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Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, 

mandado de injunção e ação popular – Parte 2 

      



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Objeto do Habeas corpus: 

 

“Art. 5º LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;” 

 

. Tutela da liberdade de locomoção beneficiando somente pessoas 
físicas. 

 

. Possibilidade de impetração no caso de ofensa indireta ao direito de 
locomoção. Ex. processo penal perante juiz incompetente. 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Objeto do Habeas corpus: 

 

. Impossibilidade de impetração de habeas corpus para 
questionamento de pena pecuniária. 

 

. Possibilidade de concessão de habeas corpus com base em 
ilegalidade diferente da que constou na causa de pedir. 

 

. Inviabilidade de conhecimento de habeas corpus que reproduz 
alegação anterior. 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Espécies de Habeas corpus: 

 

 

 

. Habeas corpus preventivo – salvo conduto. 

 

. Habeas corpus repressivo – liberatório. 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Habeas Corpus e punições disciplinares militares: 

 

 

 

“Art. 142. § 2º - Não caberá habeas corpus em relação a punições 
disciplinares militares.” 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Habeas Corpus e excesso de prazo: 

 

 

. Cabimento - acusado preso - excesso decorrente de morosidade 
excessiva do poder judiciário ou da atuação da acusação. 

 

. Excesso de prazo decorrente de atuação da defesa - inviabiliza o 
Habeas Corpus. 

 

. Greve de serventuários - inviabiliza o habeas corpus.  

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Habeas Corpus como cláusula pétrea: 

 

 

 

“Art. 60. § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: 

IV - os direitos e garantias individuais” 

 

 

 

 

 



 
Remédios Constitucionais – habeas corpus, habeas data, mandado de 

segurança, mandado de injunção e ação popular 
 

Outras questões atinentes ao Habeas corpus: 

 

. Possibilidade de concessão de liminar em HC. 

  

. HC contra ato do pleno do STF ou de suas turmas - 
impossibilidade. 

 

. Incompatibilidade de dilação probatória no HC.  

 

. Impossibilidade do HC substituir a revisão criminal. 


