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RESUMO  
O presente trabalho busca analisar o instituto do Habeas Corpus, em especial os casos de 
coação ilegal que são causa de impetração do remédio constitucional. Para tal, realizou-se 
uma breve introdução sobre o que seria o Habeas Corpus e qual a sua natureza jurídica, 
seguida de um estudo sob a luz da doutrina e da Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça sobre cada um dos incisos do art. 648, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, 
utilizando-se de fontes bibliográficas, principalmente leis, livros e julgados sobre a temática, 
buscou-se entender a dinâmica de utilização do Habeas Corpus e como a Tribunal da 
Cidadania tem se posicionado frente aos casos de constrição ilegal. 

 
Palavras-Chave: Habeas Corpus, STJ, Direito, Remédio Constitucional, Constrição Ilegal. 

 
ABSTRACT 
The present work seeks to analyze the Habeas Corpus institute, especially the cases of illegal 
coercion that are the cause of impetration of the action. To this end, a brief introduction was 
made on what Habeas Corpus would be and what its legal nature is, followed by a study in 
light of the doctrine and jurisprudence of the Superior Court of Justice on each of the clauses 
of art. 648 of the Code of Criminal Procedure. In this sense, using bibliographical sources, 
mainly Laws, books and Judgments about the subject, we sought to understand the dynamics 
of Habeas Corpus use and how the Citizenship Court has positioned itself against cases of 
illegal constriction. 
 
Keywords: Habeas Corpus, STJ, Law, Constitutional Remedy, Illegal Constriction. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Historicamente, o Habeas Corpus (HC) surgiu na Inglaterra, como uma imposição ao 

rei João Sem Terra, por meio da Magna Carta de 1215. Desde então, o instituto foi utilizado 

na petittion of rights, de 1628, e no Habeas Corpus Act, de 1679, até chegar ao Brasil, por 

meio do Código de Processo Criminal do Império, de 1832 (PACELLI; 2017; ebook). 
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O Habeas Corpus, portanto, tornou-se constante no ordenamento jurídico brasileiro, 

presente também no Código de Processo Penal Brasileiro, de 1941 (PACELLI; 2017; ebook).  

Atualmente previsto no art. 5º, LXVIII da Constituição, o Habeas Corpus é o remédio 

constitucional cabível sempre que alguém esteja sofrendo ou esteja na iminência de sofrer 

constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.  

Amplamente utilizado nas ações penais, é considerado uma ação autônoma de 

impugnação no Direito Processual Penal e visa a prevenir e remediar restrições de ilegais ou 

abusivas de liberdade de locomoção. Nesse sentido, o HC pode ser aplicado para impugnar 

qualquer ato judicial, administrativo e, até mesmo, ato de particulares (LIMA; 2017; p. 1757). 

No presente trabalho, busca-se analisar (i) em que situações são cabíveis as ações de 

Habeas Corpus e (ii) como a jurisprudência nacional tem se posicionado em casos práticos de 

coações ilegais. 

 

2 O HABEAS CORPUS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Comumente impetrado em causas penais, quando o agente se encontra preso ou na 

iminência de ser preso, o Habeas Corpus deve ter sempre como fundamento um dos 

argumentos descritos nos incisos do art. 648 do CPP, in litteris: 

 

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

 

Ressalte-se, ademais, que por o Habeas Corpus demandar prova pré-constituída, o 

impetrante deve anexar aos autos todos os documentos (atualizados) que comprovem a 

situação alegada e seus argumentos, sob risco de a ordem não ser conhecida por ausência de 

informações (TÁVORA, ALENCAR; 2017; pág. 1580). 

Vejamos, portanto cada uma das hipóteses. 

 

2.1 Ausência de Justa Causa  
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A justa causa, a rigor, compreende todos os demais incisos descritos no código, uma 

vez que a “coação ilegal” é exatamente aquela que ocorre sem causa legítima. Nesse sentido, 

entende-se que esse argumento teria caráter subsidiário: sempre que a constrição for ilegal e 

não houver enquadramento das demais hipóteses, deve-se recorrer à tese de “ausência de justa 

causa” (NUCCI, 2014, ebook). 

Feita estas pontuações, temos que a justa causa seria a ausência dos elementos que 

possibilitam o início e o prosseguimento da ação penal, conforme explicam Nestor Távora e 

Rosmar Alencar (2017, pág. 92): 

 

A justa causa é a necessidade do lastro mínimo de prova para o exercício da ação, é 
dizer, indícios de autoria e da materialidade, normalmente coligidos do inquérito 
policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares. Neste viés, a 
fragilidade probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si 
mesmo representaria ilegalidade manifesta, por não existirem elementos mínimos 
revelando que a infração existiu ou que o denunciado concorreu para o delito. 

 

Nesse sentido, uma vez que o processo não possua causa justa e o Juízo originário 

aceitar o início e prosseguimento do processo, deve-se impetrar o Habeas Corpus, 

objetivando o trancamento da ação. 

Vejamos alguns julgados do STJ sobre o tema: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME 
CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. 2. ART. 7º, IX, LEI N. 8.137/1990. IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO. 
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 3. RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A 
AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus 
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a 
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do 
delito. [...] 3. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal n. 
0000393-63.2016.8.12.0030. (STJ - RHC 86.698/MS, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 
16/08/2017) 

 
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANCAMENTO. PREÇO PAGO ANTES DA 
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 
PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal 
por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada 
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de 
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova 
sobre a materialidade do delito, o que se infere na hipótese dos autos. [...] 5. Recurso 
provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001395-
52.2013.8.12.0037, em curso na Vara Única da Comarca de Itaporã/MS. (STJ - RHC 
73.520/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
03/08/2017, DJe 14/08/2017) 
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2.2 Excesso de Prazo 

 

O excesso de prazo ocorre exatamente quando se ultrapassa o lapso temporal assinado 

sem a realização de determinado ato processual, tornando a constrição da liberdade em coação 

ilegal e impondo a soltura do preso (LIMA, 2017, p. 1781). 

No caso das prisões temporárias, ao final do prazo estabelecido, o acusado deve ser 

posto em liberdade. Caso isso não aconteça, o advogado precisa entrar com a petição junto ao 

juízo competente solicitando a expedição do alvará de soltura. Caso seja negado, deve-se 

impetrar o Habeas Corpus com a tese de excesso de prazo (NUCCI, 2014, ebook).  

Na hipótese da prisão preventiva, por outro lado, os tribunais têm estabelecido 

algumas balizas, as quais flexibilizaram o prazo para o encerramento da instrução processual 

e, consequentemente, o tempo em que o réu pode permanecer preso preventivamente. 

 

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. 
ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. É cediço que os prazos processuais previstos na 
legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do 
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade 
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua particularidade. 3. Na 
hipótese, o paciente está cautelarmente segregado há mais de 3 anos e 2 meses, sem 
que tenha sido encerrada a instrução processual, visto que o feito ainda aguarda o 
retorno de cartas precatórias enviadas para a realização do interrogatório dos réus, de 
maneira que a prisão preventiva poderá alongar-se por período ainda maior que o já 
verificado no caso. 4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de 
responder à ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 
ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso ocorram 
fatos novos que demonstrem sua necessidade. (STJ - HC 307.652/SE, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 
02/02/2017)  

 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA EM RAZÃO DA 
PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI (ASSALTO A 
SUPERMERCADO COM PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS COM 
POLICIAIS). EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA 
DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
NÃO EVIDENCIADO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impõe-se o prazo de cinco dias para 
oferecimento da denúncia, nas hipóteses de réu preso, a fim de evitar a restrição 
prolongada à liberdade sem acusação formada, contudo, tal lapso configura prazo 
impróprio. Assim, eventual atraso de 3 dias para o oferecimento da denúncia não 
gera a ilegalidade da prisão cautelar do recorrente. 2. Ademais, a verificação do 
alegado excesso de prazo deve ser feita de forma global, ou seja, como um todo 
diante do prazo previsto para a conclusão da instrução criminal e não em relação a 
cada ato procedimental. Outrossim, oferecida a denúncia, fica superado o suposto 
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o seu oferecimento. Precedentes. 
3. A prisão cautelar deve ser mantida para resguardar a ordem pública, tendo em 
vista a periculosidade do recorrente, demonstrada pelo modus operandi da conduta 
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(roubo a supermercado com perseguição e troca de tiros com os Policiais). 4. 
Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial. (STJ - RHC 
28.614/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 
julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010) 

 

Vejamos ainda alguns enunciados sumulados sobre o excesso de prazo: 

 

Súmula nº. 21, STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do 
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” 
 
Súmula n. 52, STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 
constrangimento por excesso de prazo". 
 
Súmula 64 STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na 
instrução, provocado pela defesa.” 

 

2.3 Incompetência do Órgão que Decretou a Prisão 

 

Aplica-se apenas nos casos das prisões temporárias e preventivas decretadas no curso 

do inquérito policial. Caso seja incompetente aquele que ordenou a prisão no curso do 

processo, ele será incompetente para conduzir o processo também, recaindo na hipótese VI, 

sendo o processo nulo (LIMA; 2017; p. 1782). 

É preciso pontuar ainda que o STJ pacificou o entendimento de que, caso o juiz que 

decretou a prisão seja declarado incompetente, os autos devem seguir para o Juízo competente 

para que este ratifique ou não o decreto prisional: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO 
TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE 
QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES, ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE 
ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. 
JUÍZO POSTERIORMENTE DECLARADO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO 
PELO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE 
PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVA 
DECISÃO QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. 
IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. 
FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA DO PRIMEIRO GRUPO 
CATARINENSE - PGC. RESPONSÁVEL PELA DISSEMINAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES NA CIDADE. MANDANTE DA 
EXECUÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM 
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE 
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. A 
jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos termos do 
disposto no art. 567 do Código de Processo Penal - CPP, o reconhecimento da 
incompetência relativa do juízo, como se verificou no caso dos autos, não conduz 
automaticamente à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao 
Juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita. [...] 
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Habeas corpus não conhecido. (STJ -HC 368.767/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN 
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)  

 

2.4 Fim do Motivo que Autorizou a Coação 

 

Essa hipótese pressupõe que o agente já está preso por alguma razão e, posteriormente, 

tal razão deixou de existir, tornando ilegal a coação. Nas palavras de Renato Brasileiro Lima 

(2017; p. 1783): 

 

Significa dizer que as medidas cautelares, notadamente aquelas que repercutem na 
liberdade pessoal do agente, tem a sua duração condicionada à existência temporal 
de sua fundamentação. Em outros termos: a medida cautelar submete-se à cláusula 
da imprevisão, devendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a 
ensejou, bem como renovada quando sobrevierem razões que justifiquem sua 
adoção.  
Logo, considerando que a natureza cautelar de tais medidas exige que a mesma só 
seja mantida se presentes seus pressupostos, caso o motivo que autorizou sua 
decretação desapareça, deverá o próprio juiz que a decretou revogá-la, nos termos do 
art. 282, § 5°, c/c art. 316 do CPP. Essa modificação do status quo que motivou a 
decretação da prisão preventiva pode ser relativa a qualquer um de seus elementos, 
seja no tocante ao fumus comissi delicti, seja quanto ao periculum libertatis. 

 

Citemos, por exemplo, que foi decretada a prisão do acusado para proteger as 

testemunhas, não influenciando seus depoimentos. Nesse caso, após a colheita dos 

depoimentos, não haverá mais motivo idôneo a justificar a segregação cautelar. 

Outra hipótese seria quando, na prisão definitiva, encerra-se o cumprimento da pena, 

não havendo mais qualquer razão para que o acusado continue privado de sua liberdade. 

Nesse caso, deve ser reconhecida a extinção da pena pelo juiz da execução. 

 

2.5 Não for Alguém Admitido a Prestar Fiança  

 

De acordo com o art. 5º, LXVI, da CRFB/88: “ninguém será levado à prisão ou nela 

mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Logo, caso alguém 

seja preso por crime afiançável e seja-lhe negado o direito de pagar a fiança para ter sua 

liberdade, será caso de Habeas Corpus (PACELLI; 2017; ebook). 

Igualmente, também caberá tal remédio constitucional na situação em que o valor 

arbitrado como fiança excede injustificadamente as condições financeiras do acusado. Sobre 

isso, colha-se um julgado do STJ: 
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PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
A RECURSO PRÓPRIO. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE 
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA DE 50 SALÁRIOS 
MÍNIMOS, POSTERIORMENTE REDUZIDA PARA 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. 
VALOR DESARRAZOADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS 
ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO 
DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA 
ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. [...] 2. O valor da fiança - 30 salários mínimos - foi fixado nas instâncias 
ordinárias tendo como base a natureza da infração e a presunção de capacidade 
financeira do paciente decorrente do valor da carga apreendida (cerca de 800 caixas 
de cigarro). Contudo, mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança em 
patamar tão elevado sem se atentar para a real capacidade econômica do paciente. 
[...]  5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confirmando-se a 
liminar anteriormente deferida, para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente 
para o mínimo legal, ou seja, 10 salários mínimos, mantidas as demais medidas 
cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau, e sem prejuízo da aplicação de 
outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo 
processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do Código de Processo 
Penal. (STJ - HC 356.612/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017) 

 

2.6 Processo Nulo 

 

O processo maculado de nulidade é inapto a conduzir uma solução juridicamente 

amparada, portanto gera constrangimento ilegal. É imperioso destacar que a nulidade 

necessita afetar o ato judicial prisional ou o prosseguimento do processo após a sua sanção, 

caso contrário poderá não ser cabível o HC (PACELLI; 2017; ebook). 

Colacione-se, dessa forma, o art. 564 do CPP, o qual apresenta as causas de nulidade 

do processo penal: 

 

Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 
I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 
II - por ilegitimidade de parte; 
III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 
a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções 
penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante; b) o exame do corpo de delito 
nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167; c) a nomeação 
de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 
21 anos; d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele 
intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação 
pública; e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando 
presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa; f) a sentença de pronúncia, o 
libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos 
perante o Tribunal do Júri; g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo 
Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia; h) a intimação das 
testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela 
lei; i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri; j) o sorteio 
dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade; k) 
os quesitos e as respectivas respostas; l) a acusação e a defesa, na sessão de 
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julgamento; m) a sentença; n) o recurso de oficio, nos casos em que a lei o tenha 
estabelecido; o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de 
sentenças e despachos de que caiba recurso; p) no Supremo Tribunal Federal e nos 
Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento;  
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 
Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas 
respostas, e contradição entre estas. 

 

Nesse sentido, caso ocorra alguma dessas hipóteses, o processo será nulo e qualquer 

restrição ao acusado será ilegal. 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. 
DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995. NECESSIDADE DE PRÉVIA 
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTO 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Segundo entendimento desta Corte 
Superior, havendo a procedência parcial da acusação ou a desclassificação do delito 
para outro que se amolde aos requisitos determinados pelos arts. 76 e 89 e da Lei n. 
9.099/1995, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se 
manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou da 
transação penal. Inteligência da Súmula 337/STJ. 3. Operada a desclassificação em 
segundo grau, é nulo o acórdão condenatório proferido sem conferir ao órgão 
ministerial a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento 
da suspensão condicional do processo ao paciente. Precedentes. 4. Habeas Corpus 
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a desclassificação, anular 
o acórdão condenatório, a fim de que sejam os autos remetidos ao Ministério 
Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do 
processo. (STJ - HC 382.372/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) 

 

2.7 Punibilidade Extinta 

 

Em algumas situações da persecução penal, o Estado perde o direito de punir o agente, 

tornando incabível a manutenção da custódia. O art. 107 do Código Penal traz algumas das 

hipóteses de extinção da punibilidade, entretanto, é importante frisar que não se trate de um 

rol taxativo, havendo outros casos descritos na legislação penal extravagante. 

 

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:  
I - pela morte do agente;  
II - pela anistia, graça ou indulto;  
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;  
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;  
V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 
privada;  
VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;  
IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 
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Destaque-se que quando a punibilidade é declarada extinta, em regra, não há 

possibilidade de ocorrer o constrangimento ilegal, já que existiu alguma das causas de 

extinção da punibilidade ou a pena foi cumprida (TÁVORA; 2017; p. 1583).  

Esse é, inclusive, o entendimento do STF em seu enunciado sumulado nº 695: “Não 

cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. Contudo ainda é possível 

ocorrer o constrangimento ilegal remediável pela via do Habeas Corpus se, por exemplo, o 

indivíduo permanecer preso mesmo após ter-se reconhecida a extinção de sua punibilidade. 

Nas palavras de Guilherme Nucci (2014; ebook) ao fazer tal ressalva quanto a súmula 695 do 

STF: 

 

Entretanto, é possível haver constrangimento ilegal, ainda que essa hipótese tenha 
ocorrido, como poderia acontecer com a anistia ou abolitio criminis, mantendo-se na 
folha de antecedentes o registro da condenação não excluída como seria de se 
esperar.  
Assim, poderia o interessado impetrar habeas corpus para o fim de apagar o registro 
constante na folha de antecedentes, que não deixa de ser um constrangimento ilegal. 
Pode-se ainda imaginar a impetração de habeas corpus para liberar pessoa que, 
embora com a punibilidade extinta, não tenha sido efetivamente solta pelo Estado, 
continuando no cárcere. Enfim, a simples extinção da pena privativa de liberdade 
não afasta completamente a possibilidade de interposição de habeas corpus. 

 

Vejamos alguns julgados sobre o tema: 

 

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO 
SIMPLES. PEDIDO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. TESE PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO 
WRIT. BENS AVALIADOS NO TOTAL DE R$ 70, 70. VALOR INFERIOR A 
10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 
INEXPRESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉ PRIMÁRIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. 
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o bem subtraído, avaliado em R$ 
70,70 (setenta reais e setenta centavos), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% 
do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5. Incidência do princípio da 
insignificância devido à inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e por não 
se identificar, no caso concreto, situação de especial reprovabilidade da conduta. 6. 
Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a incidência do princípio da 
insignificância e trancar a ação penal em relação à recorrente. (STJ - RHC 
82.819/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
27/06/2017, DJe 01/08/2017) 

 
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. Tendo 
em conta que a pena imposta ao paciente foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 
reclusão, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 4 (quatro) anos, consoante 
o disposto no inciso V do artigo 109 do Código Penal. 4. No caso dos autos, 
transcorreram mais de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado da sentença 
condenatória para o Ministério Público e o início do cumprimento da pena cominada 
ao réu. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar 
extinta a punibilidade do paciente com base na prescrição da pretensão executória, 
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observados os seus efeitos legais. (STJ - HC 387.638/SC, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017) 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Originado há cerca de oitocentos anos, o Habeas Corpus é um dos mais importantes 

institutos de um Estado Democrático de Direito. Por garantir a liberdade de locomoção e 

impedir constrições autoritárias, o remédio constitucional é de suma importância no processo 

penal brasileiro. 

Presente no ordenamento jurídico desde 1831, ainda no Império, o HC está previsto 

tanto na Constituição de 1988 quanto no Código de Processo Penal de 1941. Nesse sentido, o 

legislador entendeu que haveria sete situações de flagrante ilegalidade onde o Habeas Corpus 

seria o instrumento viável para sanar a problemática: i) ausência de justa causa; ii) excesso de 

prazo; iii) incompetência do órgão que decretou a prisão; iv) fim do motivo que autorizou a 

coação; v) não for alguém admitido a prestar fiança; vi) processo nulo; vii) punibilidade 

extinta. 

Ao longo desse artigo, buscou-se analisar cada um dessas sete hipóteses, trazendo suas 

definições e explicações sobre suas peculiaridades. Para tal, apresentou-se tanto a abordagem 

doutrinária quanto jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, entendeu-se corretamente quais são os casos de coação ilegal 

remediáveis pelo HC, quais os argumentos possíveis de serem utilizações e como o STJ tem 

entendido os casos que chegam ao julgamento da Corte da Cidadania. 
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