governo Revolucionário, responsável pelo saneamento dos 
costumes políticos, contra os quais a Nação se rebelou, não poderia 
cogitar de reorganizá-la constitucionalmente, antes de aparelhá-la 
para manifestar, de modo seguro e inequívoco, a sua vontade 
soberana. A reforma eleitoral que era, para mim, compromisso de 
candidato, quando concorri à sucessão presidencial, tornou-se 
imposição inadiável ao assumir a Chefia do Governo Revolucionário. 
De como cumpri esse compromisso de honra, resistindo e 
sobrepondo-me à pressão dos acontecimentos, atesta-o o Código 
Eleitoral, jea qualificado de “carta de alforria do povo brasileiro”, e o 
pleito de 3 de maio, do qual se disse, unanimemente, ser a eleiçãoo 
mais livre e honesta realizada até hoje no Brasil (BONAVIDES e 
AMARAL, 1996, a, p.452). 
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É oportuno relembar, neste momento, que muitos dos imbróglios presentes em 

julgamentos históricos do STF, em sede de habeas corpus, até o Governo Hermes da 

Fonseca, guardavam relação direta com descompassos e fragilidades político-

eleitorais, como as do papel das Juntas verificadoras e as da duplicidade de casas 

legislativas, por exemplo, talvez minimizadas se houvesse no país uma Justiça 

eleitoral. 

Também, e não se pode negligenciar isto, especialmente a partir de meados 

dos anos trinta um forte choque de linhas ideológicas distintas tomou corpo no 

cenário brasileiro, de certo modo sofrendo influência direta do que ocorria na Europa 

no mesmo período. Isso resultou em episódios marcantes para a vida nacional, como a 

eclosão da Intentona Comunista, no final do ano de 1935, e a instauração de um 

Governo nitidamente autoritário, com o advento do Estado Novo, produto direto ca 

Carta imposta de 1937. Há três julgamentos históricos analisados, registre-se, 

diretamente associados a esse momento em que a atmosfera de terror e de perseguição 

se instalou no Brasil, a partir da dinâmica operacional de um Estado repressor. 

 

5.2 O Habeas Corpus 4.781 

 

Ação ajuizada pelo advogado Arthur Pinto da Rocha, requerendo habeas 

corpus preventivo em favor do Senador Rui Barbosa e de dr. Miguel Calmon, dr. 

Pedro Lago, dr. Simões Filho, dr. Medeiros Netto, dr. Vital Soares, dr. Lemos Britto, 

dr. Pires de Carvalho, Altamirando Requião, Octaviano Saback, Américo Barreto, dr. 

Alberto Porto Rodrigues da Silveira, Agenor Chaves, Madureira de Pinho, Mario 

Leal, Homero Pires, dr. João Mangabeira, Archimedes Pires, dr. Alfredo Ruy Barbosa 

e dr. Caio Monteiro de Barros , sendo a autoridade coatora o Governador da Bahia. O 

Ministro relator foi Edmundo Lins e o julgamento se deu em 05 de abril de 1919, 

tendo sido concedida a ordem por unanimidade dos membros do Supremo Tribunal 

Federal (BRASIL. STF, 1919). 

O pedido expresso no writ se voltava, preventivamente, para a proteção dos 

nomes acima indicados, individualmente, e extensiva a todos os seus correligionários 

políticos e amigos, para que pudessem, na Bahia e principalmente na cidade de São 

Salvador, sua capital, reunir-se em comícios, nas praças públicas, ruas, teatros e 

quaisquer outros recintos, onde manifestassem, livremente, seus pensamentos e 

opiniões. Os riscos aos pacientes decorriam do fato de que, em 25 de março do 
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mesmo ano, poucos dias antes, portanto, soldados da polícia baiana haviam 

dispersado a tiros comício em que alguns dos especificados acima se preparavam pata 

fazer. Segundo o impetrante, “essa malta fora aliciada e posta às ordens do chefe de 

Polícia dr. Alvaro Cóva, do deputado federal Alvaro Villas Boas e de Carlos Seabra, 

filho do senador J. J. Seabra” (BRASIL. STF, 1919). 

A situação teria sido tão grave que, no seio da comunidade baiana, por meio 

de telegramas e de notícias de jornal, o pânico era relatado, em face da suspensão de 

liberdades básicas garantidas na Constituição, isso por determinação do chefe de 

polícia da capital, bem provavelmente com o aval do Governador. Houve uma 

comunicação telegráfica do superior militar a seus subordinados, publicada na 

impensa local, nos termos: “Em vista da lamentável ocorrência de ontem, o chefe de 

Polícia, dr. Alvaro Cóva, resolveu proibir o meeting, anunciado para hoje, em que 

queria falar o dr. Guilherme de Andrade, em favor do senador Epitácio Pessoa, 

também quaisquer outros que forem anunciados” (BRASIL. STF, 1919). 

Entenderam os ministros da Corte que, em relação à competência para o 

julgamento do habeas corpus, em princípio essa seria da Justiça Federal, cabendo ao 

STF apenas a via recursal. Consideraram, entretanto, que como as eleições 

presidenciais ocorreriam dali a oito dias apenas, a tramitação pela via ajustada ao 

processamento normal do writ não lograria êxito no combate aos excessos, pois que, 

com certeza, eventual recurso só chegaria à Corte muitos dias depois da própria 

eleição ter ocorrido, comprometendo, assim, o seu objeto. Por conta disso, foi 

conhecida a ação e devidamente julgada na Corte (BRASIL. STF, 1919).  

Sobre a questão de ser o habeas corpus a via adequada para a garantia do 

direito fundamental invocado, restou claro que sim, que era o remédio cabível, tanto 

mais que prevalecia no Tribunal a visao mais alargada acerca do manejho do writ, 

como já acentuada anteriormente algumas vezes. Sobre o eventual incômodo de, em 

comícios a serem realizados, haver reações de particulares, dentro da estrita 

legalidade, o writ impetrado não possuía eficeacia alguma, visto que a ação visava a 

combater os excessos do poder público. É elucidativa a argumentação seguinte, 

presente no próprio acórdão: 

 

1.o) que este habeas corpus não foi requerido para a punição dos 
fatos delituosos do dia 25 de março, supra expostos; e nem 2.o) para 
se proibir que o Senador J. J. Seabra ou qualquer outra pessoa 
aparteie ao impetrante ou a quem quer que seja que, a favor de sua 
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candidatura, fale em público, pois é um percalço de quem fala em 
comícios públicos sujeitar-se a apartes de quem se achar em 
desacordo com suas idéias, acrescendo que o habeas corpus só se 
destina a proteger o indivíduo contra violências de autoridades 
públicas e não de simples particulares. Feitas essas observações, 
mostremos como procede o pedido do impetrante, nos termos em que 
foi feito e que constam do início deste Acórdão, salvo na parte 
concernente a indivíduos não indicados nominalmente. A esses não 
se pode estender a ordem impetrada, porque podem não ser 
brasileiros e nem estrangeiros residentes, aos quais a Constituição 
Federal assegura a inviolabilidade dos direitos enumerados no art. 72. 
Deve, porém, estender-se a todos os outros que foram mencionados, 
pelos respectivos nomes; porque a polícia não pode, de modo algum, 
proibir comícios e nem tão pouco localizá-los, pois isto importaria na 
respectiva supressão. Efetivamente, depois de assegurar a todos os 
indivíduos o direito de se reunirem livremente e sem armas, o 
legislador constituinte definiu muito bem, a respeito, a função 
preventiva da polícia, verbis “não podendo intervir a polícia senão 
para manter a ordem pública” (art. 72, § 8o) (BRASIL. STF, 1919). 
 

 
Agrava a instabilidade da situação na Bahia o fato de o Governador do Estado 

ter expedido ao Presidente da República um telegram, que foi veiculado pela 

imprensa, tratando das ações de seu chefe de polícia como absolutamente naturais. 

Ademais, nos esclarecimentos prestados à Corte pelo Governador do Estado, de forma 

transparente e tranquila ele informou que, após as medidas já adotadas no Comício 

mencionado, o “Secretário Segurança Pública resolveu não consentir realização 

comício na referida praça e em outras em idênticas circunstâncias” (BRASIL. STF, 

1919). 

Para os ministros da Corte, assim, não houve dúvida acerca da violação de 

preceitos constitucionais, mormente em relação à proibição de as pessoas se 

agruparem, de tomarem parte de comícios, etc, desde que não se utilizando de armas. 

Estava consagarado, pela situação fática apresentada, a imperiosa necessidade de se 

conceder o habeas corpus de natureza preventive, o que foi feito com a unanimidade 

dos votos da Corte.  

Saliente-se que o STF não deu tintas políticas ao julgamento deste remédio 

constitucional, valendo-se, tão somente, do contexto fático apresentado para deliberar 

com base na doutrina jurídica e em jurisprudência da própria Corte, uma vez que 

direitos fundamentais estavam sendo agredidos no Estado da Bahia, mais 

precisamente em sua capital.  
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5.3 O Habeas Corpus 8.801 

 

Os fatos afetos a este julgamento guardam relação direta com o movimento 

tenentista, que ganhou corpo, pelo Brasil, nos anos vinte. Com as mudanças 

introduzidas na formação dos oficiais militares brasileiros, a partir da criação, em 

1911, da Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, o Exército passou a ter uma 

visão mais professional do seu papel na manutenção do Estado brasileiro. Aquelas 

ideias que dominaram os primeiros anos da República, na perpectiva do chamado 

soldado-cidadão, perderam terreno, mas, indicsutivelmente, e por muito tempo ainda, 

alguns componentes “salvacionistas” permanecram vivos na realidade militar 

brasileira. Um certo espírito no sentido de que as Forças Armadas sempre estariam a 

postos para salvar o Brasil das práticas nocivas dos políticos e de suas oligarquias. O 

primeiro grande ato de rebeldia do movimento e de seus simpatizantes foi a revolta do 

Forte de Copacabana, na capital federal, em 5 de julho de 1922. As acusações mútuas 

entre integrantes do governo e do Clube Militar levaram os tenentes à ação, o que 

ensejou duro ataque das tropas fiéis ao governo aos revoltosos. Muitos se dispersaram 

logo no primeiro dia e um punhado de dezessete militares mais um civil protagoziram 

o famoso episódio do 18 do Forte, em que dezesseis morreram, restando vivos, 

feridos, apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes (FAUSTO, 1995, p. 

307-315). 

O impetrante do Habeas Corpus 8801 foi o advogado Heitor Lima, tendo 

como pacientes os seguintes oficiais do Exército: coronel João Maria Xavier de Brito 

Júnior, capitão João Carlos Barreto, capitão Leopoldo Nery da Fonseca Júnior, 

tenente Aristoteles de Souza Dantas, tenente Arthur Pereira Lima, tenente Canrobert 

Penn Lopes da Costa, tenente Edmundo de Macedo Soares e Silva, tenente Eugenio 

Ewerton Pinto, tenente Fernando Bruce, tenente Henrique Ricardo Hall, tenente Hugo 

Bezerra de Albuquerque, tenente Illydio Romulo Colonia, tenente Landerico de 

Albuquerque Lima; tenente Mario Chaves Ferreira, tenente Rubens de Azevedo 

Guimarães, tenente Sylo Furtado Soares de Meireles, tenente Tasso de Oliveira 

Tinoco, tenente Thales de Azevedo Villas Boas, tenente Victor Cesar da Cunha Cruz 

(BRASIL. STF, 1923). 
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A autoridade coatora no writ era a Justiça Militar e o ministro relator do 

processo, no STF, foi Godofredo Cunha. O julgamento ocorreu em 03 de janeiro de 

1923 e a ordem foi concedidad por maioria dos votos. O impetrante alegava que os 

pacientes foram presos, quando da revolta mencionada do Forte de Copacabana, 

turbulência, inclusive, que justificou a decretação do estado de sítio. Foi aberto o 

respectivo inquérito policial militar, cujas diligências demoraram bastante, tendo sido 

os pacientes, afinal, denunciados em fins de novembro, como incursos nas penas do 

artigo 93, parágrafo 2o, do Código Penal Militar, aguardando até hoje o início do 

sumário. Segundo o Código de Organização Judiciária e Processo Militar, não 

poderiam os pacientes permanecer na prisão, porque não foram presos em flagrante, 

nem pronunciados, nem condenados, nem preventivamente presos pela única 

autoridade competente para decretar a prisão preventive, o Conselho de Justiça, que 

não havia sequer ainda se reunido (BRASIL. STF, 1923). 

Instado a prestar informações à Corte, o Auditor de Guerra sustentou a tese de 

que o Código de Processo Militar albergava a legalidade das prisões efetivadas e que 

os pacientes encontravam-se sendo processados regularmente pela prática de crimes 

militares. Para a maioria dos ministros do Supremo tribunal Federal, entretanto, os 

fatos ocorridos não se enquadravam entre os crimes puramente militares, que 

justificariam o foro privativo para os militares. Assim, sendo praticado por civis ou 

militares, os crimes políticos, e este era o caso, deveriam ser julgados pela Justiça 

Federal, conforme disposição do artigo 60, letra i, da Constituição da República 

(BRASIL. STF, 1923).  

Em voto vencido, o ministro Hermenegildo de Barros, que já havia concedido 

noutro julgamento uma ordem de habeas corpus para um civil, no mesmo episódio 

citado, manifestou-se nos seguintes termos: 

 
O estado de sítio não é um obstáculo à concessão do habeas corpus, 
quando haja manifesto abuso de poder contra qualquer cidadão que 
tenha sido preso, embora sem participação alguma nos 
acontecimentos que tenham determinado o sítio. Neste sentido foi o 
meu voto favorável ao Dr. Edmundo Bittencourt, que o Presidente da 
República retinha preso, por longos meses, sem lhe atribuir ao menos 
qualquer responsabilidade no movimento de 5 de Julho do ano 
passado, responsabilidade que de fato ele não tivera, segundo se 
apurou, tanto que não foi sequer denunciado. O caso atual, porém, é 
muito diverso. Trata-se de cidadãos presos por motivo de estado de 
sítio e que foram, segundo a informação prestada, surpreendidos com 
as armas nas mãos. Nestas condições o habeas corpus não podia ser 
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concedido, sem motivo de ordem relevante. A incompetência da 
Justiça, que está processando os pacientes, seria uma razão de ordem 
pública e superior para a concessão da ordem.Essa incompetência, 
porém, não foi alegada por eles (BRASIL. STF, 1923). 

 
 
 

Por maioria de votos, entretanto, a Corte Suprema entendeu não ter se 

configurado no episódio do Forte de Copacabana, de julho de 1922, delitos militares 

puros, e ficou patente, para a maioria dos ministros, que a condução do processo, 

independentemente da questão da incompetência do foro, com longa e penosa demora 

para a formação da culpa, atentava de forma clara contra direitos fundamentais dos 

pacientes, restando-lhes o manejo do remédio constitucional, como de fato o fizeram, 

sendo juridicamente adequada a sua concessão, como também ocorreu. 

 

5.4 O Habeas Corpus 8.811 

 

Os fatos são os mesmos já elencados para o Habeas Corpus 8801, analisado 

no tópico anterior. Foi impetrante o advogado Evaristo de Morais, ativista do 

movimento socialista e conhecido rábula que atuava na área criminal, pai dos 

advogados criminalistas, meio-irmãos, Evaristo de Moaris Filho e Antônio Evaristo 

de Morais Filho. O Ministro relator foi Guimarães Natal e o julgamento se deu no dia 

06 de janeiro de 1923, três dias depois do julgamento do Habeas Corpus 8.801, já 

mencionado. A autoridade coatora era a Justiça Militar. A ordem foi concedida com o 

voto da maioria dos Ministros da Corte (BRASIL. STF, 1923, a).   

Neste novo processo os pacientes eram o marechal Hermes Rodrigues da 

Fonseca, do coronel Adolpho de Araujo Familiar, dos Capitães Euclydes Hermes da 

Fonseca, Juarez do Nascimento Fernandes Tavora, Joaquim do Nascimento Fernandes 

Tavora e Luiz Felipe de Albuquerque e do 1o tenente Cyro do Espirito Santo 

Cardoso. A alegação do impetrante era de que sofriam constrangimento ilegal, porque 

encontravam-se presos, sem culpa formada e sem mandado da autoridade judiciária 

competente para o processo, que não seria a militar, uma vez que o crime que se lhes 

imputavam era de natureza política, sujeito à jurisdição civil, nos termos do art. 60, 

letra i da Constituição (BRASIL. STF, 1923, a). 

O ministro Hermenegildo Barros, da mesma forma que se posiciounou no 

julgamento anterior, mais uma vez fez constar o seu voto parcialmente divergente, 
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neste novo caso admitindo o segundo fundamento, da incompetência de foro, o que 

não havia sido levantado pelo outro impetrante, o do Habeas Corpus 8801. Fez 

menção no seu voto, inclusive, ao posiciomaneto que havia assumida três dias antes, 

afirmando que:   

 
Declarei, na sessão passada, de 3 corrente, por ocasião do julgamento 
do habeas corpus requerido em favor do coronel João Maria Xavier 
de Brito Júnior e outros, que o estado de sítio não constitui obstáculo 
a que seja concedido habeas corpus, no caso de manifesto abuso de 
poder contra qualquer cidadão, que tenha sido preso, embora sem 
participação alguma nos acontecimentos que determinaram o sítio; 
que neste sentido fora o meu voto favorável ao Dr. Edmundo 
Bittencourt, preso por longos meses à ordem do Presidente da 
República, sem prova alguma de sua participação no movimento de 5 
de Julho do ano passado, tanto que não fora sequer denunciado; que 
aquele caso do coronel Xavier de Brito e seus companheiros era 
absolutamente diverso do caso Edmundo Bittencourt, pois ali se 
tratava de cidadãos presos por motivo do estado de sítio e que foram, 
segundo as informações, surpreendidos com as armas nas mãos; que 
o habeas corpus, portanto, não podia ser concedido ao Coronel 
Xavier de Brito e outros, salvo motivo de ordem relevante, como o 
seria realmente o da incompetência da Justiça que os estava 
processando, incompetência, porém, que os pacientes não alegaram, 
sendo apenas levantada pelo Relator na discussão, sem os 
indispensáveis elementos do fato, que me habilitassem a julgar se a 
incompetência se verificara ou não. Nestes autos, porém, é alegada a 
incompetência da Justiça militar e que o fato, pelo qual estão sendo 
processados os pacientes, constitui crime de natureza política. 
Realmente, é crime político o que tiver por objetivo a mudança da 
forma do Governo, sendo igualmente fora de questão que os crimes 
políticos são da competência da Justiça Federal. Portanto, a 
incompetência é manifesta, ao menos nos termos em que foi 
apresentada. O mais será questão a examinar-se no processo. Concedi 
por esse motivo o habeas corpus. (BRASIL. STF, 1923, a). 

 
 

O Supremo Tribunal Federal mais uma vez, em relação ao episódio da Revolta 

do Forte de Copacabana, mesmo com eventuais divergências internas de seus 

Ministros sobre algumas questões fáticas, sobretudo em relação ao remédio heroico 

analisado no item anterior, assumia uma posição clara de defesa das liberdades civis, 

em face dos inquestionáveis abusos que se apresentavam, como a demora de mais de 

seis meses para a formação de culpa, sendo mantidos detidos os pacientes. É de se 

ressaltar que tais decisões se deram m plena decretação de estado de sítio, o que a 

reveste de maior significado jurídico. 
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5.5 O Habeas Corpus 8.826 

 

Eis o terceiro dos quarto habeas corpus indicados nos julgamentos históricos 

do Supremo Tribunal Federal referentes ao episódio da Revolta do Forte de 

Copacabana, primeira ação mais contundente dos integrantes do movimento 

tenentista, ou de seus desdobramentos. Mais uma vez a autoridade coatora era a 

Justiça Militar e o ministro relator agora era Viveiros de Castro. O julgamento se deu 

no dia 10 de janeiro de 1923 e a ordem foi concedidad por maioria de votos, tendo 

apenas um contra (BRASIL. STF, 1923, b). 

Esta ação foi ajuizada pelos advogados Esmeraldino Bandeira e Mario 

Tiburcio Gomes Carneiro, sendo pacientes o general Clodoaldo da Fonseca e mais 37 

militares que, da mesma forma que nos dois julgamentos anteriores, teriam 

participado do mencionado motim. Encontravam-se todos há mais de seis meses 

detidos, sem formação de culpa e, mais uma vez, discutia-se a incompetência da 

Justiça Militar para decider sobre a questão, já que se tratava de crime político, de 

compertência para processamento e julgamento da Justiça Federal (BRASIL. STF, 

1923, b). 

Decidiu, assim, a Corte, por ampla maioria, conceder a ordem de habeas 

corpus, já que, tendo o Supremo Tribunal Federal “decidido ser a Justiça civil a 

competente para conhecer dos acontecimentos revolucionários que tiveram lugar no 

ano passado, é manifesto o constrangimento ilegal que estão sofrendo os pacientes, 

submetidos, como estão, ao foro militar” (BRASIL. STF, 1923, b). O ministro relator, 

Viveiros de Castro, fez questão de constar no seu voto que não se encontrava em 

condições de se manifestar pela incompetência da Justiça Militar, pois não havia 

acompanhado os inquéritos anteriores, mas que claramente entendia haver 

injustificável e excessive demora para a formação da culpa, o que, por si só, jea 

justificaria a concessão da ordem, como estava sendo efetivada. 

 

5.6. O Habeas Corpus 11.942 

 

Na sequência dos episódios relacionados à revolta do Forte de Copacabana, 

este ultimo habeas corpus está associado a um desdobramento do que ocorreu no Rio 
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de janeiro, em julho de 1922. Aqui, o paciente, o tenente Eduardo Gomes, que 

naquele evento fora um dos dois sobreviventes, juntamente com Siqueira Campos, do 

18 do Forte, agora encontrava-se detido pela participação de novo motim, ocorrido em 

São Paulo, em 05 e julho de 1924, exatamente no aniversário de dois anos do primeiro 

levante. 

O relator do processo foi o ministro Muniz Barreto e o julgamento ocorreu em 

30 de agosto de 1924. O impetrante foi o advogado Justo Mendes de Morais e a 

autoridade coatora era a Justiça Militar. Os ministros da Corte, por maioria, decidiram 

pela improcedência do pedido (BRASIL. STF, 1924). 

Os fatos levados em juízo davam conta de que Eduardo Gomes era um dos 

autores do crime político, e inafiançável, ocorrido em 5 de julho de 1922, já 

mencionado acima. Para além disso, no ultimo mês de julho de 1924, teria desertado 

de sua guarnição e toamdo parte da nova revolta que ocorreu em São Paulo, ainda 

dentro do context do chamado movimento tenentista. Pos determinação do Ministro 

da Guerra, foi detido, dias depois, em Santa Catarina, por um superior hierárquico que 

patente militar. Para os Ministros restava claro que não tinha havido ilegalidade nem 

na detenção nem nos procedimentos que se seguiram (BRASIL. STF, 1924). 

O paciente foi ouvido pela Justiça Militar e confessou, em presença do 

Procurador Federal, que efetivamente cooperara para os fatos ocorridos na capital 

paulista. Disse que cabia-lhe, inclusive, viajar ao Rio de Janeiro, o que não ocorreu 

por falha no avião, para participar de panfletagem conclamando o bombardeio do 

Palácio do Catete, sede do governo federal. Pelo exposto, decidiu a Justiça Militar 

mantê-lo preso, na condição de preso político, ainda que pudesse responder também 

por crime puramente militar (BRASIL. STF, 1924). 

O paciente foi transferido para a Casa de Correção, em São Paulo, onde 

ficavam presos comuns, mas teria sido abrigado num setor separado dos presos 

comuns, ficando ao lado de outros detidos no mesmo episódio de 05 de julho de 1924. 

Assim, para a maioria dos Ministros, o Governo, cumprindo determinação da Justica 

Militar, não teria infringido o texto constitucional, em relação ao tratamento a ser 

dado a detidos por cometimento de crime político (BRASIL. STF, 1924). 

Como já salentado, a ordem de habeas corpus foi negada, mas houve dois 

votos vencidos, tratando exvlusivamente do tema do local da detenção. Para o 

ministro Guimarães Natal, era imperiosa a imediata transferência do paciente para 

outro local, distante de presos comuns, ainda que, supostamente, ele se encontrasse 
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numa ala separada. Assim, portanto, decidiu o ministro Natal. Por seu turno, o 

ministro Hermenegildo de Barros, também com voto parcialmente vencido, por tratar 

apenas do tema do local do encarceramento, determinou que ele fosse retirado o 

quanto antes da Casa de Correção em que se encontrava, para ser alojado em outro 

local que pudesse abrigar apenas presos plíticos. Os dois ministros com votos 

divergentes afirmaram que o próprio Governo admitia a ilegalidade, porquanto tivesse 

informado que o tenente Eduardo Gomes encontrava-se naquele sítio em caráter 

provisório, mas que logo seria transferido para outro local (BRASIL. STF, 1924). 

Ainda que o caso guarde relação de proximidade com os três outros analisados 

nos itens anteriores, em que houve a concessão da ordem, nesta nova situação de fato, 

o tenente Eduardo Gomes, que já havia tomado parte do motim de 1922, e estava 

respondendo processo por isso, envolveu-se de forma insifismável noutra rebelião, 

logo dissipada, é verdade, agora em São Paulo. Abstraída a questão do local da 

detenção, em que havia alguma controvérsia, pois que o paciente achava-se em ala 

separada dos presos comuns, o fato é que a negativa de habeas corpus foi 

juridicamente sustentável, uma vez não se inferir dos fatos levados à Corte qualquer 

coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. 

 

5.7 O Habeas Corpus 26.155 

 

Este, talvez, seja o mais emblemático julgamento do período analisado, por 

dizer respeito a um episódio que teve, depois, desfecho trágico para a paciente. O 

momento histórico, meados dos anos trinta, encontrava-se dominado por turbulenta 

disputa ideológica, tendo nos extremos, mais à esquerda, a Aliança Nacional 

Libertadora, e, mais à direita, a Ação Integralista Brasileira. Em meio aos extremos, 

havia um Governo, também com seus interesses de permanência, que chegou ao poder 

em 1930 pela via da insurreição e que em 1934 havia sido mantido pelo voto indireto 

da Assembleia Constituinte. De forma mais direta o julgamento está associado à 

fracassada tentativa de golpe de comunistas, no final do ano de 1935, episódio que 

ficou conhecido como Intentona Comunista (FAUSTO, 1995, p. 340-362). 

O impetrante do Habeas Corpus 26.155 foi o advogado Heitor Lima e a 

paciente era Maria Prestes, também conhecida por Olga Benário. A autoridade 

coatora era o Ministro da Justiça do Governo Vargas, Vicente Ráo, o Ministro relator 
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na Corte foi Bento de Faria e o julgamento se deu no dia 17 de junho de 1936. Por 

maioria dos seus ministros a Corte não conheceu do pedido (BRASIL. STF, 1936). 

Os fatos davam conta de que a paciente havia tido participação ativa na 

mencionada Intentona de novembro de 1935, uma vez que integrava o grupo 

diretamente ligado ao movimento. Era a paciente, como se sabe, companheira do 

capitão Luis Carlos Prestes, oriundo das lides tenentistas dos anos vinte, tendo 

comandado a jornada épica da Coluna que recebeu seu nome, e figura política de 

maior expressão da esquerda, nos anos trinta. Ela encontrava-se detida na Casa de 

Detenção, no Rio de Janeiro, à disposição do Ministro da Justiça para ser expulse do 

país, por ser estrangeira. 

O advogado na ação expôs com clareza toda a situação em que se encontrava a 

paciente e os riscos de sua expulsão, tendo formulado, diga-se, um pedido ímpar, 

como se observará adiante. Acentuou o impetrante que a lei penal era cabível a todos, 

brasileiros ou estrangeiros aqui residindo.  Ou seja, quem, por algum motivo, violasse 

a legislação penal, encontrava-se logicamente propenso a sofrer as consequências 

jurídicas por seus atos. A expulsão de estrangeiros aqui residents, reforçou o 

advogado, era sim cabível, por atividade nociva à ordem pública e à segurança 

nacional, desde que não houvessem cometido crimes. Ora, se houvessem cometido 

crimes, como era o caso da paciente, deveriam ser processados e julgados no país 

(BRASIL. STF, 1936). 

Restava claro para o impetrante que Maria Prestes, pelas ações da qual tomou 

parte, deveria ser processada e, certamente, seria declarada culpada, devendo cumprir 

pena no país. O próprio Governo assinalava que a paciente era coautora intellectual e 

cúmplice de vários crimes perpetrados quando do movimento de novembro de 1935. 

Assim, naturalmente ela se encontrava à disposição do estado brasileiro para 

responder à sua Justiça punitiva. Ademais, a paciente encontrava-se grávida, 

carregando no ventro um filho de brasileiro, na verdade a paciente gestava uma 

menina. 

É nesse contexto que o impetrante pleiteia, com a acão de habeas corpus 

ajuizada na Suprema Corte, como passou a ser chamada com a Constituição de 1934, 

não a liberdade da paciente, o que seria o óbvio. O pedido era para que Maria Prestes 

permanecesse presa no Brasil e respondesse aqui por seus crimes, não sendo expulsa 

do nosso país. Acresça-se aos fatos que a expulsão traria no seu âmago uma 
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ilegalidade, porquanto a paciente estivesse grávida, como mencionado, pois a criança 

estaria recebendo conjuntamente a extremada punição da mãe (BRASIL. STF, 1936). 

Ressaltou o advogado que a paciente encontrava-se, mesmo grávida, detida em 

lugar insalubre, sem higiene e sem a alimentação adequada. Ressaltou também que a 

Constituição brasileira e 1934, a mais social até aquele momento, resguardava o 

amparo à maternidade e à infância. Reforçou a tese segundo a qual permanecendo no 

Brasil, mesmo presa e condenada, poderia criar em melhores condições sua filha, pois 

também o pai se encontrava no Basil. Enfim, o inusitado pedido, não de pô-la em 

liberdade mas de mantê-la detida aqui no país, tinha como objetivo a sua não expulsão 

por atividade nociva à ordem pública ou à segurança nacional (BRASIL. STF, 1936).  

Embora isto não tenha sido relatado nos autos processuais, com absoluta 

convicção pode-se afirmar que o advogado tomou conhecimento, bem provavelmente 

em contato com Luis Carlos Prestes, companheiro da paciente, que, uma vez expulsa, 

Maria Prestes, ou Olga Benário, corria risco de morte na Europa, pois seria recebida 

pelo governo alemão, já numa ampla campanha contra judeus e contra comunistas. 

Em 1936 as atrocidades nazistas não eram ainda de todo evidentes, mas já havia fatos 

concretos na Alemanha a confirmer a disposição do regime para a efetiva perseguição 

violenta de alguns grupos. Sa a população no geral não vislumbrava isso com clareza, 

intelectuais e cientistas já procuravam deixar a Alemanha em meados dos anos trinta, 

e foram vários os casos dessa natureza. Ora, com a mais pura certeza o capitão Pestes 

sabia de todos esses meandros e temia pela morte da companheira em solo alemão, o 

que a história veio a confirmer, com tintas trágicas, o seu aniquilamento num campo 

de concentração. 

Em face dos parcos recursos da paciente, a propósito, encontrava-se na prisão, 

incomunicável, por quase seis meses, com a única mesma roupa com que lá chegou, o 

advogado pleiteou ao Supremo Tribunal Federal o benefício da gratuidade das custas, 

o que foi de pronto negado. Nos próprios autos o advogado Heitor Lima deixou 

consignada uma réplica, com forte acento de desabafo, nos termos seguintes: 

 
Se a justiça masculina, mesmo quando exercida por umna 
consciência do mais fino quilate, como o insigne presidente da Corte 
Suprema, tolhe a defesa a uma encarcerada sem recursos, não há de a 
a história da civilização brasileira recolher em seus anais judiciários o 
registro desta nódoa: a condenação de uma mulher, sem que a seu 
favor se elevasse a voz de um homem no Palácio da Lei. O 
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impetrante satisfará as despesas do processo. Rio de Janeiro, 04 de 
junho de 1936 (BRASIL. STF, 1936).   

 
 

O clima em relação a este julgamento pareceia muito adverso a quaiquer 

argumentações centradas em termos de consolidação de ideais de justiça. É possível 

que a violência dos atos praticados na Intentona Comunista, disseminados, é verdade, 

com tintas muito mais expressivas de horror pelos veículos oficiais de comunicação, 

certamente gerou um ambiente hostil às pretensões do impetrante. Até porque, em 

princípio, tratava-se apenas da expulsão de uma estrangeira que atentou internamente 

contra a ordem pública. Não se percebe nos autos processuais nenhuma grande 

argumentação dos Ministros em sentido contrário ao voto do relator, que se ateve a 

questões meramente técnicas.  

Também é oportuno salientar que, em face dos acontecimentos, desde março 

de 1936, com apoio no texto constitucional, o Governo Federal havia baixado um 

Decreto 702 pelo qual muitas garantias constitucionais se encontravam suspensas em 

face da necessidade de se resguardar a segurança nacional. Muito dificilmente os 

ministros da Corte, em meio ao ambiente reinante, inclusive com eventuais pressões 

vindas de gente do Governo, teriam condições concretas de dar solução diversa da que 

foi efetivamente adotada. 

Percebe-se, cabe salientar, que o Acórdão prolatado é enxuto, breve, sem 

maiores justificativas ou aprofundamento de temas. Isso dá mostras claras do espírito 

do Tribunal para o caso ora analisado. Os termos adotados pela maioria dos ministros 

são exatamente os que seguem: 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus impetrado 
pelo Dr. Heitor Lima em favor de Maria Prestes, que ora se encontra 
recolhida à Casa de Detenção, a fim de ser expulse do território 
nacional, como perigosa à ordem pública e nociva aos interesses dos 
país. A Corte Suprema, indeferindo não somente a requisição dos 
autos do respective processo administrative, como também o 
comparecimento da paciente e bem assim a perícia médica a fim de 
constatar o seu alegado estado de gravidez; e atendendo a que a 
mesma paciente é estrangeira e a sua permanência no país 
compromete a segurança nacional, conforme se depreende das 
informações prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro da Justiça; atendendo 
a que, em casos tais, não há como invocar garantia constitucional do 
habeas corpus, à vista do art. 2º, do Decreto nº 702, de 21 de março 
deste ano, acorda, por maioria, não tomar conhecimento do pedido 
(BRASIL. STF, 1936). 
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Três ministros da Corte, registre-se, Eduardo Espínola, Carvalho Mourão e 

Carlos Maximiliano, também de forma muito sintética, entenderam ser cabível 

conhecer do pedido formulado pelo impetrante, mas, no mérito, votaram contra a 

concessão da ordem. Ou seja, entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal 

não houve um, no caso de Maria Prestes, que tenha esboçado alguma tese diversa, em 

sua defesa, para que continuasse no país e aqui respondesse pelos eventuais crimes 

cometidos.  

É significativo, pode-se perceber, o momento complexo e delicado por que 

passava o Brasil. Há uma nítida tensão no entorno deste julgamento, que dá a 

dimensão exata da época e das eventuais pressões, explícitas ou expressas, oriundas 

do Executivo. Mesmo em outros tantos julgamentos aqui jea analisados, nos 

momentos anteriores, em que havia intereesses do Governo em jogo e também havia 

turbulências no ambiente social, era perceptível a ocorrência de votos divergentes no 

mérito, de vozes esboçando teses contrárias às da maioria. De fato essa percepção não 

se consegue vislumbrar neste julgamento e até no próximo, envolvendo parlamentares 

que teriam tomado parte no já mencionado episódio de novembro de 1935. 

 

5.8 O Habeas Corpus 26.178: 

 

Ainda relacionado ao episódio da Intentona Comunista, ocorrido em 

novembro de 1935 em alguns estados do Brasil, este habeas corpus teve como 

impetrante o jurista e deputado baiano João Mangabeira, em favor dele mesmo e dos 

deputados Abguar Bastos, Domingos Velasco, Otávio da Silveira e do senador Abel 

Chermont. O Ministro relator foi Carvalho Mourão e a autoridade coatora eram o 

Presidente da República e o Ministro da Justiça.  O julgamento se deu em 20 de julho 

de 1936 e a Corte negou o pedido por unanimidade (BRASIL. STF, 1936, a). 

O ministro relator informou que, tendo sido solicitadas informações ao 

Ministro da Justiça, elas prontamente foram atendidas. Em ofício ele confirmou que 

os pacientes se encontravam presos por motivos atinentes à segurança nacional, em 

estrita conformidade legal com Decretos do Executivo expedidos em 21 de março e 

21 de junho do ano de 1936. Informou ainda o Ministro da Justiça que das prisões 

tiveram conhecimento, por Mensagem do Presidente, tanto o Senado Federal, que 
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aprovou a referida mensagem, quanto da Câmara dos Deputados, que deu licença para 

que fossem processados os mencionados deputados (BRASIL. STF, 1936, a). 

O ministro relator, em longo voto, expôs seu posicionamento jurídico acerca 

do caso, que foi seguido pela maioria dos pares. Acentuou desde logo, o ministro 

Mourão, o vasto conhecimento jurídico do impetrante e também paciente, João 

Mangabeira, um especialista em direito constitucional. A primeira questão apontada 

foi a da necessidade de se distinguir estado de guerra de estado de sítio, até porque, 

em relação ao caso, a confusão estava sendo reiteradamente feita. Ademais, era 

preciso estabelecer as conexões entre os estados de exceção mencionados e a 

imunidade dos parlamentares. Para o ministro, esses eram os pontos primoridiais dos 

fundamentos jurídicos da decisão a ser adotada pela Corte. 

O estado de guerra, assim, previsto na Constituição, dizia respeito a guerra 

externa, de natureza internacional, envolvendo estados soberanos diferentes. Era 

sabido, ele acentuou, que, às vezes, problemas internos de grande monta são tratados 

como estado de guerra, tendo isso acontecido na Guerra de Secessão norte-americana. 

Já nos conflitos civis internos, não há beligerantes, mas eventualmente criminosos 

políticos. Passou a discorrer, então, o ministro relator, sobre o instituto do estado de 

sítio, valendo-se de doutrina francesa e italiana. Alertou, entretanto, que a nossa 

Constituição, diferente da de outros países, não autoriza, de forma alguma, em caso de 

decretação de estado de sítio, a transferência da jurisdição ordinária da esfera cível 

para a seara militar (BRASIL. STF, 1936, a). 

O fato é que o texto constitucional em vigor havia previsto duas espécies de 

estado de sítio, o que talvez tenha gerado alguma confusão em face dos fatos: o estado 

de sítio comum e o estado de sítio em tempo de guerra ou de emergência de guerra, 

previsto no Art. 175, § 15, do texto constitucional. Nesse estado de sítio especial, as 

medidas extraordinárias a serem adotadas, após a autorização do Parlamento para a 

decretação, precisam constar do decreto. No Brasil, naquele momento, não havia sido 

declarado estado de guerra, embora muitos assim se referissem às medidas adotadas, 

mas estado de sítio por emergência de guerra, o que foi assumido pelo Presidente 

Vargas em Mensagem ao Congresso (BRASIL. STF, 1936, a). 

A questão a ser respondida, então, era a de se as imunidades parlamentares 

estariam resguardadas neste período de estado de sítio em tempo de guerra. Reafirme-

se que os pacientes eram deputados e um senador da República. De fato, todos eram 

socialisatas, razão pela qual estariam sendo processados por participação, ainda que 
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indireta, no levanter do final do ano anterior. Em explanação cautelosa, seguida por 

alguns colegas de Corte, o ministro Carvalho Mourão assinalou que, em estado de 

exceção, de sítio ou de guerra, as garantias constitucionais que são suspensas são as 

de natureza individual, enfeixadas como direitos fundamentais. Imunidades 

parlamentares, aqui e noutros ordenamentos jurídico-normativos, como o italiano, não 

seriam direitos individuais, mas prerrogativas do cargo, inerentes á função 

parlamentar.  Assim, seria o Parlamento, e não o Executivo ou o Judiciário, que 

deveria estabelecer os limites e a extensão dessas imunidades (BRASIL. STF, 1936, 

a). 

Vale frisar que as prisões dos parlamentares foram justificadas como Razões 

de Estado, por atentarem de alguma forma contra a segurança nacional. O próprio 

Senado Federal, tratando do ocorrrido, reconheceu a participação dos parlamentares 

na Intentona Comunista. Nesta preliminary analisada pela Corte, sobre se caberia 

habeas corpus em estado de sítio ou estado de guerra, manteve-se a tradição do STF 

em considerer ser plenamente cabível conhecer do seu ajuizamento, até porque nem 

sequer Razões de Estado elidiriam essa possibilidade. O tema voltou-se, então, no 

mérito, para os limites da autorização dada tanto pela Câmara quanto pelo Senado 

para que se instaurasse o devido processo legal em face dos pacientes, todos 

parlamentares (BRASIL. STF, 1936, a). 

Ainda que dois ministros da Corte, Bento de Faria e Eduardo Espínola, não 

tenham conhecido do pedido, a maioria entendeu que cabia sim adentrar no mérito da 

questão levada ao Tribunal. A fundamentação que prevaleceu foi a de que as medidas 

não podiam ser adotadas em face dos pacientes sem o aval da Câmara e do Senado, o 

que, de fato, ocorreu, restando provado pelos documentos apresentados pelo ministro 

da Justiça. Também já sobresaía com clareza que, mesmo processados e presos, os 

parlamdentares não perdiam seus mandatos, apenas e tão somente adiante, caso 

fossem condenados. Um fato foi fundamental para o entendimento seguido pela 

maioria da Corte. Quando das mensagens presidenciais enviadas ao Congresso 

Nacional, solicitando autorização para processor os parlamentares, eles já se 

encontravam presos provisoriamente. Ou seja, quando as autorizaçnoes foram dadas, 

já era cabível suscitar a questão da imediata liberdade dos pacientes, o que não foi 

tratado nem apreciado no Parlamento. Isso porque de fato levantou-se a questão 

aparentemente dúbia de que a autorização emitida pela Câmara teria sido apenas para 

processor os parlamentares e não para prendê-los, mas a tese que prevaleceu foi que 
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uma coisa, em tese, poderia abranger a outra, e que se tivesse havido mesmo o ânimo 

para essa distinção a Câmara teria expressamente solicitado a imediata soltura dos 

detidos em caráter provisório, como já indicado. 

Houve referência, inclusive, no Acórdão, ao fato de que o irmão do deputado 

João Mangabeira, Octávio Mangabeira, também deputado pela Bahia, ex-Ministro das 

Relações Exteriores, absteve-se de votar na autorização para a instauração do 

processo, mas em momento algum levantou a questão da impossibilidade da detenção 

do próprio irmão. Assim, em face de todas as razões expostas, entendeu a maioria dos 

ministros da Corte que era improcedente o pedido formulado e que os pacientes 

deveriam continuar presos, respondendo o devido processo pela participação na já 

citada insurreição (BRASIL. STF, 1936, a).  

Vê-se, deste julgamento, o mesmo clima adverso na Corte aos pacientes, em 

face da tensão política reinante, mas, de fato, à diferença de como foi tratado o caso 

anterior, neste, envolvendo parlamentares, o debate se deu em maior extensão, com 

aqui e ali posições divergentes sendo sinalizadas, ainda que sobre aspectos pontuais 

da demanda. 

 

5.9 O Habeas Corpus 29.763 

 

Julgado em 28 de maio de 1947, o tema guardava relação direta com a anterior 

decretação de ilegalidade pela Justiça eleitoral do Partido Comunista. Era autoridade 

coatora o Ministro dos Negócios, do Interior e da Justiça, sendo impetrante o 

advogado Heitor Rocha Faria, e pacientes o senador Luiz Carlos Prestes, Maurício 

Grabois, João Amazonas e outros dirigentes do Partido. O ministro relator foi Castro 

Nunes e a ordem foi negada por unanimidade.  

Os impetrantes afirmavam que se encontravam impedidos de entrar e sair da 

sede central e comitês locais do partido Comunista, pela Polícia, por determinação do 

Ministro da Justiça. Informaram que mesmo antes de publicado o acórdão do Superior 

Tribunal Eleitoral que cassou o registro do Partido, “invadiu-lhe as sedes, expulsando 

os funcionários que lá se achavam, apoderou-se das chaves, apropriando-se de 

máquinas de escrever, arquivos, fichários, livros, documentos, etc” (BRASIL. STF, 

1947). Alegaram também que o Partido encontrava-se devidamente registrado como 

Sociedade Civil, em atenção à legislação cível brasileira, e que essa condição não se 
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misturava com a temática eleitoral, objeto da decisão do Tribunal específico. Assim, o 

pedido se deu nos seguintes termos: 

 

Impedidos estão os diretores do Partido Comunista do Brasil de 
entrarem e saírem (direito de locomoção) relativamente às sedes da 
sociedade civil em todo o país e conseqüentemente de exercerem a 
guarda e conservação dos bens, garantia do crédito de terceiros, do 
uso dos documentos e da convocação da Assembléia geral, 
determinada pelos Estatutos, para resolução quanto ao patrimônio 
(BRASIL. STF, 1947). 

 
 

Diante do exposto pelo impetrante, o ministro relator solicitou do Ministro da 

Justiça as informações cabíveis ao melhor encaminhamento do feito. Para o Ministro 

Nunes, ainda que o tema tenha sido suscitado como preliminar pelo advogado, assim 

não era entendido por ele, visto se tratar mesmo de questão de mérito, se eventuais 

ações proibitivas do Executivo iam de encontro ao estritamente disposto na decisão da 

corte eleitoral. Assim, para o ministro, sendo de fato coisas distintas, cabia ao 

Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre o pedido, já que a ação não se 

apresentava como um suposto recurso, inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, 

para combater a decisão da Justiça eleitoral, que era, de fato, a última instância na 

matéria (BRASIL. STF, 1947).  

A questão primordial, então, era de saber se o julgado eleitoral abrangia a 

sociedade civil que servia de suporte ao Partido ou se, nos termos do julgado, estava 

proibido o funcionamento de ambas as entidades e bem assim outras controvérsias 

que possivelmente houvessem de surgir sob a forma de demandas, ainda que alheias à 

matéria propriamente eleitoral, mas vinculadas de certo modo à decisão. Acentuou o 

ministro relator que: 

 
O saber se esses atos estão virtualmente contidos no julgado, se 
atingida por este foi também a associação, se a dissolução desta está 
automaticamente decretada, pelo julgado eleitoral, se os fins da 
associação são os mesmos fins do Partido ou se, ao inverso, possui a 
associação outros fins, como seriam, por exemplo, a manutenção de 
escolas, hospitais, assistência médica, etc., para os seus associados 
são aspectos que formam uma demanda à parte, ainda que 
possivelmente conexa com o julgado sobre a cassação do registro do 
Partido, cassação que acentuam as informações ministeriais, se 
baseou no inciso 13 do art. 141 da Constituição, abrangendo o 
partido e, por igual, a associação e havendo ambos por ilícitos ou 
nocivos à coletividade (BRASIL. STF, 1947). 
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Para o ministro Nunes era até possível que os atos impugnados como 

excedentes do julgado eleitoral dissessem respeito à sua execução como matéria nele 

virtualmente contida; mas como não eram medidas definidas de forma expressa pelo 

próprio Tribunal Superior Eleitoral, caso em que a este mesmo competiria conhecer, 

pelos recursos e meios próprios, dos excessos ocorridos na execução, o eventual 

exame da argüição competiria à Justiça que for competente para conhecer dos atos da 

autoridade apontada como coatora. A Justiça brasileira, amparada em ampla doutrina, 

admitia naturalmente conexões entre causas eleitorais e alguns outros temas delas 

indissociáveis, mas a questão posta encontrava-se para além do expresso até aqui, e 

sim, primoridialmente, em relação ao remédio utilizado. 

Concluiu seu voto o ministro relator, afirmando que: 

 
Não será impossível que, no exame dos casos concretos, esteja em 
causa ato do Presidente da República ou de Ministro de Estado, de 
natureza eleitoral, e que o pedido venha endereçado ao Supremo 
Tribunal, competindo-lhe, já então, se entender que a matéria é 
eleitoral, não conhecer do pedido, que será da alçada do Superior 
Tribunal Eleitoral. Se verifica, entretanto, que a matéria não é 
eleitoral, porque já esgotada a jurisdição eleitoral no seu 
pronunciamento e por se não tratar de atos de mera execução do 
julgado, mas sim de demanda, ainda que oriunda ou conseqüente, 
deve, a meu ver, conhecer do pedido. Eis porque conheço do presente 
habeas corpus. A hipótese não é de habeas corpus, mas de mandado 
de segurança. O que se reclama não é somente o direito de entrar e 
sair da sede da agremiação partidária, mas de exercer atos de 
administração da sociedade civil, cujo funcionamento está sendo 
reivindicado, com os meios necessários, ainda que proibida a prática 
de atos partidários. É para que se declare subsistente a associação 
civil remanescente no tocante à disposição dos seus haveres que se 
pede o habeas corpus, remédio manifestamente inidôneo para os 
direitos que se dizem violados pelo argüido excesso de autoridade. O 
habeas corpus protege a liberdade de locomoção e esgota-se na 
proteção dessa liberdade. Ao tempo da jurisprudência extensiva que 
atribuía ao velho writ, na falta de outro remédio adequado, a virtude 
de alcançar outros direitos, pelo argumento de que estaria 
subordinado o seu exercício àquela liberdade - condição, seria 
possível utilizá-lo para atingir ao que então se chamava com Pedro 
Lessa - o direito - escopo. Ainda assim, já àquele tempo, registraram-
se casos em que o Supremo Tribunal o declarou inidôneo para anular 
v. gr. o fechamento de um estabelecimento comercial ou, de um 
modo geral, para garantir o exercício da profissão comercial (Rev. 
Do Supr. Tribunal, volumes 46, 22 e 23), e ainda para resolver 
questões de direito civil (Ibidem, vol. 41, pág. 53). Criado o mandado 
de segurança, que tem nessa jurisprudência as suas nascentes, tornou-
se necessário distinguir as hipóteses. (BRASIL. STF, 1947). 
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De forma expressa, neste julgamento histórico, se faz menção ao afastamento 

da Corte das teses que prevaleceram até os anos vinte no sentido de alargar os 

horizontes de possibilidades dos habeas corpus, dentro do contexto da já mencionada 

doutrina brasileira. Em suporte a essa distinção, agora bem acentuada na Corte, o 

ministro Nunes, valendo-se de sua experiência como juiz ordinário, registrou que: 

 
Permito-me recordar que, quando Juiz Federal, em Fevereiro de 
1935, no julgamento de um habeas corpus que me fora requerido 
para que o paciente pudesse entrar e sair dos navios ancorados no 
porto, no exercício de sua profissão de fornecedor de gêneros para os 
estoques de bordo (Schipchandler) contra o ato das autoridades 
aduaneiras que lhe vedaram esse livre ingresso, estabelece a 
distinção, julgando inidôneo o habeas corpus, porquanto o direito 
violado e que se pretendia restaurar era o da profissão ou atividade 
exercida pelo paciente, e não o de livre locomoção só 
secundariamente comprometido, por via de conseqüência da 
proibição imposta ao agente comercial. A Corte Suprema confirmou 
unanimemente essa decisão. Em outro caso, também de habeas 
corpus requerido para um capitão do Exército classificado em 
guarnição de categoria inferior àquela a que se julgava com direito, 
decidiu a Corte Suprema que não estava em jogo somente a liberdade 
de locomoção mas precipuamente o direito de não ser classificado 
em determinada guarnição, hipótese de mandado de segurança 
(BRASIL. STF, 1947). 

 
 

Dois ministros, Lafayette de Andrade e Ribeiro da Costa, se deram por 

impedidos de julgar o presente habeas corpus, porquanto fossem integrantes do 

Tribunal eleitoral quando das medidas adotadas em relação ao partido Comunista. Os 

demais Ministros seguiram o relator, não identificando conexão entre a temática 

trazida ao STF e qualquer matéria de natureza eleitoral, o que claramente permitia a 

análise da demanda na Corte. Houve, entretanto, por parte do advogado, um excessivo 

esmero em diferenciar as duas condições do partido, uma de natureza política e outra 

de natureza cível. Isso ficou bem compreendido pela Corte, ainda que pudesse haver 

alguma conexão em termos de aspectos fáticos em relação à demanda que pudesse 

caracterizá-la como um recurso eleitoral. Mas isso nem sequer foi aventado pelos 

Ministros em seus votos, bastante fundamentados na doutrina e na jurisprudência 

brasileiras. 

Houve, entretanto, da parte do advogado, num tempo em que já não cabia a 

utilização do habeas corpus em escopo tão ampliado, a escolha do remédio processual 

de natureza constitucional inadequado para a questão. De fato, no mérito, o ponto 
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chave de todo o tebate se deu em torno desse ponto essencial. A propósito, como 

ilustração histórica da mudança de postura da Corte em relação ao manejo do habeas 

corpus, as lições do ministro Orozimbo Nonato são valiosas, presentes em seu voto: 

 
Por uma tradição ancianíssima em nosso Direito, o habeas corpus foi 
quase sempre considerado com medida tutelar do direito de ir e vir, 
da liberdade de locomoção. A liberdade de ir e vir, a liberdade física, 
a liberdade de locomoção encontrou nesse remédio presentâneo seu 
principal paládio, sua tutela mais enérgica e eficaz. Essa tradição 
passou do Império para a República. A Constituição de 1891 o 
conceituou, porém, em termos incircunscritos; - o writ da liberdade 
se daria sempre que ocorresse ilegalidade ou abuso do poder. O texto 
era amplíssimo. Pois, ainda assim, o conceito tradicional resistiu e a 
generalidade dos termos do preceito constitucional sofreu o 
encurtamento derivado da índole do habeas corpus. Juízes e juristas 
eminentes, como João Barbalho, Lúcio Mendonça, Murtinho, sempre 
entenderam que esse remedius iuris destinava-se a proteger apenas a 
liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Mas, trabalhando pela 
palavra apostólica de Rui Barbosa e, no Supremo Tribunal, entre 
outros pela eloqüência de Pedro Lessa, o habeas corpus, entre nós, 
tomou proporções amplas, dilargando-se, consideravelmente, a sua 
irradiação. E essas proporções de tal sorte se ampliaram, que, se não 
me engano, Carlos Maximiliano, insuspeito de pretender 
amesquinhar o writ da liberdade, falou em desmoralização da medida 
usada com amplitude além da marca. A reforma Artur Bernardes 
voltou à limitação tradicional, e o mesmo ocorre nas Constituições de 
1934 e 1937 e, agora, na atual. Todas elas se referem à liberdade de 
locomoção, puramente. É exato que essa liberdade de ir e vir aparece 
às vezes, como condição do uso de todas as outras. Sem ela não se 
compreenderia o exercício de nenhuma outra, mas o habeas corpus 
não pode ser mais, como foi, na Constituição de 1891, o writ 
incircunscrito da liberdade, e entendida como direito de praticar tudo 
aquilo que a lei não veda, no conceito famoso de Montesquieu; 
porque a esse entendimento se opõe a letra da lei e, mais do que isso, 
a sistemática do nosso Direito. Tanto assim que o encurtamento do 
remédio constitucional não provocou, como observa, creio, o Sr. 
Espínola Filho, a reação dos liberais. É que, àquele tempo, não havia 
remédio outro, para proteção de outras liberdades, para assegurar, de 
pronto, a prevalência de direito certo, líqüido e incontestável. 
Inexistia o mandado de segurança, não se reconhecia, às vezes, a 
possibilidade do remédio possessório contra atos da Administração 
(BRASIL. STF, 1947). 

 
 

O Supremo Tribunal Federal, assim, por todos os fundamentos expressos, 

negou por unanimidade a ordem solicitada e sepultou, de uma forma muito marcante, 

o alargamento da utilização do habeas corpus como remédio constitucional para 

combater coação decorrente de qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÃO 

 

Sumário: 6.1 Reordenando dados coletados 6.2 Traços evolutivos do instituto do 

Habeas Corpus nos julgamentos históricos do STF 6.3 As decisões e as injunções 

políticas 6.4 O papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação do Estado 

Democrático de Direito identificado a partir dos julgamentos históricos pesquisados 

 

6.1 Reordenando dados coletados 

 

Este capítulo, último da pesquisa ora apresentada, possui claramente o sentido 

de conclusão para as ideias apresentadas, mas há de se abordar dois pontos 

preliminares merecedores de atenção. Em primeiro lugar, muitos aportes analíticos já 

foram efetivados ao longo dos capítulos anteriores, especialmente ao abordar os 

habeas corpus que enfeixaram o objeto primordial do estudo efetivado. Assim, 

sinalizadores em termos de análise atrelados às respostas que se pretende oferecer 

nesta parte final já se encontram dispersas ao longo do texto, todavia é oportuno um 

fechamento sistematizado. Depois, como segundo alerta, por mais que de um trabalho 

científico se espere a conclusão, de fato ela nunca se apresenta como a palavra final 

acerca do tema pesquisado. Há sempre espaço, e é justamente por isto que o 

pensamento científico permanece a evoluir, para novos olhares a partir de novos 

começos, não obstante os pontos de partida poderem ser os mesmos.  

Como já salientado na introdução, o corte metodológico utilizado para a 

limitação do tema foi voltado, inicialmente, para se lançar um olhar sobre julgamentos 

históricos do Supremo Tribunal Federal, durante o nosso período republicano. A 

utilização do termo “julgamentos históricos”, como já se acentuou, não foi uma 

definição arbitrária e subjetiva do autor, mas é assim mesmo que a Corte, no seu sítio 

eletrônico, denomina um conjunto de mais de cinquenta julgamentos, ocorridos entre 

1892 e 1991, ou seja, ao longo de cem anos de hsitória do Tribunal. Feito o primeiro 

corte, a técnica de análise subjacente ao material se voltou para o resgate histórico de 

um conjunto de decisões que compõem o quadro dos mencionados julgamentos. 

Assim, as respostas que se buscam oferecer a indagações indicadas já desde o início 

do texto permeiam necessariamente esse resgate histórico, que é o espírito que anima 

toda a tese.   
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Um segundo corte metodológico se deu quando, dentre as variadas ações 

ajuizadas no STF que integram o acervo, se buscou a mais recorrente, a que mais 

aparecia entre os julgamentos ditos históricos. Assim, o remédio constitucional do 

habeas corpus exsurgiu como o foco da pesquisa a ser empreendida. A importância 

desse writ para a cultura jurídica ocidental, especialmente para a brasileira, foi tratada, 

de forma sintética, naturalmente, no primeiro capítulo do trabalho. Por fim, um 

terceiro corte metodológico se mostrou imperioso, para que não se alargasse em 

demasia o objeto de estudo, acentuando no trabalho, talvez, uma indesejável visão 

panorâmica. O espaço de tempo delimitado para a análise, então, foi estabelecido, de 

forma arbitrária, é verdade, entre o entorno da Proclamação da República e o início da 

primeira redemocratização, no imediato pós Segunda Guerra. Ainda assim, entre o 

primeiro julgamento analisado, datado de 1892, e o ultimo, datado de 1947, cinquenta 

e cinco anos de história republicana são contemplados, pela óptica de julgamentos 

relevantes do Supremo Tribunal Federal.  

É oportuno registrar, nesta parte final, que de certo o modo o Brasil pós 1945 é 

o que possui a cara de hoje, sendo muito distinto, por exemplo, do Brasil imperial do 

século XIX. Assim, indubitavelmente, a própria história da nossa Corte Suprema se 

estrutura de maneira substancial neste pouco mais de meio século estudado, como se 

pode depreender da própria evolução dos julgados, ainda que atrelados, e não poderia 

ser diferente, às marcas sociais e políticas do seu tempo. Trata-se de um importante 

momento da História de nosso país, de consolidação dos ideais republicanos e de 

amadurecimento da nossa cultura jurídica. Ademais, fora do período estudado, só 

restaram três habeas corpus considerados históricos: um de 1955, depois do suicídio 

de Vargas; um de 1964, já relacionado com as limitações de liberdade advindas do 

Golpe Militar; e um de 1967, tratando de tema ligado ao nazismo, em décadas 

passadas, todavia muito mais centrado numa ação de extradição de estrangeiro que no 

próprio habeas corpus impetrado e tido por prejudicado pela Corte. 

Em números, são cinquenta e quatro ações ajuizadas no STF que resultaram 

em julgamentos históricos, a última delas referente ao Caso Collor, em 1991, ou seja, 

há vinte e quatro anos. As ações de habeas corpus representam quase sessenta por 

cento do grupo total, sendo, por tipo individual de ação, a mais presente. São trinta e 

duas ações de habeas corpus nos ditos julgamentos históricos. Na pesquisa foram 

analisados vinte nove deles, ou seja, noventa por cento do total de habeas corpus 

encontrados. Essa amostra significativa corresponde a cinquenta e quatro por cento do 
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total das ações que compõem o acervo histórico, só por isso já indicando a sua 

relevância para a pesquisa. 

Dos vinte e nove julgamentos analisados, em sede de habeas corpus, quatorze 

foram concedidos e quinze denegados, sendo quatro deles por se encontrar a demanda 

prejudicada. Nesse particular, então, há quase que um meio a meio entre a concessão 

e a negação, mas não há sinais evidentes de que esse item tenha feito parte dos 

critérios empreendidos pelo Supremo Tribunal Federal na escolha dos julgamentos. 

Ao que tudo leva a crer trata-se de um acaso, ou, talvez, da ocorrência de uma 

regularidade em termos do total de habeas corpus da Corte, que no ano de 2015 já 

ultrapassa o número de cento e vinte sete mil impetrados, para os quais não se 

encontram dados acerca do total de concedidos e de negados. 

Do ponto de vista dos relevantes eventos históricos associados ao writs 

analisados, tem-se que seis deles disseram respeito à Revolta da Armada e à 

Revolução Federalista; dois disseram respeito ao banimento da Família Real de 

Bragança; um disse respeito à Revolta da Vacina; quatro, ao caso da duplicidade de 

integrantes do Conselho Municipal, no Distrito Federal; oito, aos estados de sítio do 

Governo Hermes da Fonseca; um disse respeito ao tema da liberdade de expressão, 

nas eleições de 1919; quatro, ao movimento tenentista dos anos vinte; dois disseram 

respeito à Intentona Comunista, de novembro de 1935; e um à decretação de 

ilegalidade  do Partido Comunista, no pós-guerra.  

Quanto aos momentos históricos, considerando-se as décadas, seis habeas 

corpus foram ajuizados no ultimo decênio do século XIX; sete, na primeira década do 

século XX; nove foram impetrados entre 1911 e 1919; quatro, nos anos vinte; dois, 

nos anos trinta; e um, em 1947. Assim, dos vinte e nove estudados, vinte e seis 

situam-se na República Velha, dois na Era Vargas e um já na República Nova. Em 

relação aos Presidentes que governavam o país, quatro habeas corpus históricos foram 

ajuizados no período de Floriano Peixoto; dois no de Prudente de Morais; dois no de 

Rodrigues Alves; um no de Afonso Pena; três no de Nilo Peçanha; nove no de 

Hermes da Fonseca; um no de Delfim Moreira; quatro no de Artur Bernardes; dois no 

de Vargas e um no de Eurico Dutra. Chama a atenção, pois, que trinta e um por cento 

dos habeas corpus históricos foram ajuizados no Supremo Tribunal Federal no 

Governo do Marechal Hermes da Fonseca, em que por algumas vezes se deu 

decretação de estado de sítio. 
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Um ponto merecedor de destaque, também, nestes dados conclusivos, é que 

dos vinte e nove julgamentos estudados em sede de habeas corpus, nove deles foram 

ajuizados pelo jurista baiano Rui Barbosa, uma verdadeira força intelectual nos 

primeiros vinte anos da República. Sobre o instituto e sua importância, em 

sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, em 26 de março de 1898, num 

julgamento que não figura entre os históricos, afirmou o jurista: 

 

Eis, senhores juízes, de onde resulta a suprema importância do 
habeas corpus entre as nações livres. As outras garantias individuais 
contra as prepotência são faculdades do ofendido. Esta é dever de 
todos pela defesa comum. E aí está por que ela abre essa exceção 
singular às leis do processo. Ninguém pode advogar sem procuração 
a causa de outrem. Para valer, porém, à liberdade sequestrada, não há 
instrumento de poderes que exibir: o mandato é universal; todos os 
recebem da lei; para o exercer validamente, basta estar no país. Os 
próprios juízes são obrigados a mandá-la restituir ex officio, se no 
curso de qualquer processo lhe constar, por testemunho fidedigno, 
caso de constrangimento ilegal. O paciente pode não requerer a 
liberdade; pode, resignado, ou indignado, desprezá-la; pode até, por 
um desvario, rejeitá-la. É indiferente. A liberdade não entra no 
patrimônio particular, como as coisas que estão no comércio, que se 
dão, trocam, vendem, ou compram: é um verdadeiro condomínio 
social; todos o desfrutam, sem que ninguém o possa alienar; e, se o 
indivíduo, degenerado, a repudia, a comunhão, vigilante, a reivindica. 
Solicitando, pois, este habeas corpus, eu propugno, na liberdade dos 
ofendidos, a minha própria liberdade; não patrocino um interesse 
privado, a sorte de clientes: advogo a minha própria causa, a causa da 
sociedade, lesada no seu tesoiro coletivo, a causa impessoal do 
direito supremo, representada na impersonlaidade deste remédio 
judicial (BARBOSA, 1997, p. 497-498). 

 
 

Vale aqui, então, por fim, ressaltar que as escolhas feitas, em termos dos 

elementos constitutivos do objeto analisado, se inserem no processo de conhecimento, 

que envolve uma fundamental participação do sujeito cognoscente, com sua 

capacidade de estabelecer representações do “mundo”. E o mundo sempre se nos 

apresenta como uma ordem externa, que necessariamente precisa ser ajustada pela 

mente humana. O espírito, numa perpectiva hegeliana de objetividade, elabora formas 

e projeta-as, fazendo o mesmo com significações; assim, ele seleciona dados, 

estabelece preferências, constrói interpretações da realidade. A existência de um 

ponto de vista, no contexto histórico cultural, encontra-se na base de todos os atos 

cognitivos (SALDANHA, 1992, p. 221-222). Eis, portanto, a razão de ser das 

escolhas feitas, não só como dados selecionados, mas também como vetores 
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argumentativos mais salientes nesta quadra conclusiva da pesquisa empreendida a 

partir dos julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal. 

 

6.2 Traços evolutivos do instituto do habeas corpus nos julgamentos 

históricos do STF 

 

Um dos questionamentos indicados como desafio a ser respondido pela tese 

diz respeito à possibilidade, ou não, de se encontrar, no contexto dos julgamentos 

históricos estudados, algum traço evolutivo 22  do instituto do habeas corpus na 

realidade jurídica brasileira. A resposta inequívoca ao questionamento, desde já, é que 

sim, que é perceptível claramente essa transformação. 

Discorreu-se em capítulo próprio acerca da evolução histórica do instituto, que 

ele deita raízes no direito romano, no direito aragonês do Reino Espanhol e, muito 

especialmente, na tradição dos bill of rights ingleses. É fato que, como regra, ele 

sempre esteve mais associado à liberdade de ir, vir e permanecer, mas, aqui e ali, teve 

seu escopo de atuação alargado. Na realidade constitucional brasileira, como 

apresentado no primeiro capítulo, o instituto não se fez presente na primeira 

Constituição, a do Império, aparecendo em sede constitucional a partir do texto de 

1891.  Acontece que nesta Carta, o Art. 72, § 22 dispunha que “dar-se-á o habeas 

corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer 

violência, ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder” (BRASIL, 1891).  

Eis já aí uma possível fonte de problema de natureza interpretativa, o que 

acabou de fato ocorrendo, pois parte da doutrina, apoiada por alguns magistrados, 

alargou de forma considerável o cabimento da utilização do remédio constitucional, 

no sentido de garantir ao cidadão o direito de não sofrer violência ou coação, por 

ilegalidade ou abuso de poder, em sentido amplo. A nossa primeira Constituição 

republicana não delimitou o tipo de liberdade protegida. Só com a Emenda 

Constitucional de 3 de setembro de 1926, alterando muitos dos artigos da 

Constituição de 1891, é que o texto constitucional passou a falar de “liberdade de 

locomoção”. Havia, entretanto, já consolidada entre nós, uma cultura da interpretação 

extensiva do writ, que ficou conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. 

Talvez o mais entusiasta dos defensores dessa doutrina tenha sido, justamente, o já 

                                                        
22 Traço evolutivo no sentido de rupturas e continuidades, não e linearidade. 
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mencionado jurista Rui Barbosa, que atuou, como impetrante, em nove dos vinte e 

nove julgados pesquisados. 

Em todos os textos constitucionais que se seguiram, a limitação esteve 

expressa, ou seja, a indicação de manuseio do remédio para proteger a liberdade de 

locomoção. Deve-se registrar, entretanto, que, mesmo no início da nossa história 

republicana, em que o texto constitucional não foi favorável a essa limitação, havia 

juristas e mesmo Ministros do Supremo que assumiam uma posição claramente 

restritiva, haja vista a tradição histórica do instituto no cenário ocidental. 

Desenvolveu-se também, e o ministro Pedro Lessa, do STF, foi um nome marcante 

neste contexto, uma concepção atenuada, meio que situada entre os extremos da 

liberdade total e da restrição plena, tendo em vista o vetor “liberdade de locomoção”. 

Em um dos julgamentos históricos analisados, o Ministro Lessa, sobre o tema, 

esclareceu, de forma mais do que didática: 

 
Freqüentemente, se pede o habeas corpus, para fazer cessar um 
constrangimento ilegal, sem indicação do fim que tem em vista 
particularmente o paciente do direito que ele pretende imediatamente 
exercer. Pede-se então, o habeas corpus para o fim de exercer todos 
os direitos de que for capaz o paciente. Outras vezes, o habeas 
corpus tem por fim afastar o obstáculo ilegal oposto ao exercício de 
um determinado direito, porque a coação se deu exatamente quando o 
paciente exercia ou pretendia exercer esse direito. Dever-se-á negar o 
habeas corpus, quando impetrado para o exercício de um 
determinado direito? Fora absurdo. A liberdade de locomoção é um 
meio para a consecução de um fim, ou de uma multiplicidade infinita 
de fins; é um caminho em cujo termo está o exercício de outros 
direitos. Porque o paciente determina precisamente em vários casos o 
direito que não pôde exercer, não é razão jurídica para se negar o 
habeas corpus. Que deve fazer, então o Juiz? Tendo presente e bem 
viva a ideia de que o habeas corpus somente garante a liberdade 
individual, deve o Juiz averiguar-se concedendo o habeas corpus, 
não decide implicitamente qualquer outra questão, estranha à 
liberdade individual, e relativa ao direito que o paciente pretende 
exercer, utilizando-se para esse fim da sua liberdade de locomoção 
(BRASIL. STF, 1909, a). 

 
 

Ainda assim, com as arestas apresentadas pelo ministro Lessa, em alguns dos 

julgamentos históricos pesquisados o que se viu foi a prevalência, na Corte, de uma 

concepção ampliada em termos de utilização do instituto do habeas corpus, ao menos 

nos primeiros vinte anos do regime republicano. Por exemplo, os Habeas Corpus de 

nº 2.793, 2.794, 2.799 e 2.990, julgados entre 1909 e 1911, todos disseram respeito a 
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imbróglios políticos envolvendo integrantes do Conselho Municipal, no Distrito 

Federal, que se dividiram em dois grupos, cada um deles requerendo para si a 

legalidade da eleição e da posse. Também os Habeas Corpus de nº 2.984 e 3.061, 

julgados no ano de 1911, referentes à dualidade da Assembleia do Rio de Janeiro, 

avançava sobre tema de natureza da organização política do Poder Legislativo, 

inserindo-se também no contexto de alargamento da utilização do instituto. Ainda os 

Habeas Corpus de nº 3.137, 3.145 e 3.148, todos julgados no ano de 1912, diziam 

respeito a querelas polítcas no Estado da Bahia, passando ao largo, de forma estrita, 

da proteção à liberdade de locomoção. E o Habeas Corpus 3.536, julgado no ano de 

1914, ajuizado por Rui Barbosa em seu próprio favor, tratava da proibição pelo chefe 

de Polícia do Rio de Janeiro de o senador ter um discurso seu, proferido no Senado 

Federal, publicado num jornal local. A ordem foi concedida, numa interpretação 

absolutamente ampliada do remédio constitucional, mas com votos divergentes. O 

ministro Pedro Mibielli, por exemplo, não tomou conhecimento do recurso, porque a 

espécie não comportava o recurso extraordinário do habeas corpus, adstrito a 

assegurar a liberdade individual, conforme vinha sempre entendendo. Já o Ministro 

Godofredo Cunha foi voto vencido na preliminar. Também ele não tomou 

conhecimento do pedido de habeas corpus, por entender que este não é o remédio 

hábil para corrigir ou reparar o mal de que se queixava o impetrante, já que assumia 

uma posição restrtitiva em relação ao instituto, amparando tal posição em 

doutrinadores nacionais e estrangeiros, como Lucio de Mendonça, conselheiro 

Lafayette, Hwrd, Kent, Rossi e Blackstone (BRASIL. STF, 1914, a). 

Havia, pois, na realidade jurídica brasileira, uma doutrina muito particular 

acerca do uso do habeas corpus, não apenas em nível teórico, o que seria até normal, 

mas em nível de relevantes decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme se 

depreende dos julgamentos históricos há pouco mencionados. E há quem sustente a 

existência do paralelo dessa ampliação de sentido com o que ocorreu, na realidade 

norte-americana, com o instituto do due process of law, a saber: 

 
No 2º volume desta História do Supremo Tribunal Federal (1889-
1910) comparei a evolução do habeas-corpus no Brasil à evolução de 
due process of law da 14ª Emenda, levando em conta, 
principalmente, a incorporação da Primeira Emenda, que protege as 
liberdades de palavra, de imprensa, de reunião, de religião, e o direito 
de petição, à cláusula de due process of law. Isso significa que 
nenhuma lesão às liberdades da Primeira Emenda pode deixar de 
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obedecer o justo processo legal (due process of law). Essa 
incorporação da Primeira Emenda à cláusula de due process da 14ª 
Emenda aplicou-se de início apenas no âmbito federal, mas depois 
estendeu-se aos Estados. Foi a “Revolução Constitucional” da Corte 
de Earl Warren (1953-1969). O famoso constitucionalista Edward S. 
Corwin, em face dessa jurisprudência, escreveu: “A cláusula de due 
process passou a ser aquilo que a Suprema Corte diz que ela é”. A 
Primeira Emenda dispõe: Nenhum Estado...privará qualquer pessoa 
da vida, liberdade ou propriedade sem due process of law (devido 
processo legal ou o justo processo legal) (RODRIGUES, 1991, b, p. 
36). 

 
 

A partir, sobretudo, dos anos trinta, essa doutrina brasileira foi gradativamente 

perdendo terreno, até porque os textos constitucionais passaram a tratar do tema de 

forma limitada, apresentando o habeas corpus como remédio para garantir a liberdade 

de locomoção. Entre os julgamentos analisados nesta pesquisa há um, emblemático, 

em que a mudança de postura fica mais do que evidente. Trata-se do Habeas Corpus 

29.763, julgado em 28 de maio de 1947, em que o advogado pedia o acesso dos 

dirigentes do Partido Comunista a escritórios em que ele funcionava, mas que desde a 

decretação da ilegalidade do Partido, a Polícia, por determinação do Ministro da 

Justiça, não permitia a entrada de pessoas em tais espaços. Houve, como visto no 

capítulo anterior, franco debate acerca de se a temática possuía natureza eleitoral, o 

que ensejaria ou não conhecimento da ação pelo Supremo Tribunal Federal. Ou se o 

foco trazido pelo advogado impetrante acerca da distinção entre o p 

artido enquanto entidade de natureza eleitoral e enquando associação de 

natureza cível poderia ser enfrentado pela corte. O entendimento majoritário foi de 

que o Supremo era, sim, competente para conhecer da demanda, entretanto por ampla 

maioria restou claro que o remédio utilizado, o habeas corpus, não se prestava ao fim 

almejado, pois que já não mais se admitia a antiga Doutrina Brasileira, muito utilizada 

nas duas primeiras décadas do século XX. A esta altura, segunda metade dos anos 

quarenta, já havia uma tradição nas últimas três constituições de limitar a utilização 

do remédio para garantir, como se disse, a liberdade de locomoção. Ademais, já havia 

na realidade do ordenamento jurídico brasileiro a figura do Mandado de Segurança, 

desde os anos trinta. E O Supremo Tribunal Federal,em outros julgados, já vinha 

adotando tal postura restritiva. 

No julgamento do Habeas Corpus 29.763, em meio a outros votos 

semelhantes, já expressos com maior detalhamento no capítulo anterior, o Ministro 

Hahnemann Guimarães, negando a concessão da ordem, registrou que: 
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Acho que não há lugar, neste caso, para conexão, para continência. 
Os casos são diversos, embora em conseqüência de outro. A ordem 
de habeas corpus destina-se a tutelar a liberdade de locomoção 
quando a puser em perigo o abuso ou a ilegalidade do poder. Nesta 
causa, porém, não se defende a liberdade de locomoção; discute-se a 
legalidade do fechamento de uma sociedade civil. O advogado dos 
pacientes, da tribuna, preocupou-se apenas com a situação da 
sociedade civil, discutiu tão somente esta matéria e invocou mesmo, 
para fundamento da sua pretensão o disposto no § 12 do art. 141, 
relativo à liberdade de associação. Não se discute, pois, liberdade de 
locomoção, mas discute-se liberdade de associação. O que querem os 
requerentes, a pretexto de um habeas corpus, é recuperar a 
administração do patrimônio da sociedade. É isto o que se procura 
por esta via indireta. Demonstrou muito bem o Sr. Ministro Relator 
que o habeas corpus não é meio idôneo para este fim. Embora 
reconheça o impetrante que a sociedade é de fins ideais, e que ela se 
destina a um fim político, salienta ele mesmo, o advogado 
impetrante, que o que se procura é defender um situação patrimonial, 
ferida, segundo ele afirma, pelo ato do Ministro da Justiça. 
Evidentemente, não é possível que questões patrimoniais sejam 
discutidas no processo do habeas corpus (BRASIL. STF, 1947). 

 
 

Um outro traço evolutivo que vai amadurecendo ao longo dos julgamentos 

pesquisados diz respeito à possibilidade de manejo do writ em período de decretação 

de estado de sítio. Embora a Corte nunca tenha assumido uma posição frontal de 

negação dessa possibilidade, havia um certo cuidado ao se tratar do tema, sobretudo 

nas ações ajuizadas na primeira década da República. Como já sinalizado no 

desenrolar da pesquisa, havia um entendimento prevalente no sentido de que, com a 

decretação do estado de sítio, a avaliação da legalidade das medidas, ou de eventuais 

distorções nas escolhas efetivadas, caberia ao Congresso e não ao Poder Judiciário, 

por disposição constitucional. Assim, sobretudo nos anos de Governo Floriano, nos 

quais tumultos ocorriam de modo bastante reiterado, em alguns habeas corpus 

pesquisados a questão não era enfrentada pela corte, por prevalecer o entendimento de 

que não integrava a sua competência para julgar as ações em tais contextos. Alguns 

ministros sustentavam, como visto antes, que apenas os casos de excessos 

comprovados dos executores das medidas poderiam ser atacados pela via do habeas 

corpus. 

No caso, a título de ilustração, do Habeas Corpus 300, julgado em 27 de abril 

de 1892, nas considerações que justificam a negativa da concessão encontra-se 

expresso que: 
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Considerando que, pelo art. 80, § 3o, combinado com o art. 34, § 21 
da Constituição, ao Congresso compete privativamente aprovar ou 
reprovar o estado de sítio declarado pelo Presidente da República, 
bem assim o exame das medidas excepcionais, que ele houver 
tomado, as quais para esse fim lhe serão relatadas com especificação 
dos motivos em que se fundam; Considerando, portanto, que, antes 
do juízo político do Congresso, não pode o Poder Judicial apreciar o 
uso que fez o Presidente da República daquela atribuição 
constitucional, e que, também, não é da índole do Supremo Tribunal 
Federal envolver-se nas funções políticas do Poder Executivo ou 
Legislativo; Considerando que, ainda quando na situação criada pelo 
estado de sítio, estejam ou possam estar envolvidos alguns direitos 
individuais, esta circunstância não habilita o Poder Judicial a intervir 
para nulificar as medidas de segurança decretadas pelo Presidente da 
República, visto ser impossível isolar esses direitos da questão 
política, que os envolve e compreende, salvo se unicamente tratar-se 
de punir os abusos dos agentes subalternos na execução das mesmas 
medidas, porque a esses agentes não se estende a necessidade do voto 
político do Congresso (BRASIL. STF, 1892). 

 
 

Esse julgamento sinaliza com clareza para uma posição muito restritiva da 

aceitação do habeas corpus em período de estado de sítio, embora não se afirme uma 

negativa expressa. Já os Habeas Corpus nº 406 e 410, do ano de 1893, e de nº 1.073, 

do ano de 1898, apresentam uma postura diversa dos Ministros da Corte, no tocante à 

concessão da ordem em período de decretação de estado de sítio. Vai se consolidando 

na prática das decisões do Tribunal uma condição mais efetiva em conhecer do writ, 

na hipótese de existir coação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, mesmo sob 

estado de exceção. No caso do mencionado Habeas Corpus 1.073, o ministro Macedo 

Soares apresenta contundente desabafo no seu voto, conforme apresentado no 

segundo capítulo, justificando a sua mudança de posição sobre o tema, que era, de 

certo modo, a mudança de postura da própria Corte. 

O questão da atuação do Judiciário em relação a contextos com forte 

predominância política acompanhou os debates no Supremo Tribunal Federal ao 

longo de sua história. Doutrinadores os mais variados também se debreuçaram sobre o 

tema, sendo o dos períodos de exceção, decretados em conformidade com a 

Constituição, o que talvez mais evidencia o ponto até aqui abordado. Veja-se, em 

síntese, e esta é uma ideia prevalente, que: 

 
O Poder Judiciário não ajuiza a conveniência, a urgência, a 
necessidade pedida; ajuíza a existência de “perturbação da ordem” ou 
“ameaça de irrupção”: são fatos políticos e administrativos. Como ato 
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complex, na sua autorização ou convalidamento, participa o 
Legislativo. A discricionariedade política do ato é judicialmente 
incontrolável. Mas, basta a inobservância de qualquer das prescrições 
relativas ao estado de sítio para tornar legal a coação e permitir ao 
paciente recorrer ao Poder Judiciário. (…) Demarcando o exato 
limite da apreciação judicial, afirmava Amaro Cavalcanti … “há e 
nem podia deixar de haver uma esfera própria da ação política e 
administrativa, exclusivamente regulada segundo a hierarquia das 
respectivas autoridades, na qual o Judiciário ou não deve penetrar em 
respeito ao princípio de separação de poderes, ou, se lhe parecer 
indsipensável fazê-lo, cumpre que sua intervenção não passe dos 
limites rigorosamente necessários à proteção do direito individual 
ofendido” (Responsabilidade Civil do Estado, v. II, p. 657). E cita 
oportunamente as palavras de Cooley quando insiste em que os 
tribunais não têm autoridade para decider questões abstratas, ou não 
sujeitas ao seu conhecimento em litígio atual, bem assim as questões 
exclusivamente pertencentes à autoridade legislative e executiva. 
Assim, pois, os atos políticos que subjazem às questões políticas são 
do domínio da discricionariedade. Não da arbitrariedade, que é 
antijuridicidade punível. Tampouco são extrajurídicos. A juridicidade 
ou antijuridicidade existem dentro do ordenamento, não for a dele. Só 
o extrajurídico não é ainda inserido no direito. Quando Jellineck 
pondera que um Estado totalmente sujeito à juridicidade seria 
politicamente impossível, verdade se o grande publicist pensasse na 
política como poder revolucionário ou constituinte, e nas quebras 
excepcionais da estrutura (VILANOVA, 2003, p. 396-397).  

 
 

Essa evolução da Corte teve momentos de inflexão, embora sem a insurgência 

do tema de forma clara. Como se apresentou no capítulo anterior, quando do 

julgamento de Olga Benário Prestes, que se deu em 17 de junho de 1936, por 

unanimidade foi negado o habeas corpus a seu favor. A maioria dos Ministros da 

Corte, não obstante ela se encontrar grávida de brasileiro, o que poderia abrir espaço 

para uma interpretação divergente, a maioria não conheceu da ordem impetrada, sob a 

alegação de que o Decreto 702, de 21 de março do mesmo ano, por razões de 

segurança nacional, havia suspenso um conjunto de direitos e garantias 

constitucionais. Mesmo os que conheceram do pedido, e foram poucos, no mérito 

negaram a ordem. Não houve, como explicitado antes, nenhum debate caloroso ou 

efusivo que confrontasse teses distintas acerca do tema. E, no caso mencionado, o 

pedido formulado pelo advogado com o remédio heróico tinha por objetivo mantê-la 

preza no Brasil, obstando, assim, a sua expulsão. 

Num sentido amplo, também em relação ao uso do habeas corpus em período 

de exceção, se confrontado com os primeiros anos da República, em que até amaeças 
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sofreram os Ministros, veiculadas na imprensa e atribuídas a Floriano Peixoto23, STF, 

nesse contexto houve uma evolução da Corte, na análise dos julgamentos históricos, 

fazendo-se a ressalva dos momentos mais autoritários da política nacional, sobretudo 

entre 1937 e 1945  e durante o Regime Militar, em que houve, de fato, retrocessos em 

algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

 

6.3 As decisões e as injunções políticas 

 

A Constituição, e isto é sobejamente conhecido, é a mais política das leis. Ao 

estruturar o Estado, ao organizar os seus poderes, ao limitar o exercício desses 

poderes e ao definir garantias processuais de defesa de direitos individuais, 

frequentemente ela se encontra no limiar entre o direito e a política. Nesse sentido, 

muitas das decisões emanadas de uma Corte que assume também o papel de guardiã 

da Constituição acabam por assumir franca feição política. Trata-se de uma realidade 

complexa, pois que o direito possui, como um dos seus pilares de sustentação, o 

sentido de justiça emanado de suas decisões. 

De certo modo, essa aproximação com o campo da política reflete também no 

direito a dimensão da moral, ao menos num sentido da organização da coletividade. É 

de se mencionar, assim, e isto vale também para a relação entre direito e política, que: 

 
En un contexto moral, los principios mencionados tienen sólo valor 
moral. Cuando se usa el mismo principio como justificación de una 
decisión jurídica, éste obtiene relevancia jurídica. Esto muestra que 
no hay nada vinculado con estes princípios en tanto tales que nos 
justifique categorizarlos como jurídicos o morales. Su status como 
fuentes del derecho depende únicamente del contexto en el cual son 
utilizados. Este asunto tiene importancia, inclusive mas allá de la 
interpretación académica. Nuestro ejemplo de la medida en la cual 
los principios morales están ligados al contexto muestra cuán 
ambigua es la línea entre el derecho y la moral, cuando se la examina 
desde el punto de vista de la decisión jurídica24 (AARNIO, 1991, p. 
131). 

                                                        
23 No sentido de que não haveria depois magistrado para conceder a ordem aos próprios Ministros do 
STF. 
24 Em um contexto moral, os princípios mencionados possuem apenas valor moral. Quando se 
usa o mesmo princípio como justificação para uma decisão jurídica, ele passa a ter relevância 
jurídica. Isso mostra que não há nada de intrínseco a esses princípios que os tornem jurídicos ou 
morais. Seu status enquanto fontes do direito depende do contexto em que estão inseridos e são 
utilizados. Este tema possui importância, para além dos estudos acadêmicos. Nosso exemplo da 
medida na qual os princípios morais estão ligados ao contexto mostra quão ambígua é a linha 
entre direito e moral, quando ela é examinada a partir da decisão jurídica. 
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O fato é que, tratando de temas de alta relevância em termos da própria 

estrutura e funcionamento do Estado, na perspectiva da dinâmica de 

operacionalização prática do próprio poder público, é natural que se busque 

identificar, nos julgamentos históricos analisados, elementos que possam nos sinalizar 

para decisões mais técnicas ou para decisões mais políticas, ainda que ambas 

pudessem estar buscando efetivar padrões de justiça social. Desde já que se alerte para 

o fato de que a análise que será empreendida dos vinte nove julgamentos históricos, 

na perspectiva sinalizada, é tão somente uma aproximação da realidade a partir dos 

autos processuais pesquisados. Embora o estudo possa ser efetivada, convém 

apresentar as conclusões como possibilidades, no mais das vezes fortes, de 

identificação do eventual peso político, aqui considerado como extrajurídico, nas 

decisões prolatadas pela Corte. 

O primeiro bloco de seis habeas corpus analisados estiveram associados a 

episódios políticos dos turbulentos momentos iniciais do novo regime. Assim, no 

Habeas Corpus 300, julgado em 22 de abril de 1892, é patente a influência política na 

decisão denegatória. Para além do debate, que retornou noutros momentos, acerca da 

possibilidade de o Judiciário intervir em período de estado de sítio, o fato é que, 

naquele caso concreto, a Corte fez pouco caso do fato, relatado nos autos, de que 

prisões sem ordem judicial foram efetivadas antes e mesmo depois do período de 

exceção. Para a maioria dos Ministros, dez em doze que negaram a ordem, pouco 

importava se houve ou não prisão dias antes da decretação do sítio, ou dias depois, 

porquanto importante era o sentido do período e a gravidade do momento. Frise-se 

que entre os detidos havia lideranças políticas e da sociedade carioca. Já em relação 

aos Habeas Corpus 406 e 410, julgados pouco mais de um ano depois do de nº 300, 

em agosto de 1893, envolvendo pessoas comuns, nacionais e estrangeiros tripulantes 

de um navio mercante, a Corte se posicionou de forma técnica, concedendo a ordem 

de soltura.  

Ainda referente ao primeiro bloco mencionado, no julgamento do Habeas 

Corpus 415, de setembro de 1893, envolvendo oficiais militares em ações contrárias 

ao Governo, de novo ressurge a tese da denegação, centrada na não interferência do 

Judiciário em medidas políticas. Eis que se afirma que na sessão de julgamento havia 

claro ambiente de hostilidade, com a presença de integrantes da polícia secreta, à 
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paisano, no recinto. Foi justamente nesse momento histórico que, em notinhas de 

jornal, se publicavam as supostas ameaças do Vice-Presidente Floriano Peixoto aos 

Ministros do Supremo. Com o Habeas Corpus 1.063, já sob o Governo de Prudente de 

Morais, nova denegação, numa visão limitada acerca da competência da Corte de 

conhecer do writ em estado de sítio.  O Ministro Manoel Murtinho, no julgamento, 

chegou a apontar forte contradição do Tribunal, afinal se havia definido data para 

ouvir os pacientes, como depois decidir por não conhecer da ação interposta? Há 

sinais de que, nestes dois últimos julgamentos, as tais ameaças veladas tenham surtido 

efeito, com tomadas de posição influenciadas pelo turbulento momento político. O 

último dos Habeas Corpus deste bloco, grupo de ações associado à Revolta da 

Armada e à Revolução Federalista no Sul, de nº 1.073, julgado em 16 de abril de 

1898, apenas vinte dias depois do anterior, e tratando do mesmíssimo tema, teve 

decisão majoritariamente favorável à concessão da ordem, com uma mudança radical 

da Corte em relação ao que vinha praticando em termos de não conhecer das ações em 

período de estado de sítio, salvo se gravíssimas violações da ordem jurídica 

estivessem ocorrendo, e mesmo assim por ações de executors das medidas. Como já 

mencionado noutro momento, o Ministro Macedo Soares, ao proferir seu voto, num 

novo sentido, apresentou detalhada explicação acerca da dinâmica das decisões em 

cortes colegiadas, sendo comum, por razões diversas, a mudança de entendimento 

acerca de tal ou qual tema, e que só pessoas ignorantes ou de má fé se espantariam 

com essa postura que seria de absoluta normalidade. Ao que tudo leva a crer, razões 

mais jurídicas predominaram na decisão concessiva da ordem. 

Um segundo grupo de julgados situa-se no primeiro decênio do século XX, 

entre 1903 e 1907. Nos três julgamentos questões técnicas prevaleceram, não obstante 

em um deles, o terceiro, ter havido um voto vencido, divergente, muito mais afeto à 

defesa dos direitos fundamentais individuais. No Habeas Corpus 1.974, cujo paciente 

era o Conde D’Eu e outros membros inominados da Família Real de Bragança, a 

decisão da Corte, negando o writ, esteve bastante em conformidade com o direito, 

uma vez que os impetrantes, jornalistas de São Paulo, não apresentaram razões reais 

que justificassem a concessão. Tratava-se, ao que parece, de uma demanda abstrata, 

bastante afastada das exigências técnicas que norteiam os procedimentos processuais 

em sede de habeas corpus. Os impetrantes, a propósito, nem relação de proximidade 

possuíam com os pacientes, o que, por si só, não seria obstáculo à concessão, mas que 

sinaliza para um contexto pouco usual. O Habeas Corpus 2.244, dizendo respeito às 
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ações de saúde pública adotadas compulsoriamente no Rio de Janeiro, também teve 

um encaminhamento absolutamente técnico. Um cidadão comum não admitia ter que 

abrir sua casa para intervenção da vigilância sanitária, sem uma lei que 

regulamentasse o tema, como exigia o texto constitucional. Apenas o decreto do 

Executivo para tal fim era, juridicamente, insuficiente. O cidadão, entretanto, temia 

ser detido pela negativa esboçada, já que o regulamento infra-legal previa a 

possibilidade de a força policial ser acionada em tais circunstâncias. A Corte, de 

forma técnica, concedeu a ordem, independentemente de eventuais injunções políticas 

do Governo, patrocinador das medidas adotadas. 

Já o Habeas Corpus 2.437, de novo tratando do tema da Família Real 

portuguesa, agora se fundamentava em fato concreto, já que D. Luís de Orleáns 

encontrava-se a bordo de um navio mercante francês intencionando aportar no Rio de 

Janeiro. O próprio impetrante, agora, era um advogado, procurador dos interesses dos 

membros da realeza de Bragança no Brasil. Por conta de um certo fantasma acerca da 

restauração da Monarquia, que sempre voltava à tona em meio a qualquer crise 

política que emergisse, até o Presidente da República, Afonso Pena, mobilizou-se para 

confirmar com juristas acerca da constitucionalidade do decreto que baniu a Família 

Real do país. A decisão do Supremo Tribunal Federal, negando a ordem, não parece 

ter sido influenciada por esse clima político, parece mesmo ter se pautado num 

contexto técnico, embora, ao que tudo leva a crer, interpretado de modo equivocado. 

Entendia a Corte que o decreto de banimento havia sido recepcionado pela 

Constituição, porque o banimento definido pela Carta era o judicial, e aquele outro era 

de natureza administrativa. Assim, só o Congresso poderia derrubá-lo, não o Poder 

Judiciário. Em voto magistral, em defesa dos direitos individuais fundamentais, o 

Ministro Alberto Torres, vencido, promoveu uma verdadeira aula de direito, 

contextualizando o problema e comprovando que ele de fato não existia, ou seja, o 

decreto jamais poderia ter sobrevivido ao advento da Constituição de 1891. Ainda 

assim, discordando-se ou não da tese, o que se percebeu no julgamento foi um debate 

claramente jurídico. 

O terceiro bloco de habeas corpus, em número de seis ações, diz respeito aos 

casos do Conselho Municipal do Distrito Federal e da dualidade da Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro. Os julgamentos se deram entre 08 de dezembro de 

1909 e 29 de julho de 1911. Os presidentes eram, até 1910, Nilo Peçanha e, a partir de 

1911, Hermes da Fonseca. Com a mais absoluta certeza todo o imbróglio político 
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presente nos seis julgamentos guardava direta relação com a precariedade do nosso 

sistema eleitoral, na época. Não havia justiça especializada sobre o tema e era o 

próprio Poder Legislativo, por meio das Juntas verificadoras de poderes, que fazia 

suas vezes, homologando os votos de uns, e rechaçando os votos de outros. Em todo o 

país surgiram casos de dualidade de Assembléias ou de grupos distintos de supostos 

eleitos, reunidos e atuando, cada um deles, em nome do Poder Legislativo.  

Também se verifica, como já se abordou no tópico anterior, que as ações 

foram aceitas para julgamento na Corte por conta da visão ampliada da doutrina 

brasileira do habeas corpus, muito em voga, no período. O primeiro Habeas Corpus, 

de nº 2.793, foi negado, buscando reconhecer o direito de um grupo de políticos para 

tomar posse no Conselho Municipal do Distrito Federal, órgão parlamentar de 

assessoramento do Prefeito. Isso se deu em 08 de dezembro de 1909. Apenas três dias 

depois, num julgamento ocorrido no dia 11 de dezembro do mesmo ano, tratando do 

mesmíssimo tema, a ordem foi concedida, numa clara interferência do Judiciário em 

matéria de natureza política, afeta aos Poderes Executivo e Legislativo. Ademais a 

questão envolvia ainda as peculiaridades, de matiz constitucional, do Distrito Federal. 

Uma questão técnica, o fato de a legalidade do decreto do Executivo que extinguia a 

Câmara não ter sido objeto de debate no julgamento anterior, foi a pedra de toque para 

o novo posicionamento. O Habeas Corpus 2.799, sobre a mesma temática, de quatro 

dias depois, 15 de dezembro de 1909, não foi conhecido por ter entendido o Tribunal 

que ele estava prejudicado, já que havia um conjunto distinto de demandas, com 

pedidos similares, em curtíssimo espaço de tempo. Por conta de o novo Presidente 

eleito, Hermes da Fonseca, ter convocado novas eleições para o Conselho Municipal, 

confirmando a sua dissolução, novas demandas surgiram, agora já no início do ano de 

1911. O Habeas Corpus 2.990, julgado pela Corte em 25 de janeiro de 1911, foi 

ilustrativo da confusão decorrente da clara invasão de competência do Judiciário 

sobre questões políticas afetas aos outros poderes. O próprio Ministro André Amaro 

Cavalcanti, em seu voto, alertou para os riscos de uma crise institucional. E ela veio, 

como já mencionado no capítulo que tratou do tema. Em mensagem ao Congresso, 

datada de 24 de fevereiro de 1911, o Presidente Hermes da Fonseca afirmou que não 

cumpriria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que mantinha o Conselho em 

funcionamento. Isso teve desdobramentos na própria Corte, com discursos proferidos 

sobre a confusão de origem política.  
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Em relação aos Habeas Corpus 2.984 e 3.061, julgados respectivamente em 

04 de janeiro e em 29 de julho do ano de 1911, a questão era semelhante, de natureza 

política e de possível invasão de competência, mas dizia respeito à Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro, que se encontrava em situação de dualidade, com 

grupos rivais disputando judicialmente a legalidade de sua eleição. A questão era tão 

complexa, que não havia nem como, em face da precariedade da atuação da Junta 

verificadora de poderes da Assembléia, se dizer da estrita legalidade da eleição de 

fulano ou de beltrano. Mesmo assim a Corte avançou sobre o tema, concedendo as 

duas ordens solicitadas, acentuando a crise. Desta feita foi o Ministro Guimarães 

Natal, em voto divergente vencido, que vislumbrou os graves riscos das reiteradas 

invasões de competência do Judiciário sobre os Executivo e Legislativo, em face das 

decisões assumidas. 

Eis, agora, um conjunto de seis julgamentos, todos ocorridos durante períodos 

de decretação de estado de sítio do Governo Hermes da Fonseca. As questões na 

origem das ações ajuizadas no Supremo tribunal Federal possuíam, também, natureza 

política, mas em algumas delas o tema da competência não se fazia tão evidente. De 

fato, na maioria desses julgados, por seu turno, o alargamento da utilização do writ 

restava evidente. Três dos seis processos estavam relacionados às disputas políticas na 

Bahia, com possíveis atos de coação de Governistas ligados ao Executivo Federal em 

face de oposicionistas, na linha de sucessão do governador do Estado. O Habeas 

Corpus 3.137, ajuizado por Rui Barbosa e julgado em 20 de janeiro de 1912, foi 

negado pela Corte, considerado o pedido prejudicado, por entender que ao Judiciário 

não cabia adentrar em querelas políticas (diferentemente dos casos há pouco 

relatados, com escopo semelhante), além do que as supostas autoridades coatoras 

sinalizavam para a adoção de medidas garantidoras dos direitos individuais na cidade 

de Salvador. Os de nº 3.145 e 3.148, na sequência dos fatos, julgados, 

respectivamente, em 29 de janeiro e 23 de fevereiro de 1912, ou seja, todos eles 

julgados num espaço de pouco mais de um mês, foram denegados pelo Tribunal. A 

temática era exatamente a mesma, eventual coação, por ilegalidade e abuso de poder, 

que políticos baianos de oposição ao Governo estariam sofrendo. Os fatos alegados 

não apontavam muita clareza em relação aos abusos. O próprio Ministro Epitácio 

Pessoa entendeu que, ainda que estivesse havendo algum clima de pressão, não era 

oriunda das autoridades apontadas como coatoras. Também mais uma vez se deu, nos 

dois casos, a justificativa em favor da não concesão por conta de os governantes, 



 192

baiano e da União, sinalizarem para medidas corretivas, em eventuais casos que 

tivessem saído do controle das autoridades. Enfim, a situação era controversa. Os 

Ministros que concederam a ordem, como Manoel Murtinho, identificavam a 

existência real de constrangimento e sustentavam a tese de que meras promessas de 

governantes no sentido da adoção de medidas futuras pacificadoras não eram 

suficientes para sustentar a denegação. Se assim fosse, qualquer habeas corpus seria 

negado pela Corte, pois que bastaria à autoridade coatora prometer que agiria de 

forma distinta, dali por diante. Com tudo isso, não restou claro nos debates qualquer 

inferência política. Não obstante o clima confuso, mesmo de natureza fática, as 

decisões seguiram uma dada lógica mais técncia. É possível até que as decisões nos 

casos anteriores, em relação ao Rio de Janeiro, pouco tempo antes, com claro avanço 

de competência do Judiciário sobre os demais poderes, abrindo espaço, como se viu, 

para uma crise institucional, tenham levado a maioria dos Ministros da Corte a 

assumir uma posição mais conservadora em relação à Bahia.   

O Habeas Corpus 3.527, situado no período, tratou de questionamento do 

decreto de estado de sítio, que não teria observado os limites constitucionais, como 

em outros momentos de decretação do estado de exceção. A maioria do Tribunal 

entendeu, no entanto, não caber ao Judiciário adentrar nessa seara, de natureza 

política, assumindo uma postura semelhante ao do início da experiêcia republicana, 

quando do Governo de Floriano Peixoto. Era a velha tese de que a análise da medida 

só cabia ao Congresso Nacional. Em julgamento ocorrido em 15 de abril de 1914, a 

maioria dos Ministros denegou a ordem, mas, nos debates, importante ponto foi 

levantado, especialmente por Pedro Lessa, acerca do papel do Supremo Tribunal 

Federal e da sua competência para efetivar o controle de constitucionalidade. Disse o 

Ministro Lessa que: 

 
Da atribuição do Congresso de aprovar ou suspender o sítio 
declarado pelo executivo (art. 34, n. 21, da Constituição), não se pode 
inferir ou deduzir, que nesta hipótese seja vedado ao Tribunal 
declarar inconstitucional o ato do executivo. Mesmo depois de 
aprovado o sítio pelo Congresso nada pode embaraçar uma decisão 
em que o Tribunal garanta direitos individuais, lesados pelo ato do 
executivo, aprovados pelo legislativo. Como, pois, se há de abster o 
Tribunal de amparar direitos individuais, feridos pelo decreto do 
sítio, porque este ainda não foi examinado pelo Congresso? Se 
querem nos precedentes um aresto, temo-lo, e da Suprema Corte 
Norte-Americana. Eis como o define Willonghby, no segundo 
volume da sua notável obra, The Constitutional Law of the United 
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States, pag. 1.245: “Fire of the justices of the Supreme Court held 
that Congress was without the constitucional autority to suspend or 
authorise the suspension of the writ of habeas corpus, and provide 
military comnissions in States outside the sphere of active military 
operations and with their, civil courts open and ready for the 
transaction of judical business. The justices held that Congress had 
not in fact made legislative, provision for the military tribunal in 
question, but asserted that it possessed the constitucional autority so 
to do, sheuld it see fit25”(BRASIL. STF, 1914). 

 
 

Trata-se, assim, de uma defesa segura da competência da Corte para exercer a 

jurisdição constitucional, uma vez que o habeas corpus foi denegado justamente 

porque o seu fundamento se pautava na inconstitucionalidade do decreto de estado de 

sítio, que o Tribunal entendeu ser incompetente apara analisar a sua compatibilidade 

formal e material com a Constituição. Ou seja, prevaleceu uma visão muito 

conservadora e restritiva do papel do Supremo Tribunal Federal, possivelmente não 

por pressões políticas, mas por inquestionáveis limitações de natureza técnico-

normativa na interpretação do direito. 

Por seu turno, o Habeas Corpus 3.536, outro exemplo de aplicação alargada 

do instituto, foi concedido por maioria, tendo sido impetrante o advogado Rui 

Barbosa, em seu próprio favor. Uma clara violação da imunidade parlamentar ocorreu 

com o próprio senador baiano, que, depois de discursar no Senado Federal contra o 

estado de sítio alongado por quase um ano, recebeu de um jornalista o pedido para 

publicar o discurso no seu jornal, o que foi impedido pela Polícia do Rio de Janeiro. 

Naturalmente que a decisão da Corte foi ao encontro dos direitos e garantias presentes 

na Constituição, nesse caso concreto dizendo respeito às prerrogativas dos 

parlamentares, que estavam sendo desrespeitadas. Para o Governo, o senador Rui 

poderia disseminar seu discuro apenas e tão somente com a publicação no Diário 

Oficial. Chamou a atenção o voto vencido do Ministro Godofredo Cunha, que 

sustentou a tese de que o membro do Congresso Nacional não se constitui numa 

classe especial, ou seja, podia sim, como qualquer um, ser tolhido nos seus direitos, 

ainda que se tratassem de prerrogativas de cargo e função, durante decretação de 

estado de sítio. Este julgamento se deu no dia 05 de junho de 1914.  
                                                        
25 O ímpeto dos juízes do Supremo Tribunal decidiu que o Congresso estava sem competência 
constitucional de suspender ou autorizar a suspensão do habeas corpus, e fornecer comissões 
militares nos Estados fora da esfera de operações militares ativas e, com isso , os tribunais civis  
estavam abertos e prontos para exercer a jurisdição . Os juízes considerou que o Congresso não 
tinha de fato legislado,  para o tribunal militar em questão, mas afirmou que ele possuía a 
autoridade constitucional de modo a fazer o ajuste. 
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Fechando o grupos dos seis julgados históricos durante os estados de sítio do 

Governo Hermes da Fonseca, o de nº 3.697 solicitava a garantia a ser dada ao ex-

Presidente Nilo Peçanha, para que pudesse tomar posse como Governador do Rio de 

Janeiro, regularmente eleito. O risco era de que uma das Assembléias não desse ao 

político a posse, pela ilegal duplicidade das mesmas O habeas corpus foi concedido, 

num contexto, mais uma vez, de alargamento das razões de utilização do instituto. Em 

meio aos debates entre os Ministros, voltou à tona a questão da suposta interferência 

do Judiciário em temas políticos, o que já havia causado desconfortáveis 

instabilidades. 

A análise recai, neste momento sobre o penúltimo bloco de cinco habeas 

corpus, já associados aos episódios marcantes da década de vinte. O primeiro deles é 

julgado em 05 de abril de 1919 e o último em 30 de agosto de 1924. Percebe-se a 

prevalência de debates técnicos em todos eles, e pouco espaço para interferências 

políticas na Corte Suprema. O Habeas Corpus 4.781, em plena campanha 

presidencial, pedia a ordem para proteger os políticos baianos de oposição que 

desejavam fazer comícios, tendo em vista a proximidade da eleição e as proibições 

locais para tal. De fato, no Acórdão tem-se que: 

 
o sr. Governador da Bahia expediu ao sr. Presidente da República um 
telegrama, em que lhe participa, com a mais cândida ingenuidade e 
como a coisa mais natural deste mundo e mais legal, que “o seu chefe 
de Polícia, dr. Alvaro Cóva, resolveu proibir o meeting anunciado 
para hoje, em que devia falar o dr. Guilherme de Andrade, a favor do 
Senador Epitácio Pessôa, e também quaisquer outros que fossem 
anunciados” (Jornal do Comércio, de 27 de março de 1919, a fls.). 

 
 

Por maioria de votos os Ministros do Tribunal concederam a ordem, 

garantindo o inalienável e constitucional direito de reunião, capaz de permitir a livre 

circulação de ideias. Ao mesmo tempo, numa postura claramente técnica, a Corte 

sinalizou para a impropriedade de constrangimentos ou restrições a atores políticos, 

numa campanha eleitoral. De certo modo, ainda que sem grandes transtornos, como 

noutros tempos, o STF atuou mesmo contra os interesses de grupos oligárquicos que 

respaldavam as candidaturas políticas.  

Os Habeas Corpus 8801, 8811 e 8826, julgados entre 03 e 10 de janeiro de 

1923, todos eles concedidos, disseram respeito a pacientes presos, sem formação de 

culpa por mais de seis meses, que tomaram parte do primeiro levante tenentista, a 
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Revolta do Forte de Copacabana, ocorrido na capital federal, em julho do ano 

anterior. Os Ministros do Supremo Tribunal, nos três casos, por maioria, entenderam 

estar havendo constrangimento ilegal, pelo tempo em que se encontravam detidos, 

mesmo havendo divergência entre alguns deles acerca do foro competente para o 

julgamento dos pacientes, se a jurisdição cível ou militar. Os fatos ocorreram no 

Governo de Artur Bernardes.  

Do contexto pode se depreender a preponderância de elementos técnico-

jurídicos nos julgamentos, uma vez que contrariavam os interesses do Governo 

federal. Para além disso, as dicussões se deram na perspectiva preponderante do 

direito, não obstante as turbulências criadas pelos tenentes e por adeptos do 

movimento, no episódio mencionado. Havia também a presença de deputados entre os 

pacientes dos writs concedidos. A Corte, na questão, atuou de forma inequívoca em 

defesa de dieitos fundamentais individuais. 

Já a última ação que integra este bloco, o Habeas Corpus 11.942, julgado em 

30 de agosto de 1924, ainda tratando de um desdobramento do tema anterior, foi 

denegado. Também pareceu sobressair a questão técnico-jurídica, uma vez que o 

tenente Eduardo Gomes, que já havia participado do levante do Forte de Copacabana 

em 1922, no aniversário de dois anos do episódio desertou e tomou parte de revolta, 

agora em São Paulo. Nos depoimentos confessou a participação e indicou o seu papel 

no novo motim que, de fato, teve repercussão menor do que o ocorrido no Rio de 

Janeiro. 

Como o paciente encontrava-se preso na Casa de Detenção para presos 

comuns, ainda que, segundo informações do Governo, numa ala separada para 

criminosos polítcos, alguns Ministros denegaram a ordem não para libertá-lo, mas 

para transferí-lo imediatamente do presidio em que se encontrava, para um prédio 

exclusivo de presos políticos. O próprio Governo federal reconheceu que ele se 

encontrava na Casa de Detenção provisoriamente, e que em poucos dias seria 

transferido. Ainda que tenha havido a denegação da ordem, não há indícios de 

pressões políticas para tal, tendo pesado a reincidência do paciente em conduta 

delitiva, cuja prisão parecia muito claramente se ajustar ao nosso ordenamento 

jurídico normativo. 

O ultimo grupo de habeas corpus analisados, em número de três, está ligado a 

episódios havidos durante o Governo Vargas, embora o terceiro deles tenha sido 

julgado já em 1947, com o presidente gaúcho deposto. Trata-se, é verdade, de um 
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período muito turbulento, sobretudo a partir do ano de 1935, quando irrompeu a 

Intentona Comunista, no mês de novembro.  

O Habeas Corpus 26.155, julgado em 17 de junho de 1936, foi lapidar em 

termos de um distanciamento da Corte em relação ao tema levantado em juízo. Como 

estava em vias de ser expulsa do país, a estrangeira Olga Benário, por meio de seu 

advogado, buscou guarida no STF para responder a processo e julgamento no Brasil, 

em face de ter participado ativamente da já mencionada Intentona Comunista. Ela se 

encontrava grávida do companheiro brasileiro, o capitão Luis Carlos Prestes. A 

eventual expulsão de Olga evidentemente trazia riscos sérios à sua integridade física, 

pois que seus algozes nazistas a aguardavam em solo europeu. Diante de toda a 

exposição feita e do pedido formulado, os Ministros do STF, por unanimidade, muito 

laconicamente, sem maiores debates, negaram a ordem. De fato o clima político no 

Brasil e na Europa era muito adverso, o que certamente contaminou a postura da 

Corte. Mesmo sabendo-se que a detenção de Olga encontrava-se em sintonia com o 

decreto de estado de sítio, o fato de ela estar grávida de uma criança que seria 

brasileira ao nascer poderia ter aberto alguma brecha interpretativa para a sua 

permanência na prisão, respondendo juridicamente no Brasil e não sendo expulsa. O 

fato é que, poucos anos depois, Olga foi assassinada num campo de concentração 

nazista. Foi, inegavelmente, um momento de grande retrocesso de nossa Corte 

Supremo, que poderia ter bradado por outro encaminhamento legal para Olga Benário 

Prestes. 

O Habeas Corpus 26.178, julgado em 20 de julho de 1936, pouco mais de 

uma mês depois da negativa do writ anterior, também não foi concedido. Eram quatro 

os pacientes, todos brasileiros e parlamentares federais que tomaram parte, ainda que 

indiretamente, da Intentona Comunista. Mesmo tendo havido votos divergentes, ja 

que neste último caso houve debates mais acalorados na Corte, ao final o clima 

adverso deve ter pesado mais uma vez, optando-se majoritariamente pela denegação 

da ordem. Nos dois casos é possível se perceber um certo desamparo dos direitos 

individuais fundamentais, especialmente por conta de ter havido no Brasil, depois do 

motim comunista, decretação de estado de exceção para se manter a ordem pública e 

garantir a segurança nacional. Nos debates voltou à tona a eventual limitação do 

Judiciário para atuar em situações constitucionalmente previstas de restrição de 

liberdades. Voltou-se ao ponto, tão comum no início da República, de se afirmar que 

o controle de eventuais excessos do Executivo, na adoção e operacionalização da 
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medidas extravagantes, caberia seguramente ao Legislativo, quando da análise 

política das medidas adotadas. 

Por fim, o Habeas Corpus 29.763, julgado em 28 de maio de 1947, que entre 

os julgamentos históricos é aquele que sepulta no Supremo Tribunal Federal a 

Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, como já se viu no capítulo anterior. A questão 

envolvia uma querela acerca da natureza jurídica do Partido Comunista, uma vez que 

era também uma sociedade civil, em face de proibições de seus membros de 

adentrarem em seus escritórios, desde que tinha sido posto na ilegalidade. Mas o 

entendimento majoritário da Corte foi no sentido de que o advogado dos pacientes, 

que eram dirigentes do mencionado Partido, usou do instrumento jurídico inadequado, 

o habeas corpus, já que o direito que clamava precipuamente por uma garantia de 

índole constitucional não era a liberdade de locomoção, não cabendo assim o writ. 

Alguma ação inominada ou mesmo o Mandado de Segurança seriam as ações 

adequadas a serem ajuizadas, o que não ocorreu. Com muita clareza se percebe um 

viés técnico na decisão prolatada, sem maiores pressões ou influências políticas. Novo 

paradigma, entretanto, sobre o manejo do habeas corpus estava, assim, se 

consolidando na jurisprudência da Corte Suprema.  

 

6.4 O papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação do Estado 

Democrático de Direito identificado a partir dos julgamentos históricos 

pesquisados 

 

Como acentuada na parte introdutória desta pesquisa, a denominação de 

julgamentos históricos foi uma escolha do próprio Supremo Tribunal Federal, para um 

coonjunto de cinquenta e quarto ações, entre 1892 e 1991, assim estando disposto no 

seu sítio eletrônico. Aqui nesta etapa conclusiva, cabe o esclarecimento de que os tais 

julgamentos guardaram relação íntima com importantes episódios de nossa história 

republicana. Fatos como a Revolta da Armada, a Revolução Federalista, a Revolta da 

Vacina, o retorno da Família Real Portuguesa, o estado de sítio reiterado sob Hermes 

da Fonseca, o Tenentismo e a Intentona Comunista foram tangenciados nos vinte 

nove habeas corpus analisados. Histórico, pois, foi cada julgamento em face do 

contexto do evento a ele associado, não em razão do julgamento em si, por ter sido 

extraordinário, vibrante, merecedor de efusivos elogios jurídicos. 
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Mas, pelo recorte metodológico feito, pode-se perceber, com muita clareza, 

nas quase três dezenas de julgamentos estudados, o fortalecimento do papel da Corte 

Suprema na consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil, mesmo em 

momentos de clara exceção autoritária. Em amparo a essa constatação cabe mencionar 

que: 

 
Esta lucha a favor del respeto del Derecho y de la extyensión de los 
derechos supone sin duda el reconocimiento de que el Derecho es 
algo valioso en sí mismo: vivir bajo un Estado de Derecho supone, 
para los que estamos en esa situación, un bien incontestable. Sin 
embargo, el Derecho no es sólo esto. El Derecho – también el de los 
Estadios democráticos – presta forma y contenido a la injusticia del 
mundo contemporáneo, cuyo rasgo central es el abismo cada vez 
mayor entre los ricos y los pobres, entre los poderosos y los 
sometidos, un abismo que separa no sólo a unas sociedades de otras, 
sino a unos individuos de otros que forman parte de la misma 
sociedad26 (ATIENZA, 2001, p. 311). 

 
 

É perceptível que, não obstante possa ter havido equívocos jurídicos em 

alguns julgamentos, como nos imbróglios políticos do Conselho Municipal do Distrito 

Federal e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em pelo menos vinte e um 

habeas corpus o debate se deu num nível técnico muito melhor sedimentado. Apenas 

em oito deles27, pode-se perceber equívocos mais graves decorrentes ou de um clima 

de pressão política ou de prevalência de claras teses retrógradas, em termos de 

consolidação de ideais republicanos e democráticos.  

Ainda que já salientado noutras partes, cabe o registro, em caráter de desfecho, 

para alguns momentos significativos em defesa do Estado Democrático de Direito, a 

partir de aspectos presentes nos julgamentos estudados. No Julgamento do Habeas 

Corpus 300, a voz dissonante do Ministro Pisa e Almeida, enfatizando ali no início da 

Repeublica que havia limites para o estado de sítio. No Habeas Corpus 415, os votos 

vencidos dos ministros José Higyno, Pisa e Almeida e Pereira Franco, em defesa da 

tese de que oficiais militares reformados deveriam responder em juízo no foro comum 

                                                        
26 Esta luta a favor do respeito ao Direito e da extensão dos direitos supõe, sem dúvida, o 
reconhecimento de que o Direito é algo valioso em si mesmo: viver sob um Estado de Direito 
supõe, para nós que estamos nessa situação,  um bem incontestável. O Direito, todavia, não é só 
isso. O Direito – também nos estados democráticos – apresenta forma e contúdo às injustiças do 
mundo contemporâneo, cuja marca distintiva é o abismo cada vez maior entre ricos e pobres, 
entre poderosos e submetidos, um abismo que não apenas separa umas sociedades das outras, 
como separa uns indivíduos de outros que tomam parte de uma mesma sociedade. 
27 Habeas Corpus 300, 415, 1.063, 2.437, 3.145, 3.527, 26.155 e 26.178, todos analisados na tese. 
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e não no militar. No Habeas Corpus 2.244, a posição assumida pela maioria da Corte 

no sentido de impedir que ações sanitárias, mesmo desejáveis, violassem domicílios 

fundamentadas em decretos e não na lei. Sobre o episódio do habeas corpus denegado 

a Dom Luís de Orleáns, de nº 2.437, extraordinário e rico foi o voto do Ministro 

Alberto Torres, sustentando a tese de que o decreto de banimento da Familia Real, a 

toda prova, não havia sido recepcionado pela Constituição de 1891. No Habeas 

Corpus 3.148, a posição divergente e vencida do ministro Manoel Murtinho, 

afastando de vez a hipótese justificadora da negação da ordem em face de promessas 

das autoridades coatoras em mudar de postura, de coibir constrangimentos. Para o 

ministro, se isso se tornasse rotina, habeas corpus algum teria sucesso nos tribunais.  

Há de se mencionar ainda, no Habeas Corpus 3.527, a clara posição do Ministro 

Pedro Lessa em defesa do papel constitucional do Supremo Tribunal Federal como 

guardião da Constituição, tendo como uma das funções precípuas efetivar o controle 

de constitucionalidade, isso em 1914, quando a jurisdição constitucional ainda 

engatinhava no Brasil. Também cabe a menção aos julgados históricos dos anos vinte, 

em relação ao movimento Tenentista, em que os Ministros da Corte majoritariamente 

defenderam que, no episódio do 18 do Forte, não houve, para a maioria envolvida, 

cometimento de crime militar, devendo, portanto, ser julgados pela justiça civil. Eis, 

assim, vários recortes que reforçam, no período, a proeminência do STF em defesa de 

direitos individuais fundamentais. 

Na verdade, a própria história dos direitos humanos, positivados como direitos 

fundamentais, possui contradições e até retrocessos. Mas na lição seguinte se 

sedimenta o poder simbólico de tais direitos, reforçado em muitos dos julgamentos 

históricos pesquisados: 

 
Essas colocações a respeito de momentos de afirmação simbólica dos 
direitos humanos na direção de sua posterior força normativa não 
devem conduzir ao entendimento de que se trata de um processo 
linear. Mesmo no Estado Demócrático de Direito occidental, houve 
avanços e recuos na institucionalização dos direitos humanos 
individuais. O questionamento destes no âmbito dos movimentos 
socialistas, a negação político-jurídica dos mesmos nas experiências 
totalitárias do século XX, assim como a ofensa a eles na prática dos 
agentes estatais e os limites de sua realização por falta dos 
pressupostos sociais e econômicos, são fatos que, indiscutivelmente, 
bloquearam-lhes o desenvolvimento. Além do mais, a emergência de 
novas expectativas normativas referentes ao enquadramento dos 
direitos políticos, sociais e de “Terceira ou quarta geração” na esfera 
dos direitos humanos trouxe novos conflitos relacionados à tensão 
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entre as pretensões contidas, respectivamente, nessas categorias de 
direitos. (…) mesmo quando não disponha de qualquer força 
normative, uma força simbólica perturbadora dos direitos humanos 
individuais clássicos, estes, sim, com força normativa ampla no 
regime constitucional das democracias ocidentais (NEVES, 2006, p. 
524-525).  

 
 

Vislumbra-se, assim, no espectro dos julgamentos históricos analisados, um 

significativo papel de nossa Corte Suprema, seja pela prevalência das decisões, seja 

por votos divergentes de Ministros, apresentados de forma marcante. É possível 

constatar na evolução histórica dos julgados esse contínuo fortaleciemnto de 

princípios jurídicos norteadores de um Estado Democrático. 

Por fim, uma breve retomada das razões da pesquisa, indicadas no trecho 

introdutório da tese. De fato, o resgate histórico de julgamentos do Supremo Tribunal 

Federal, em sede de dos julgamentos que fizeram parte da amostra pesquisada, que 

abrange mais de meio século, já é, por si só, senão algo de absolutamente inédito, uma 

espécie de pesquisa pouco efetivada nos meios acadêmicos. Há um incômodo vazio 

em termos de uma história do direito brasileiro a partir de seus julgamentos. As 

pesquisas existentes são em número bastante inferior a de outras áreas, mais 

dogmáticas ou doutrinárias. Nessa particularidade da tese, em cotejo com os 

balizamentos de cortes epistemológicos, aí sim, estabelece-se algo de original. O 

resgate de julgamentos históricos do STF, de pouquíssimo conhecimento da maioria 

dos operadores do direito, mesmo aqueles acostumados com as lides acadêmicas. 

Depois, o recorte num conjunto de habeas corpus, permitindo levantar dados que 

foram reordenados nesta conclusão. A própria identificação da evolução do instituto 

na perspectiva de História da Corte. A constatação de aspectos mais técnico-jurídicos, 

ressalatando ideais de justiça, ainda que de natureza formal, e também o acento, em 

pelo menos oito julgamentos, de pressões políticas, expressas ou veladas por força de 

circunstânciaa, tudo isso oferecer um tom de originalidade à pesquisa empreendida. 

Eis que, em nível de doutorado, o que se pretende é justamente oferecer 

alguma contribuição nova a uma área do conhecimento, o que se buscou efetivar com 

as escolhas metodológicas feitas. De fato, e por oportuno, escolhas sempre estão 

sujeitas a contornos críticos, e isso faz parte da própria evolução da teoria científica, 

mas um nível de contribuição ao debate histórico-jurídico, com tintas de 

originalidade, se fez presente no desenrolar de toda a pesquisa. Como devidamente 

acentuado noutra parte, conclusão que encerra o debate não se coaduna com o 
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pensamento crítico na ciência, no sentido da permanência de um contínuo diálogo a 

partir de novos paradigmas e referências de análise. O que se consegue, dando um 

necessário fechamento ao trabalho empreendido, não é oferecer um tom de 

encerramento definitivo, o que nem sequer seria desejável. O que se tem em vista, de 

fato, é oferecer uma contribuição original numa dada área de pesquisa, no caso 

concreto, a ciência do direito. Eis, assim, todo o critério nortaedor da tese ora 

elaborada em consonância com os rigores técnicos exigidos para a espécie em 

questão.    
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