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RESUMO 

 

TRAVASSOS, Mayara de Andrade Santos. O Habeas Corpus no Brasil até a Reforma 

Constitucional de 1926: A Doutrina Brasileira do writ no Ceará. 2019. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. 

 

O presente trabalho visou analisar o Habeas Corpus em sua perspectiva histórica, tendo sido 

feita uma averiguação desde o momento da sua entronização no ordenamento jurídico 

brasileiro no ano de 1832, levando em consideração, ainda, a sua inserção na Constituição 

Federal de 1891, que culminou na ampliação de seu uso até o ano de 1926, data da reforma 

constitucional que restringiu a sua utilização. A pesquisa foi dividida em três capítulos, em 

que, inicialmente, foi desenvolvida uma visão geral da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus 

no Brasil até a reforma constitucional referida. Na segunda parte, foram analisadas algumas 

questões de cunho político em diversos Estados, que foram judicializadas através do uso do 

mencionado writ, sendo examinados, ainda, nesse contexto, julgamentos do Supremo 

Tribunal Federal. Por fim, o último capítulo objetivou averiguar a utilização do Habeas 

Corpus no Estado do Ceará, a partir não somente da análise de fatos políticos judicializados, 

mas também do estudo de acórdãos e de processos do período, arquivados no Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará e no Arquivo Público local. Então, concluiu-se que houve uma 

inclinação do uso do citado remédio constitucional de forma mais ampla por parte de 

autoridades políticas, ou seja, nesse interstício temporal, notou-se uma baixa utilização desse 

instrumento, na perspectiva da ampliação da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, por parte 

da população cearense em geral. A metodologia empregada foi a descritiva-analítica, 

desenvolvida, no que pertine ao tipo, através de pesquisa bibliográfica, sendo qualitativa e 

descritiva quanto aos objetivos.   

 

Palavras-chave: Habeas Corpus, Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, Poder Judiciário, 

Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

TRAVASSOS, Mayara de Andrade Santos. The Habeas Corpus in Brazil until the 

Constitutional Reform of 1926: The Brazilian Doctrine of the writ in Ceará. 2019. 

Dissertation (Master in Law) - Faculty of Law, Federal University of Ceará, Fortaleza, 2019. 

 

The present work aimed to analyze the Habeas Corpus in its historical perspective. To this 

end, an investigation was made regarding the uses of this instrument, from the moment of its 

enthronement into the Brazilian legal system in 1832, taking into consideration also its 

insertion in the Federal Constitution of 1891, which culminated in the extension of its use 

until 1926, date of the constitutional reform that restricted its application. The research was 

divided into three chapters, in which, initially, was developed an overview of the Habeas 

Corpus Doctrine in Brazil until the referred constitutional reform. In the second part, some 

political issues that were judicialized through the use of this writ were analyzed, in several 

federative states, and in this context, judgments of the Federal Supreme Court were also 

examined. Finally, the last chapter aimed to investigate the use of the Habeas Corpus in the 

state of Ceará, based not only on the analysis of political facts, but also on the study of 

judgments and lawsuits filed in the Court of Justice of the State of Ceará and in the local 

Public Archive. Thus, it was concluded that there was an inclination for the use of the 

aforementioned constitutional remedy in a broader way by political authorities, that is, in this 

temporal interstice, it was noticed a decrease in the use of this instrument, in regard to the 

expansion of the Habeas Brazilian Doctrine Corpus, by the population of Ceará in general. 

The methodology used was the descriptive-analytical, developed, in what pertains to the type, 

through bibliographic research, being qualitative and descriptive regarding the objectives. 

 

Key words: Habeas Corpus, Brazilian Habeas Corpus Doctrine, Judicial Power, Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o Habeas Corpus foi estabelecido, expressamente, no ano de 1832, com a 

edição do Código de Processo Criminal, como consequência direta do texto contido na 

Constituição 1824, em que já se consideravam as liberdades individuais como parte integrante 

natureza humana. Essa garantia, em um primeiro momento, foi consolidada apenas como um 

instrumento criminal, porém, à medida que os fatos iam ocorrendo, a finalidade mais ampla 

de sua aplicação ia se corporificando tanto por atos legislativos, como também pela 

jurisprudência. 

 O fim da utilização da mão de obra escrava aliado ao desenvolvimento da indústria 

foram fatores importantes para a proclamação da República no ano de 1889, que, por sua vez, 

trouxe uma redefinição do cenário político brasileiro. Em 1891, promulgou-se a primeira 

constituição, que recepcionou o Código Criminal de 1832 e, consequentemente, o instrumento 

do Habeas Corpus. Porém, como a redação conferida pela Constituição Federal de 1891 foi 

distinta e ampliativa em relação ao que era estabelecido no Código Criminal de 1832, nos 

primeiros anos da República, muitos jurisconsultos brasileiros desenvolveram interpretações 

acerca do alcance da utilização desse instrumento.  

A primeira corrente hermenêutica, que possuía a filiação de alguns ministros do 

Supremo Tribunal Federal
1
, defendia que a aplicação do writ deveria ocorrer de forma 

clássica, ou seja, se limitando a proteção da liberdade de ir e vir.  A antítese dessa corrente foi 

capitaneada por Rui Barbosa e por defensores no próprio Supremo Tribunal Federal, como o 

que aconteceu no julgamento do Habeas Corpus nº 3602 do Maranhão, que se tornou um 

grande marco na jurisprudência da Corte acerca da temática
2
, em que o Tribunal se mostrou 

favorável a interpretação ampliativa do writ, levando em conta não somente aspectos 

jurídicos, mas também sociais e políticos. 

Assim, em que pese à discussão formada, tem-se que o Habeas Corpus teve uma 

aplicação particular nos primeiros anos da República, notadamente até 1926, sendo utilizado 

para acautelar outros direitos, distintos do direito de locomoção, mas que para o exercício 

efetivo contasse com o pressuposto da liberdade de ir e vir, sendo um importante remédio de 

proteção aos direitos da sociedade da época.  

                                                 
1
 PONTES DE MIRANDA, F. C. História e Prática do Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 

1951, p. 176. 
2
 RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. Volume III – Doutrina Brasileira do 

Habeas-Corpus (1910-1926). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991b, p. 138. 
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Diante desse contexto, nos primeiros anos da República, os governos, de uma maneira 

geral, foram marcados por várias decretações de estado de sítio, de intervenções federais, 

provocando um aumentando no uso do Habeas Corpus para altercar decisões tomadas pela 

Administração, inclusive as de cunho político.
3
 

 Em face da vasta gama de Habeas Corpi impetrados durante esse período, 

considerando ainda que esse instrumento foi um dos mais controversos da Primeira República 

no Brasil e teve um papel importante na inserção do Poder Judiciário como um árbitro 

limitado pelas normas constitucionais, optou-se por esse tema, levando em conta a analise 

desse remédio na perspectiva da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, notadamente aqueles 

que trouxeram a judicialização de questões polícias. A escolha da análise de questões políticas 

insertas nos writs se deu não somente pelo contexto acima mencionado, mas também pelo fato 

de que esses acontecimentos históricos repercutiram e influenciaram a sociedade da época.  

Esclarece-se, ainda, que apesar de ser um tema, do ponto de vista geral, já bastante 

estudado, possui como objetivos específicos além de examinar o desenvolvimento da 

Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, observar se esse writ possuiu de fato um papel 

político, assim como analisar como foi utilizado o Habeas Corpus no Estado do Ceará e se os 

cidadãos, de fato, utilizaram esse instrumento na perspectiva da extensão trazida pela 

Doutrina Brasileira, sendo esse o ponto principal de contribuição do trabalho dissertativo.  

Diante do exposto, buscou-se responder à alguns questionamentos com o 

desenvolvimento da presente dissertação, quais sejam como se desenvolveu a Doutrina 

Brasileira do Habeas Corpus? Esse remédio teve um papel político na Primeira República? 

Essa função no seu uso foi percebida no Estado do Ceará? No Ceará, os cidadãos comuns 

impetravam Habeas Corpi, levando em conta a perspectiva da doutrina desenvolvida no 

Brasil? 

Assim, acredita-se que a origem histórica do Habeas Corpus no texto constitucional 

remeta-se a Constituição de 1891, oportunidade em que, diante da alteração de seu texto, teria 

havido a ampliação de sua aplicação por meio da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, o 

que teria sido chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e por alguns constitucionalistas da 

época.   

Observa-se, ainda, que uma das questões controvertidas diz respeito ao uso desse 

instrumento para tratar de questões políticas, sendo fato que essa garantia constitucional teve 

                                                 
3
 RODRIGUES, Leda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. Volume III – Doutrina Brasileira do 

Habeas-Corpus (1910-1926). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 117. 
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um papel político relevante, na medida em que foi usado como mecanismo de resolução de 

conflitos dessa natureza. Percebe-se, com isso, que o Supremo Tribunal Federal passou a ter 

um papel de destaque, elevando o Poder Judiciário a um patamar de extrema importância para 

a República.   

Nota-se, ademais, que, no Estado do Ceará, na Primeira República, existiram alguns 

conflitos políticos de importância, inclusive, no cenário nacional, que foram judicializados 

pelas autoridades políticas envolvidas pela via do Habeas Corpus, acreditando-se que, a partir 

disso, o uso dessa garantia por parte da sociedade cearense sob a ótica da Doutrina Brasileira 

foi expressivo.   

Desse modo, a pesquisa restará dividida em três capítulos. Na primeira parte, visa-se 

destacar como o Habeas Corpus foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro, a sua 

evolução até chegar ao texto da Constituição Federal de 1891, explicitando, ainda, o 

desenvolvimento da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus até a reforma constitucional de 

1926.  

A segunda fração do trabalho tem como escopo analisar alguns fatos históricos de 

repercussão política que foram judicializados através de Habeas Corpus perante o Supremo 

Tribunal Federal. A divisão ocorrerá levando em consideração os períodos presidenciais e 

evidenciando o Estado em que a disputa foi travada, além de ser apresentado o contexto que 

permeou o caso, para que o leitor consiga compreender os fundamentos fáticos de disputas de 

poder que afluíram no uso desse writ para fins de, muitas vezes, assentar conflitos políticos, o 

que evidenciará a sua importância na Primeira República.  

No último capítulo, será demonstrado, a partir da verificação de acórdãos do Supremo 

Tribunal Federal, que o Habeas Corpus, no Estado do Ceará, foi usado seguindo a tendência 

nacional, ou seja, com enfoque nas discussões políticas locais, características do período. 

Nessa oportunidade, também serão analisadas se a sociedade cearense utilizava desse 

instrumento na perspectiva da defesa de outros direitos diversos da locomoção.  

Para o desenvolvimento do trabalho, será examinada a literatura sobre a temática, além 

da análise de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Habeas Corpus, 

através do sítio eletrônico do Tribunal, bem como por meio da leitura dos acórdãos 

catalogados em obras. Destaca-se, ademais, que, a partir dos estudos preparatórios, verificou-

se que as obras bibliográficas até traziam em seu bojo situações políticas do Estado do Ceará 

que haviam sido judicializadas nesse interregno temporal, no entanto, não dispunham de 

dados capazes de indicar se ocorreu e como se deu, nesse Estado, o uso do Habeas Corpus na 
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perspectiva da Doutrina Brasileira pela população em geral, o que também despertou a 

curiosidade fomentadora dessa pesquisa. Por tais razões, serão analisadas ações judiciais de 

Habeas Corpus e acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceara nesse writ.  

 O corte cronológico de 1891 a 1926 foi escolhido levando em consideração que, como 

ressaltado, foi a partir da Constituição Federal de 1891 que o Habeas Corpus começou a ser 

utilizado de forma mais extensiva, sendo cessada tal prática com a Emenda Constitucional nº 

3 de 1926, que restringiu seu uso.  

A metodologia a ser empregada no presente trabalho reportar-se-á a um estudo 

descritivo-analítico desenvolvido, no que pertine ao tipo, através de pesquisa bibliográfica, 

sendo, ainda, qualitativa ao passo que haverá uma busca para a apreciação do tema no âmago 

do ordenamento jurídico brasileiro. Quanto aos objetivos, a metodologia adotada será 

descritiva, posto que se buscará a explicação, a descrição, a qualificação e o aclararamento 

das problemáticas em discussão. E, também, será explanatória, objetivando esmerar as ideias 

através do conjunto de informação colhido sobre o tema em foco ao longo do 

desenvolvimento do presente trabalho. 
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1 A HISTORIA DO HABEAS CORPUS 

 

A origem histórica do Habeas Corpus remonta, de acordo com algumas correntes, ao 

direito romano e ao direito inglês. No Brasil, seu nascedouro ocorre, expressamente, no 

Código de Processo Criminal de 1832, sob a vigência da Constituição Imperial de 1824, cujo 

primeiro diploma foi o percussor na previsão no âmbito do ordenamento jurídico pátrio. 

No Brasil, o Habeas Corpus, no primeiro quarto da República, teve uma utilização sui 

generis, na medida em que, com o aval do Supremo Tribunal Federal, passou a ser aplicado 

na tutela de qualquer direito que estivesse sendo violado, mesmo que não fosse, 

necessariamente, a liberdade de locomoção, tornando a utilização desse remédio 

constitucional como um instrumento vanguardista na proteção de direitos fundamentais, sendo 

denominada de Doutrina Brasileira de Habeas Corpus. 

Desse modo, no primeiro capítulo, será disponibilizado ao leitor um panorama 

histórico de desenvolvimento do writ, desde as suas correntes principiantes até o fim da 

criação jurisprudencial brasileira com a reforma constitucional de 1926.  

 

1.1 As correntes que tratam sobre a origem do Habeas Corpus 

 

Existe, na doutrina, controvérsia em relação à origem do Habeas Corpus. Alguns 

autores entendem que se remonta ao Direito Romano, ao passo que outros defendem que o 

nascedouro foi moldado à Carta Magna Inglesa, datada de 1215.  

Em Roma, somente o homem livre, em contraposição ao servus, poderia pedir por sua 

liberdade, através do interdictum de libero homine exhibendo, que funcionava como um 

verdadeiro instrumento de restituição desse direito em caso de privação arbitrárias de 

terceiros.
4
 O interdictum de libero homine exhibendo, por sua vez, tinha o fim específico de 

apresentar o homem livre, do ponto de vista da exibição corporal, para o público e o 

magistrado.   

                                                 
4
 HANISCH, H. La Defensa de La Libertad en el Derecho Romano. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. 

Valparaíso, v. IX, p. 13-40, 1984, p. 26. 
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Em face das características da própria sociedade da época, nem toda situação de 

restrição à liberdade era suscetível de utilização desse instituto, como dito, primeiramente, o 

homem precisaria reunir a condição de ser livre para pleiteá-lo.  

Uma das características do interdictum de libero homine exhibendo era a celeridade, 

isto é, a apresentação do retido tinha que ser imediata, bem como a formalidade com que dava 

o seu processamento, iniciado a partir de uma petição. É o que esclarece Hanisch (1984, p. 

26).  

La opinión de los jurisconsultos es muy precisa y han explicado el término exhibere 

en un sentido que envuelve los siguientes elementos: presentación pública de manera 

que el hombre retenido esté en presencia del magistrado y de quien há pedido el 

interdicto, de mancra que puedan verlo y tocarlo cesando su permanência en secreto. 

Es una consecuencia de esta situación que cesa el acto de retención, pues si el 

retenía no alega un legítimo derecho a manternela, que el magistrado reconozca 

válido éste deberá dar al retenido que ha sido exhibido la orden de que se vaya 

gozando de su libertad.  

Além dessas características, o indubitável caráter público dessa ação e sua importância 

para a sociedade romana da época aproximam em demasia o instituto referido ao Habeas 

Corpus.  

Já a corrente que entende que o nascedouro do mencionado writ se deu com a Carta 

Magna na Inglaterra, se perfaz com base no fato de a liberdade e a propriedade privada serem 

valores de máxima importância para o povo inglês, sendo necessária, então, a criação de 

instrumentos para salvaguardar tais direitos. 

A partir dessas necessidades, alguns procedimentos podem ser identificados com o fito 

de resguardar a liberdade, já com os preceitos e influências da Magna Carta, quais sejam o 

writ of mainprize, que era destinado à fixação das bases do livramento mediante fiança, o writ 

de homine replegiando, que era uma ordem judicial de concessão de liberdade e o writ de 

ódio et atia, o qual, por sua vez, antecipava as razões acusatórias
5
.  

No entanto, esses instrumentos não tiveram a eficácia pretendida e se exauriram. Uma 

das razões seria a impossibilidade de utilização dos mesmos contra atos da Coroa
6
, papel 

assumido pelo Habeas Corpus posteriormente.  

                                                 
5
 GUIMARÃES, I. N. B. S. Habeas Corpus: Crítica e Perspectivas – Um contributo para o entendimento da 

liberdade e de sua garantia à luz do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 1999, p. 157.  
6
 GUIMARÃES, I. N. B. S. Habeas Corpus: Crítica e Perspectivas – Um contributo para o entendimento da 

liberdade e de sua garantia à luz do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 1999, 157. 
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Ainda na Idade Média, na Inglaterra, havia uma série de procedimentos denominados 

de writ of habeas corpus com finalidades diversas e específicas de apresentação da parte ao 

juízo em caso de cerceamento da liberdade.  

Sobre esses writs e suas espécies, Pontes de Miranda (1951, p. 43): 

a) O habeas corpus ad respondendum, que se expede quando alguma pessoa 

tem ação a intentar contra outra, detida por ordem de um tribunal inferior, e o seu 

fim é, nesse caso, transferir o prêso de uma prisão para a de outro lugar. 

b) O habeas corpus ad satisfaciendum, que se dá quando foi proferido 

julgamento, num processo, contra algum prêso e o querelante deseja que esse seja 

transferido para a côrte respectiva, a fim de seguir contra êle a execução do 

julgamento. 

c) O habeas corpus ad prosequendum, que se usa quando se tem de remover o 

prêso, para que prossiga no processo, já na jurisdição sob a qual foi cometido o 

delito.  

d) O habeas corpus ad faciendum et recipiendum, que obriga os juízes 

inferiores a apresentar o corpo do acusado e a comunicar qual o dia e a causa pela 

qual foi prêso ou detido. Donde chamar-se, também, habeas corpus cum causa. O 

juiz inferior apresenta o prêso para fazer e receber o que a côrte disser a respeito.  

e) Mas o grande writ, o remédio jurídico, pronto e eficaz em todos os casos de 

detenção ilegal, ou demais constrangimentos à liberdade, é o habeas corpus 

subiiciendum. 

Era esse último que consistia na ideia de a autoridade policial ter que apresentar o 

indivíduo ao juiz para justificar a legalidade do decreto prisional, concedendo a liberdade a 

quem foi detido sem justa causa. Esse remédio também era utilizado pelos suseranos como 

forma de controlar as jurisdições ínferas
7
. 

Com o desenvolvimento da sociedade inglesa, a qual se deu sempre alicerçada 

politicamente na busca pela liberdade, há de se destacar o importante marco para o 

Constitucionalismo que foi a Magna Carta. A sua importância repousa em todo o contexto 

social e político da época, haja vista que foi assinada pelo Rei João Sem Terra em uma 

tentativa de cessar as hostilidades com os barões
8
, a partir de uma declaração de direitos e 

garantias, que se apresentavam indignados diante da compressão fiscal que vinham 

suportando. 

                                                 
7
 GUIMARÃES, I. N. B. S. Habeas Corpus: Crítica e Perspectivas – Um contributo para o entendimento da 

liberdade e de sua garantia à luz do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 1999, p. 159. 
8
 COMPARATO, F. K. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 67. 
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Sobre o tema, Pontes de Miranda (1951, p. 13): “O que não deixa dúvidas ao estudioso 

do direito inglês é que a carta de 1215 foi a pedra inicial do nôvo estado de coisas para a 

Inglaterra, para as nações-filhas e para o Homem”.   

Até pelo contexto social e político da época, por óbvio, essas conquistas importantes 

advindas da Magna Carta não se estenderam a todo o povo inglês, mas tão somente àqueles 

que possuíam as condições socioeconômicas para o gozo do que havia sido alcançado, em que 

pese isso não minimize a relevância da conquista da liberdade, que ultrapassou os limites da 

Inglaterra.  

Na verdade, o Habeas Corpus não foi previsto na Magna Carta, no entanto, foi em 

face da implementação do due processo of law e do regramento da legalidade que se 

fomentou o desenvolvimento do respectivo remédio
9
.  E, nesse intervalo, a liberdade foi 

sendo protegida e moldada a partir do surgimento dos casos concretos, que foram incontáveis, 

já que o Rei João Sem Terra costumava violar a própria Carta que assinou. Então, com arrimo 

já nos fundamentos trazidos pelo referido diploma, nenhum homem livre poderia ser preso, ou 

até mesmo detido, sem que houvesse uma condenação por seus iguais com base nas leis do 

país.
10

 

 Um exemplo clássico foi o caso Darnel. O Rei Carlos I, em 1627, exigiu de alguns 

barões o pagamento de um imposto sem a autorização do parlamento, o ship-money. Diante 

disso, houve uma verdadeira comoção nacional, em que, de um lado, se tinha os barões que se 

recusavam a fazer o pagamento do tributo e, do outro, os conselheiros do rei, que objetivavam 

a manutenção da cobrança a todo custo. O contexto era bastante tenso. Esses cinco fidalgos, 

capitaneados por Darnel, foram presos por meio do speciale mandatum regis, em que não 

havia a razão legal do encarceramento
11

. 

 Então, invocando o artigo 29 da Magna Carta, o litigante de Darnel interpôs um 

Habeas Corpus alegando que ninguém poderia ser preso pelo Rei e/ou seu Conselho sem o 

respectivo fundamento acusatório ou precedente da Common Law.
12

 Na verdade, essa petição 

não continha nenhuma inovação. Tratava-se de uma compilação de pedidos de cunho 

                                                 
9
 MIRANDA, J. Textos Históricos do Direito Constitucional. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

1980. p. 15.   
10

 PONTES DE MIRANDA, F. C. História e Prática do Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 

1951, p. 33.  
11

 GUIMARÃES, I. N. B. S. Habeas Corpus: Crítica e Perspectivas – Um contributo para o entendimento 

da liberdade e de sua garantia à luz do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 1999, p. 161. 
12

 GUIMARÃES, I. N. B. S. Habeas Corpus: Crítica e Perspectivas – Um contributo para o entendimento 

da liberdade e de sua garantia à luz do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 1999, p. 161. 
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declaratório, que se pleiteava o reconhecimento expresso, agora no reinado de Carlos I, dos 

direitos de períodos anteriores e da própria Magna Carta.  E, apesar do questionamento, o 

motivo justificador das detenções era tão somente a vontade especial de sua majestade. 

Em que pese os juízes terem se curvado em decisões favoráveis à Coroa, o que esse 

caso teve de especial se refere à ideia principiológica – contida no art. 29 da Magna Carta – 

qual seja o privilégio do gozo da liberdade por parte dos homens livres quando estes não 

tivessem sofrido nenhuma condenação por seus pares com base nas leis do país - nunca antes 

ter sido tão altercada, debatida e analisada com tamanha robustez e profundidade.
13

 Como se 

não bastasse, com a vitória da Coroa nessa situação, o que se observou foi um levante do povo 

inglês contra essas arbitrariedades que, mais uma vez, colocava o tão sagrado direito à 

liberdade em cheque. 

Foi, então, a partir da pressão gerada pela insatisfação popular, que o Rei Carlos I se 

viu obrigado a convocar o Parlamento em 1628 e, também, a determinar a soltura de fidalgos 

e populares presos que se recusaram a pagar o imposto. Na reunião do Parlamento, em 

assembleia, foi confeccionada a Petition of Right, baseada em leis anteriores, que declaravam 

que nenhum inglês seria obrigado a dar dinheiro ao rei sem o consentimento de alguns 

setores, tais como bispos, condes, barões, dentre outros.
14

  

Desse modo, foi em face desse contexto que o Rei Carlos I teve que aceitar a Petition 

of Right proposta pelo parlamento inglês, em que este passaria a ser uma espécie de 

fiscalizador dos atos reais. Nessa oportunidade, também fora consolidada a utilização do 

Habeas Corpus como garantia a prisões decorrentes dos excessos reais. Porém, mesmo com 

um sistema de balanceamento entre o poder e a obediência à liberdade, Carlos I e seu 

Conselho, antes de serem depostos, cometeram várias atitudes arbitrárias de prisão sem 

fundamento legal.  

 A consequência foi que, com a saída do Rei Carlos I do Poder, o direito à liberdade foi 

cada vez mais sedimentado, assim como a instrumentalização de sua defesa a partir da 

utilização do Habeas Corpus Act, em 1679. O Habeas Corpus Act se fez necessário haja vista 

                                                 
13

 PONTES DE MIRANDA, F. C. História e Prática do Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 

1951, p. 49.  
14

 PONTES DE MIRANDA, F. C. História e Prática do Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 

1951, p. 52.  
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que, mesmo após toda essa discussão, as ordens do referido remédio continuavam sendo 

denegadas e, até mesmo, desobedecidas. 
15

  

 Foi, então, somente a partir do caso Jenkes, precedido de movimentos anteriores, que 

entrou em vigor a Lei do Habeas Corpus, cuja mesma materializou o exercício desse direito a 

partir da criação e do desenvolvimento de um sistema processual pondo em prática de forma 

mais eficiente esse writ que já vinha sendo consolidado ao longo do tempo, apesar de seus 

principais preceitos se situarem na Carta Magna de 1215. Logo, é perceptível que, entre a 

Magna Carta e a instituição do Act, houve um longo caminho de construção para a firmação 

da liberdade contra o autoritarismo.  

 No Direito Inglês, além dos fatos mencionados acima, o Habeas Corpus Act de 1679 

foi de suma importância no contexto político da época, posto que nascido após o fim do breve 

período em que houve a república na Inglaterra com Cromwell
16

 (1649 – 1658).  Na verdade, 

o que se observa é que o Habeas Corpus Act de 1679 é fruto da consolidação da importância 

desse instituto
17

 sucedido das transformações econômicas e sociais suscitadas pela Revolução 

Puritana e pela República de Cromwell, que, por sua vez, já haviam se consolidado na 

sociedade inglesa.   

No entanto, algumas práticas insistiam em perdurar. É o que aduz Pontes de Miranda 

(1951, p. 66): 

Mau grado tantos benefícios, a lei, que implantaram essa nova ordem de coisas, não 

era perfeita. Entre a jurisprudência que favorecia a “prerrogativa”, achavam-se ainda 

os arestos sobre mandados em branco (general warrants), com os quais podiam 

prender os cidadãos, sem nenhuma indicação provada de sua culpabilidade e sem 

identificação plausível. Esse costume pernicioso, inquisitorial, que escapara à 

revolução de 1688, e continuou, pelo uso, sem impugnação, até o reinado de Jorge 

III, recebeu da astúcia de Wilkes e da sabedoria liberal de Lorde Camden o golpe 

fatal que o abluiria de vez. A estrada da liberdade é a de longa e penosa ascensão.  

 Nesse diapasão, inúmeros casos surgiram, tais como o North Briton, Monitor or 

British Freeholder e o de Napoleão, em que a questão maior repousava no fato do Habeas 

Corpus não ter condições de ser proposto e, por via de consequência, concedido quando a 

prisão ocorrer por um motivo diferente de um crime ou por qualquer outro pretexto. Sendo 

assim, no ano de 1816, houve um alargamento do Habeas Corpus Act, o qual passou a ser 

utilizado em situações de cerceamento da liberdade no âmbito civil (ou seja, que não 

                                                 
15

 PONTES DE MIRANDA, F. C. História e Prática do Habeas Corpus. 2. ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 

1951, p. 56. 
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 GUIMARÃES, I. N. B. S. Habeas Corpus: Crítica e Perspectivas – Um contributo para o entendimento 

da liberdade e de sua garantia à luz do Direito Constitucional. Curitiba: Juruá, 1999, p. 163. 
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envolvesse, necessariamente, a acusação do cometimento de crimes) e na seara de atuação do 

poder administrativo, diante das novas necessidades que se apresentavam, o que, de certo 

modo, trouxe independência aos juízes.
18

 

Já no século XX, surgiu o Administration of Justice Act de 1960, que trouxe mudanças 

ao Habeas Corpus, mas sem alteração substancial. É fato também que, embora tenha se 

desenvolvido durante os séculos referidos, o instituto do Habeas Corpus, assim como outras 

garantias, jamais se apresentou de forma ilimitada, que está cingida à interpretação do texto 

normativo, ou restritiva, que se dá quando o Estado, por motivos específicos, acaba adotando 

uma postura mais enérgica em que atinge a utilização desse remédio, como em situações de 

estado de sítio e/ou de guerra, por exemplo. 

A história do instituto aqui discutido traz à tona, portanto, a sua inseparável relação 

com o direito romano e o direito inglês. O primeiro diz respeito ao reconhecimento, de forma 

inicial, da liberdade como valor importante a ser albergado, e, o segundo se refere à 

entronização e ao desenvolvimento nos moldes do Habeas Corpus hoje utilizado e que, sem 

dúvida, resguarda um dos valores mais diletos e valedouros para o ser humano que é a 

liberdade.  

  

1.2 O Habeas Corpus no Brasil Império 

1.2.1     Antes de 1832 

 

Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, houve um certo desenvolvimento 

do país, já que todo o aparato econômico e administrativo propiciado pelo Governo, que 

passou a ser sediado no Rio de Janeiro, possibilitou, no ano de 1815, a elevação do Brasil a 

categoria de Reino.
19

   

Por sua vez, no ano de 1821, foi expedido o Decreto de 23 de maio, o qual aduzia que 

só seria possível a prisão no Brasil em caso de flagrante delito, havendo culpa formada e/ou 

condenação, além de determinar a celeridade no julgamento e outras medidas, demonstrando 

a existência de similitudes no que se refere à adoção do Habeas Corpus por Brasil e Portugal.  
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 CESARIS, A. M. Habeas Corpus. Enciclopedia Giuridica. v. XV. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana, 
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19
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Esse processo começou com as cartas de seguro, as quais vigoraram nos dois 

países.
20

Posteriormente, como dito, ainda antes da Constituição Imperial de 1824, com o 

retorno D. João VI a Portugal, o Decreto 23 de Maio de 1821 foi referendado pelo Conde dos 

Arcos: 

Vendo que nem a Constituição da Monarchia Portugueza, em suas disposições 

expressas na Ordenação do Reino, nem mesmo a Lei da Reformação da Justiça de 

1582, com todos os outros Alvarás, Cartas Régias, e Decretos de Meus augustos 

avós tem podido affirmar de um modo inalteravel, como é de Direito Natural, a 

segurança das pessoas; e Constando-Me que alguns Governadores, Juizes Criminaes 

e Magistrados, violando o Sagrado Deposito da Jurisdicção que se lhes confiou, 

mandam prender por mero arbitrio, e antes de culpa formada, pretextando denuncias 

em segredo, suspeitas vehementes, e outros motivos horrorosos à humanidade para 

ipunimente conservar em masmorras, vergados com o peso de ferros, homens que se 

congregaram convidados por os bens, que lhes offerecera a Instituição das 

Sociedades Civis, o primeiro dos quses é sem duvida a segurança individual; E 

sendo do Meu primeiro dever, e desempenho de Minha palavra o promover o mais 

austero respeito à Lei, e antecipar quanto ser possa os beneficios de uma 

Constituição liveral: Hei por bem excitar, por a maneira mais efficaz e rigorosa, a 

observancia da sobre mencionada legislação, ampliando-a, e ordenando, como por 

este Decreto Ordeno, que desde a sua data em diante nenhuma pessoa livre no Brazil 

possa jamais ser presa sem ordem por escripto do Juiz, ou Magistrado Criminal do 

territorio, excepto sómente o caso de flagrante delicto, em que qualquer do povo 

deve prender o delinquente. Ordeno em segundo logar, que nenhum Juiz ou 

Magistrado Criminal possa expedir ordem de prisão sem preceder culpa formada por 

inquirição summaria de tres testemunhas, duas das quaes jurem contestes assim o 

facto, que em Lei expressa seja declarado culposo, como a designação individual do 

culpado; escrevendo sempre sentença interlocutoria que o obrigues a prisão e 

livramento, a qual se guardará em segredo até que possa verificar-se a prisão do que 

assim tiver sido pronunciado delinquente. determino em terceiro logar que, quando 

se acharem presos os que assim forem indicados criminosos se lhes faça immediata, 

e successivamente o processo, que deve findar dentro de 48 horas peremptorias, 

improrrogaveis, e contadas do momento da prisão, principiando-se, sempre que 

possa ser, por a confrontação dos réos com as testemunhas que os culparam, e 

ficando alertas, e publicas todas as provas, que houverem, para assim facilitar os 

meios de justa defesa, que a ninguem se devem difficultar, ou tolher, exceptuando-se 

por ora das disposições deste paragrapho os casos, que provados, merecerem por as 

Leis do Reino pena de morte, acerca dos quases se procederá infallivelmente nos 

termos dos §§ 1º e 2º do Alvará de 31 de março de 1742. Ordeno em quarto logar  

que, em caso nenhum possa alguem ser lançado em segredo, ou masmorra estreita, 

ou infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as pessoas, e nunca para 

adoecer e flagellar; ficando implicitamente abolido para sempre o uso de correntes, 

algemas, grilhões, e outros quesquer ferros inventados para martyrisar homens ainda 

não julgados a soffrer qualquer pena afflictiva por sentença final; entendendo-se 

todavia que os Juizes, e Magistrados Criminaes poderão conservar por algum tempo, 

em casos gravissimos, incomunicaveis os delinquentes, contanto que seja e  casa 

arejadas e commodas, e nunca manietados, ou soffrendo qualquer especie de 

tormento. Determino finalmente que a contravenção, legalmente provada, das 

disposições do presente Decreto, seja irremissivelmente punida com o perdimento 

do emprego, e inhabilidade perpetua para qualquer outro, em que haja exercicio de 

jusrisdicção. O Conde dos Arcos, do Conselho de sua Magestade, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios do Reino do Brazil e Estrangeiros, o tenha assim 
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entendido e faça executar com os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 

em 23 de  Maio de 1821. 

Sem dúvida, foi o primeiro marco em defesa da liberdade no Brasil, embora ainda não 

tenha sido o momento de entronização do Habeas Corpus no ordenamento jurídico pátrio.  

 

1.2.2 Após a Constituição de 1824 

 

No ano de 1824, após a independência brasileira, com a edição da Constituição, não 

houve a previsão expressa do Habeas Corpus. No entanto, o art. 179, §8º reforçou a proteção 

à liberdade seguindo o Decreto de 1821.  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

VIII. Ninguem poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na 

Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da entrada na prisão, sendo em 

Cidades, Villas, ou outras Povoações proximas aos logares da residencia do Juiz; e 

nos logares remotos dentro de um prazo razoavel, que a Lei marcará, attenta a 

extensão do territorio, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará constar ao Réo o 

motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os das testermunhas, havendo-as. 

A Constituição Imperial trouxe em seu bojo direitos de liberdade, mas não havia, 

como nos Estado Unidos da América, por exemplo, mecanismos eficientes de proteção desses 

direitos, isto significa que existia a previsão textual do direito em si, porém, não havia 

instrumento capaz de concretizá-lo quando ocorresse algum tipo de violação ao mesmo.  

O Habeas Corpus, por sua vez, somente foi estabelecido, expressamente, no ano de 

1832, com a edição do Código de Processo Criminal, como consequência direta do texto 

constitucional da época, em que já se consideravam as liberdades individuais como sendo 

parte integrante natureza humana. Esse caminho mais rápido, mesmo que com alguns séculos 

de diferença em relação ao direito inglês, fez com que alguns autores considerassem que o 

movimento de inclusão do Habeas Corpus no ordenamento jurídico pátrio devesse aos novos 

políticos que haviam estudado na Europa, tendo contato direto com o direito inglês e com as 

ideias francesas acerca da necessidade de proteção da liberdade
21

.  

Alguns regramentos trazidos pelo Código de Processo Criminal de 1832, dos arts. 340 

a 355 se estenderam à Constituição da República – em 1891 – e, até mesmo, ao Código de 

Processo Penal de 1941. E, a partir da análise dos referidos dispositivos, mormente após 
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algumas modificações ocorridas posteriormente a 1832, nota-se que existe uma grande 

influência do Habeas Corpus Act inglês de 1679 e de 1816, como, a título exemplificativo, 

ocorre a partir da análise do art. 354, que previu em seu texto a possibilidade de utilização 

desse remédio em situações de natureza civil, assemelhando-se ao Act inglês de 1816.   

Em um primeiro momento, tem-se que o remédio brasileiro foi consolidado apenas 

como um instrumento criminal. No entanto, à medida que as situações iam ocorrendo, o fim 

mais amplo de sua aplicação ia se corporificando tanto por atos legislativos e regulamentos, 

como também pela própria jurisprudência. Nesse contexto, menciona-se a Lei de 3 de 

dezembro de 1841, em seu art. 69, inciso VII, em que foi estabelecido que passaria a caber 

recurso de ofício contra decisões que concedessem Habeas Corpi, o que gerou algumas 

discussões e inconformismos.
22

Algum tempo depois, no ano de 1842, o Regulamento n 120 

de 31 de janeiro de 1842 entendeu expressamente pela compatibilidade e pela necessidade da 

manutenção de tal recurso de ofício, contudo, sem efeito suspensivo, referendando a sua 

utilização.  

 Outra modificação se deu com o Aviso do Ministério da Justiça de 30 de Agosto de 

1863, em que passou a ser considerado constrangimento tolhimentos a liberdade de ir e vir 

tanto oriundos de atitudes judiciárias quanto das administrativas
23

. A ameaça só foi 

considerada constrangimento para fins de interposição do Habeas Corpus por ocasião da Lei 

n° 2.033 de 20 de setembro de 1871, no §1º, art. 18. Nesse diploma legal, há uma modificação 

que marca a história do Habeas Corpus no Brasil, pois foi, nesse momento, em que passou a 

ser prevista duas modalidades, tanto a preventiva quanto a deliberativa, além de, no art. 18, 

§8º, estatuir a possibilidade de o estrangeiro impetrar um Habeas Corpus.  

Outro ponto que merece destaque na Lei de 1871 diz respeito à revogação do 

dispositivo que determinava que somente o Supremo Tribunal de Justiça poderia conceder o 

Habeas Corpus. A partir daquele momento, qualquer juiz estava investido em tal 

competência. Por outro lado, algumas discussões históricas foram marcantes em face dessa 

Lei, notadamente entre o Senador Nabuco de Araújo e o Ministro da Justiça, Saião Lobato. O 

objeto de questionamento se deu por conta do art. 18, § 2º, que, contrariando a jurisprudência 
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do próprio Supremo Tribunal de Justiça da época, não permitia a utilização de Habeas Corpus 

em se tratando de uma decisão de pronuncia.  

João Barbalho Uchôa
24

 defendia que a Lei nº 2.033 de 1871 havia declarado cabível a 

ordem, mesmo quando o impetrante não tivesse chegado a sofrer o constrangimento corporal, 

mas que fosse dele ameaçado. Também destaca que esse diploma legal determinava que 

caberia ao juiz verificar se houve abuso de autoridade e, caso tivesse havido, deveria 

requisitar a responsabilidade da autoridade que tivesse autorizado o respectivo 

constrangimento ilegal, além de aduzir que a lei garantiu Habeas Corpus ao estrangeiro e 

fixou que esse writ poderia ser utilizado para sanar situações de incompetência.  

Outra questão interessante que se coloca em relação ao Habeas Corpus nesse contexto 

social e temporal diz respeito ao alcance da legitimidade ativa do impetrante. Consoante 

afirmado, a partir da modificação supracitada, qualquer brasileiro e estrangeiro poderia 

impetrar esse remédio. Inclusive, a mulher também poderia fazê-lo, no entanto, a ressalva 

jurisprudencial dizia respeito ao fato de que somente poderia haver essa legitimidade 

feminina, caso o paciente fosse ela própria ou o marido. Alguns autores defendiam que só 

seria possível permitir que a mulher impetrasse tal remédio se a mesma fosse considerada 

cidadã, tendo em vista que o art. 340 era expresso em atribuir essa qualidade ao impetrante. A 

discussão, contudo, somente se tornou inócua com a Constituição de 1934, a qual estatuiu a 

isonomia entre homens e mulheres. 

O fato é que apesar dos intensos questionamentos, o Habeas Corpus, no Brasil 

Imperial, seguiu um caminho de evolução, iniciando a partir do reconhecimento da 

importância precípua da liberdade e, por via de consequência, a necessidade de se ter um 

remédio rápido e eficaz, sem as amarras de um procedimento tão custoso, para fazer cessar 

um constrangimento ilegal, independentemente da sua natureza.  

 

1.3 O Habeas Corpus no início da República  

 

O fim da utilização da mão de obra escrava, assim como o desenvolvimento da 

indústria foram fomentadores para a queda da Monarquia e a substituição pela República no 
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ano de 1889. Em 1891, surge a primeira constituição promulgada, a qual recepcionou o 

Código Criminal de 1832 e, por conseguinte, o instrumento do Habeas Corpus. 

Porém, pelo viés liberal do movimento que instituiu a república no País, antes mesmo 

da Carta Constitucional entrar em vigor, alguns diplomas legais já traziam o tom da amplitude 

da utilização do Habeas Corpus na república recém implantada, notadamente, através do art. 

96 do Projeto da Comissão do Governo Provisório, do art. 23 dos Decretos n 510 de 22 de 

junho e 914 A de 23 de outubro de 1890: 

 Art. 96. O habeas-corpus terá lugar tôdas as vezes que o indivíduo for violentado 

ou se sentir coagido por ilegalidade, ou abuso de poder. 

Art. 23. Dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer violência, ou coação, 

por ilegalidade, ou abuso de poder, ou se sentir vexado pela iminência evidente 

dêsse perigo.  

Então, com uma redação mais ampla e mais enriquecida, veio a Carta Constitucional 

de 1891, adotando, expressamente, a utilização do Habeas Corpus no art. 72, §22 de uma 

maneira, sem dúvida, mais elástica e democrática: 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

§ 22 - 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. 

Essa redação, por sua vez, surgiu do inciso 8 da Parte III do Programa político do 

Partido Liberal.
25

 Em face da evolução do instituto do Habeas Corpus, Pontes de Miranda 

(1951, p.163) entende que a sua inclusão na Constituição representa não somente uma 

mudança de categoria, mas também uma verdadeira evolução desse remédio tão importante. 

A situação atual, porém, é toda outra. A nova espécie de “garantia coletiva” surge de 

tal monta que nem sequer leis ordinárias, de direito material ou de direito formal a 

poderão ab-rogar, ou esmaecer, desmembrando-a, fazendo-lhe exceções, 

dificultando-a. Os estatutos que lhe forem contrários perderão, por isso mesmo, o 

caráter de leis: serão puros atos inconstitucionais, que o Poder Judiciário não 

aplicará e o Poder Executivo vetará, ou não obedecerá, quando advertido, se por 

negligência o houver sancionado.  

No ambiente de tamanha modificação, precípuo se faz o exame do recurso no âmbito 

do Habeas Corpus. Consoante já explicitado em linhas anteriores, o Código do Processo 

Criminal de 1832 não trouxe em seu bojo nenhum tipo de recurso em face de decisões 

tomadas no writ referido. Muito pelo contrário, a decisão nutria o caráter de definitividade e 

irrecorribilidade. O contexto se alterou diante do movimento conservador que culminou na 
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edição da Lei de 3 de dezembro de 1841, a qual estabeleceu o recurso ex officio de decisão 

concessiva.  

Já na República, o Decreto n 848, de 11 de outubro de 1890, passou a considerar, tão 

somente, o recurso em caso de decisão denegatória de Habeas Corpus, ao passo em que, logo 

após, provocou uma mudança interna no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

caminhando nesse mesmo sentido.  

Com toda essa discussão, finalmente, no ano de 1907, ficou estatuído, a partir da Lei n 

1.748 de 17 de outubro, que haveria recurso de ofício nos casos de concessão e recurso 

voluntário nas hipóteses de denegação
26

. E o fato de ser concedido de ofício quando for 

observada no curso do processo a ilegalidade da detenção, conferiu ao Habeas Corpus o 

caráter de direito público, mesmo que essa não fosse à intenção inicial, já que, em sua 

essência, a liberdade é um direito privado por excelência. Tendência sempre presente ao longo 

da evolução do writ no Brasil.  

 

1.4 A Doutrina Brasileira do Habeas Corpus 

Com a vitória de Hermes da Fonseca, após a disputa presidencial com Rui Barbosa, 

iniciou-se um período conturbado politicamente com a decretação de incontáveis intervenções 

federais nos Estados. Como se não bastasse, entre os anos de 1910 até 1920, surgiram 

inúmeras situações de fortes disputas nas assembleias locais entre governo e oposição, as 

quais, muitas vezes, eram levadas ao Judiciário.  

Nesse contexto, tentando analisar a situação do ponto de vista jurídico, em muitos casos, 

o Supremo Tribunal Federal declarou como vencedora de uma demanda levada ao seu crivo a 

oposição, situação essa que, não raras às vezes, eram simplesmente desrespeitadas pelo 

Executivo, o qual, inclusive, chegava a decretar intervenção federal. 
27

 

Lêda Boechat Rodrigues
28

 traduz que o que representou o contexto político da época, 

em que as decisões do Supremo Tribunal Federal eram desrespeitadas pelo Executivo foram 

às violências praticadas pelo Poder Executivo e seus delegados contra as liberdades 

individuais, a partir do recrutamento para composição do Exército e da Marinha, além de 
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atentar contra a liberdade de imprensa, com o fechamento de jornais e solapando direitos 

individuais e políticos. Formado todo esse cenário de grandes disputas políticas e um 

Executivo que só cumpria as decisões judiciais que lhes fossem favoráveis, somado a 

ausência de um instrumento efetivo capaz de garantir o cumprimento das liberdades 

individuais (que não fosse o direito de ir e vir), alternativa não sobrou ao Supremo Tribunal 

Federal senão interpretar de forma ampliativa o art. 72, §22, a partir da visão do 

constitucionalista Rui Barbosa.   

Após algum tempo de aplicação, conseguiu-se suprir as necessidades dos interessados, 

através da ampliação da utilização do Habeas Corpus, criando, então, a chamada Doutrina 

Brasileira do Habeas Corpus, a qual defendia a aplicação desse writ não somente quando se 

tratasse de ofensa à liberdade de locomoção, mas também a qualquer outro direito que, 

porventura, viesse a ser solapado pela Administração.  

Desse modo, tem-se que a Doutrina Brasileira do Habeas Corpus teve seu exórdio no 

ano de 1891, a partir da entrada desse instituto na Constituição Federal e diante do contexto 

político que acima fora narrado. O artigo 72, parágrafo 22 desse diploma assim dispunha 

acerca do writ referido: “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”. 

Como dito, o Supremo Tribunal Federal, por meio de alguns ministros, tais como Castro 

Nunes, Aliomar Baleeiro, dentre outros, desenvolveram essa ampliação que ficou conhecida 

como a Doutrina Brasileira do Habeas Corpus. Ministro do Supremo Tribunal Federal à 

época, Enéas Galvão expressou, no Habeas Corpus nº 3697 de 1915, as razões dessa 

ampliação interpretativa:  

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 de 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.  

Pedro Lessa, também Ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha um pensamento na 

contramão do que fora acima desenredado, ou seja, defendia que o Habeas Corpus só poderia 

proteger a liberdade de ir e vir (/locomoção). Em uma fase um pouco mais próxima do 

entendimento da maioria da Corte, chegou a admitir a utilização do writ para direitos que não 
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fossem o de locomoção desde que o direito de ir e vir se fizesse presente ainda que de maneira 

indireta, foi o que chamou de liberdade-fim. 
29

 

Desse modo, diante da apresentação das circunstancias, foi desenvolvida uma grande 

polêmica do ponto de vista doutrinário. De um lado, tinha-se Rui Barbosa e o Ministro Enéas 

Galvão, muitas vezes esquecido, mas de uma contribuição agudizada na ampliação do 

instituto, e do outro, Pedro Lessa. Consoante acima mencionado de forma preliminar, tem-se 

que os dois primeiros, ao interpretar o texto constitucional referente a esse instituto, não 

impunham limites para a sua aplicabilidade. Já o último, aduzia que a aplicação do Habeas 

Corpus deveria de uma maneira mais restrita, ou seja, só poderia ser utilizado quando fosse 

necessário fazer cessar ou prevenir prisões daqueles que se procurava resguardar a liberdade 

individual.   

 

1.5 Da aplicação sui generis do Habeas Corpus no início da Republica pelo Supremo 

Tribunal Federal 

 

A Constituição de 1891 criou o Supremo Tribunal Federal como órgão do Poder 

Judiciário, em que sua competência consistia no processamento e julgamento dos crimes 

comuns do Presidente da República, além de causas entre a União e os Estados, litígios entre 

as nações estrangeiras e a União e os Estados, além de, por meio de recurso, analisar questões 

julgadas por juízes federais.  

Durante a Primeira República, não se teve consenso sobre o funcionamento dos 

institutos do estado de sítio, intervenção federal, além do Habeas Corpus e princípios da 

organização federativa, o que acabava deixando lacunas sobre a extensão e limites da 

competência do Supremo Tribunal Federal para controlar a constitucionalidade dos atos do 

Poder Executivo e do Legislativo e, por via de consequência, a amplitude do uso do writ. 

Habeas Corpus,
30

 o que provocou várias discussões entre os próprios Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, além do desenvolvimento, por parte de jurisconsultos brasileiros, de 

interpretações acerca do alcance da utilização do Habeas Corpus em face da redação que lhe 

havia sido conferida pela Constituição Federal de 1891. 
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A primeira corrente hermenêutica, que contava com alguns ministros do Supremo 

Tribunal Federal
31

, defendia que a aplicação do writ deveria se limitar ao que já havia sido 

consagrado de forma clássica oriundo do direito inglês, qual seja a proteção da liberdade de ir 

e vir.  No dia 2 de setembro de 1914, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Pedro Lessa, 

na qualidade de relator de um determinado caso, se manifestou no sentido de que não caberia 

a utilização de Habeas Corpus para proteção de outros direitos que não fossem o de 

locomoção.
32

  

A antítese dessa corrente, por sua vez, foi capitaneada por Rui Barbosa e também por 

defensores no próprio Supremo Tribunal Federal, sendo exatamente o que aconteceu no 

julgamento do Habeas Corpus nº 3.602 do Maranhão, que se tornou um grande marco na 

jurisprudência da Corte acerca da temática
33

. Nessa oportunidade, o Tribunal se mostrou 

totalmente favorável à interpretação ampliativa do writ, levando em conta não somente 

aspectos jurídicos, mas também políticos e sociais. Seu posicionamento foi seguido pela 

maioria dos Ministros:  

Em seus últimos e constantes julgados o Supremo Tribunal tem firmado o conceito 

de habeas-corpus, interpretando, com a elasticidade que ele comporta, o texto do 

§22 do art. 72 da Constituição Federal, de modo a tornar patente que aquela garantia 

constitucional não se limita a proteger a liberdade individual para o só efeito de não 

serem impedidos, ilegalmente, os movimentos corporais do indivíduo, para que se 

lhe não tolha a locomoção, não se prenda injustamente.  

Ressalta isto claramente de inúmeros acórdãos concedendo habeas-corpus a 

indivíduos providos em funções públicas e ameaçados de constrangimento, ou 

sofrendo no exercício delas, por abuso de poder. Em todos esses casos não se 

procura a defesa contra uma prisão injusta, almeja-se mais que o gozo da liberdade 

física que a nacionais e estrangeiros se assegura; solicita-se o amparo judicial não 

simplesmente para livremente penetrar nas repartições, nos recintos, nos lugares 

destinados à função impedida, ocupar as sedes próprias aos representantes do povo, 

nos Conselhos ou Câmaras Municipais, nas Assembléias Estaduais, mas também 

para exercer as atribuições inerentes ao mandato, ao emprego, e cujo exercício era 

obstado ou se ameaçava obstar por algum ato arbitrário do executivo ou decreto 

legislativo, sem autoridade, por contrário aos princípios constitucionais. Não se 

conceberia tão extensa garantia da liberdade individual se não se ampliasse até aí a 

concepção dessa liberdade, se o habeas-corpus continuasse na jurisprudência 

cingido ao pensamento dominante no texto respectivo da legislação de 1832 e 1871. 

Para atingir os resultados alcançados por meio do habeas-corpus nos aludidos 

julgados, não bastaria, evidentemente, que ficassem os pacientes garantidos contra 

uma prisão, contra um ataque à sua liberdade corpórea, porque nem só disso 

depende a atividade funcional, política administrativa ou judiciária, caracterizada em 

sua essência, como é, por atos da natureza abstrata, constitutivos da personalidade 

moral do indivíduo. 
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Não fora essa genuína inteligência do dispositivo constitucional, estivesse este 

subordinado aos limites traçados no Código de Processo Criminal ou na reforma 

judiciária de 1871, de modo algum se justificaria a concessão de habeas-corpus para 

alguém poder livremente exercer função pública de caráter eletivo ou não. 

Não sofre, porém, constrangimento ilegal o paciente, desde que a sua função 

extinguiu-se em consequência da extinção do cargo respectivo por ato do legislativo 

estadual, em conformidade com as atribuições conferidas a esse poder pela 

Constituição do Estado e nos termos das reformas constitucionais que se seguiram e 

que não ofendem princípios constitucionais da União. Assim já decidiu este Tribunal 

no acórdão nº 3475, de 14 de dezembro de 1913, no habeas-corpus impetrado em 

favor do juiz municipal de S. Francisco de Paula, no Estado do Rio de Janeiro, Dr. 

Vasco Itabaiana de Oliveira. 

A permanência no cargo judiciário é obvio que só a garante o art.57 da Constituição 

Federal até o momento de sua supressão pelo poder competente, no exercício de 

suas faculdades constitucionais, não se tratando de cargos criados na Constituição, 

ou de retirar competências nesta fixadas, é livre, nesse assunto, a função do 

legislativo, e o habeas-corpus não é o meio próprio de assegurar vantagens de 

ordem econômica.  

Supremo Tribunal Federal, 22 de setembro de 1914.  

Nota-se, a partir do acórdão citado, que o Supremo Tribunal Federal somente 

reconheceu a aplicação ampla do Habeas Corpus em face da abertura interpretativa do 

próprio dispositivo legal.   

No ano de 1915, o Senador Rui Barbosa fez um discurso famoso no Senado Federal, 

em que tratava especificamente do Habeas Corpus e da importância da sua interpretação de 

forma mais ampla para o povo brasileiro. Para isso, fez citações sobre o caso do dono do 

Jornal O Imparcial, bem como o caso da intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Suas 

colocações são precisas ao demonstrar a necessidade ampliativa do instituto (1951, p. 177): 

A questão resolve-se pela evidência literal dos textos. Se a Constituição de 1891 

pretendesse manter no Brasil o habeas-corpus com os mesmos limites dessa garantia 

durante o Império, a Constituição teria procedido em relação ao habeas-corpus 

como procedeu relativamente à instituição do júri. A respeito do júri diz 

formalmente o texto constitucional: “E’ mantida a instituição do júri”. O alcance 

dessa proposição, na sua simplicidade é transparente. Quando se mantém a 

instituição, mantém-se o que se encontra, consolida-se o que estava. Não foi desse 

modo que procedeu a Constituição republicana no tocante ao instituto do habeas-

corpus. 

O significado seria que os defensores da ampliação do uso do writ se apegavam a 

própria literalidade do dispositivo constitucional, o qual, diferentemente do Código de 

Processo Criminal de 1832, em momento algum, estabeleceu que sua utilização deveria ser 

limitada a prisão ou constrangimento corporal. Muito pelo contrário! O que diz a Carta 

Republicana é que caberia o uso do Habeas Corpus sempre que alguém sofresse ou se achasse 

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



32 

 

 

 

Pontes de Miranda
34

 traz ainda uma terceira corrente interpretativa sobre o assunto que 

entende que em qualquer caso de abuso de poder, sofrendo o individuo coação ou violência à 

liberdade de ir, vir e permanecer, está autorizada a utilização do Habeas Corpus. Não 

decorrendo a situação de abuso de poder, mas sim de ato ilegal, que motive a violência ou a 

coação pessoal também seria possível a concessão da ordem.  

Desse modo, apesar da grande polêmica formada, é fato que o Habeas Corpus teve 

uma aplicação particular nos primeiros anos da República e que, somente a partir de 1926, 

com a reforma constitucional, esse instituto passou a ter os contornos que tem hoje, sendo, 

naquela época, utilizado para acautelar outros direitos, diferente do direito de locomoção, mas 

que para o exercício efetivo contasse com o pressuposto da liberdade de locomoção, 

comportando-se, de fato, como um importante remédio de proteção aos direitos da sociedade 

da época.  

Diante desse contexto, inúmeros são os casos em que Habeas Corpi foram utilizados na 

perspectiva da Doutrina Brasileira, não somente por juízes de primeiro grau, mas também 

pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E essa utilização se deu para salvaguardar vários 

direitos diferentes do de locomoção. Inclusive, um dos principais empregos desse instrumento 

se deu para fins de garantia do exercício de direitos políticos, conforme será melhor 

desenredado na capítulo seguinte.  

Contra arbitrariedades da Administração, há incontáveis casos de Habeas Corpi 

usados naquele período. Um exemplo salutar diz respeito ao Habeas Corpus nº 3.536, de 6 de 

maio de 1914 impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Nessa oportunidade, Rui 

Barbosa era impetrante e paciente concomitantemente. O writ versava sobre a arbitrariedade 

do chefe de polícia que impediu a publicação no jornal O Imparcial de um discurso proferido 

por ele mesmo no Senado, enquanto Senador pelo Estado da Bahia, oportunidade em que 

criticava a prorrogação do estado de sítio, sustentando que a sua decretação pelo Executivo 

não conferia poder de retirar a liberdade de imprensa.  

Em resposta, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

Considerando que o senador, como representante da soberania nacional, está na sua 

qualidade isento da ação do Poder Executivo, embora o estado de sítio, sob pena de 

admitirse uma restrição, uma fiscalização, uma ascendência deste poder contra o 

outro, com manifesto sacrifício do preceito imperativo do citado art. 15, que instituiu 
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três poderes políticos, independentes e harmônicos entre si, o que é de alta sabedoria 

e previdência para o equilíbrio  

do regimen político da federação brasileira; Considerando que o constrangimento ou 

coação de um deputado ou senador no exercício de seu mandato concedido pela 

soberania nacional, partindo de poder público, incide evidentemente na hipótese do 

art. 72, § 22, da Constituição da República, que manda conceder habeas corpus 

“sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência 

ou abuso de poder”; 

Considerando que o fato de que se queixa o senador impetrante do presente habeas 

corpus “de se achar privado de publicar os seus discursos na impressa, fora do 

Diário Oficial”, por ato do chefe de Polícia desta cidade, importa em manifesta 

restrição na sua liberdade de representante da Nação, porque o seu mandato deve ser 

cumprido em sessões públicas do parlamento (art. 18 da Constituição), em discursos, 

pela palavra falada para a Nação que ele representa; Considerando que neste 

regimen político a publicidade dos debates do Parlamento é da sua essência, porque 

todos os poderes políticos surgem da Nação no exercício de sua soberania, e ela, 

como comitente do mandato, precisa saber como agem seus representante; 

Considerando finalmente que a publicação dos discursos, restrita à imprensa oficial 

sob a fiscalização do executivo, anula a publicidade;  

Acordam por estes fundamentos conceder a ordem impetrada, para que seja o 

impetrante, senador Ruy Barbosa, assegurado no seu direito constitucional de 

publicar os seus discursos proferidos no Senado, pela imprensa, onde, como e 

quando lhe convier.35  

Apesar da concessão, a temática, naquela época, estava longe de ser pacificada. No 

mesmo acórdão, mister se faz o conhecimento e a análise do posicionamento do Ministro 

Godofredo Cunha, que proferiu voto divergente:  

Não tomei conhecimento do presente 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. O preceito do art. 72, § 22, da Constituição, deve ser interpretado em 

termos, e não com a generalidade que a maioria lhe empresta. É essa a opinião de 

Lucio de Mendonça, conselheiro Lafayette, Hwrd, Kent, Rossi, Blackstone e outros, 

os quais provam que o habeas corpus é destinado tão somente a proteger a liberdade 

pessoal, isto é, o poder de franca locomoção: personal liberty is the power of 

unrestrained locomotion
36

.  

Uma vez concedida à ordem de Habeas Corpus, Rui Barbosa teve que ingressar com 

um novo writ, haja vista que, após a concessão e com a publicação de trechos de seus 

discursos pelo Jornal O Imparcial, a polícia apreendeu a totalidade da edição jornalística. 

Dessa vez, Rui Barbosa impetrou o remédio a favor dos diretores, compositores, impressores 
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e vendedores dos jornais O Imparcial, Correio da Manhã, A Época, A noite a Careta
37

. Foi o 

Habeas Corpus de nº 3.539. 

Na oportunidade, o impetrante defendeu que o estado de sítio decretado pelo Poder 

Executivo não tinha o condão de suspender a liberdade de imprensa. Seu fundamento 

precípuo foi o art. 80 da Constituição de 1891 e o art. 72, §12 que tratava da livre 

manifestação do pensamento.  

Dessa forma, é perceptível que esse caso trazido por Rui Barbosa está intimamente 

ligado ao writ de nº 3536, uma vez que de nada adiantaria o Supremo Tribunal Federal 

conceder uma autorização para que os discursos do Senador fossem publicados nos jornais e, 

posteriormente, por ordem do Executivo, houvesse o impedimento da circulação do periódico. 

Na verdade, o que aconteceu foi uma tentativa clara de burlar a decisão da Corte por parte da 

Administração Federal.  

No entanto, apesar da ligação entre as situações, o Supremo Tribunal Federal, no 

segundo writ interposto, em que foram marcantes as palavras do Procurador Geral da 

República, Ministro Muniz Barreto, aduzindo que não havia nenhuma ligação com o Habeas 

Corpus nº 3536 outrora concedido em benefício de Rui Barbosa, não concedeu a ordem – 

mesmo que não por unanimidade, entendendo que a livre manifestação do pensamento pela 

imprensa seria um dos direitos suspensos com o estado de sítio vigente naquele momento. 

Ainda no mesmo julgamento, relevante é o posicionamento de Pedro Lessa, demonstrando 

com seu voto, mais uma vez, a controversa do tema à época: 

(...) O que não temos, nunca tivemos, nem poderemos ter atualmente, é o habeas 

corpus com a função de assegurar o exercício de quaisquer outros direitos que não a 

liberdade de locomoção. (...) Corrigir, alterar, reformar o Direito Judiciário é tarefa 

verdade aos juízes atuais. Nenhum erro mais evidente se pode conceber no direito 

brasileiro do que o consistente em resolver por meio de habeas corpus as questões 

que se suscitam acerca da investidura.   

 Pontes de Miranda ainda cita o exemplo do Habeas Corpus nº 5.519, julgado em 27 de 

dezembro de 1919, em que uma Lei do Estado de Pernambuco, a qual cria o recurso de 

apuração de eleições de conselheiros, prefeitos e subprefeitos municipais para o Poder 

Executivo, foi declarada inconstitucional por meio do referido remédio
38

. Essa decisão, por 

sua vez, foi contrária ao posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal no ano de 

1916, Habeas Corpus nº 4.141, em que foi julgado pelos Ministros que o rito sumário e célere 
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do writ não poderia comportar o procedimento da declaração de inconstitucionalidade de uma 

lei
39

. Destarte, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante na 

construção e no desenvolvimento da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, chancelando que 

esse remédio fosse utilizado várias vezes para agasalhar o cidadão contra os arbítrios do Poder 

Público, mesmo que o direito tutelado não fosse a liberdade de locomoção.  

 

1.6 Das discussões entre os Ministros Enéas Galvão, Pedro Lessa e o embate com Rui 

Barbosa 

 

Conforme já referido em linhas anteriores, o Ministro Enéas Galvão passou a ocupar 

uma vaga no Supremo Tribunal Federal substituindo o Ministro Epitácio Pessoa, em que pese 

só tenha permanecido por apenas quatro anos, de 1912 a 1916, ano de seu falecimento. 

Apesar do exíguo tempo, a jurisprudência da Corte ficou marcada por sua passagem 

em face da defesa e da sustentação que fazia em relação à Doutrina Brasileira do Habeas 

Corpus, protegendo, por via de consequência, as liberdades individuais, muitas vezes 

vilipendiadas pelos arbítrios da administração.  

Na contramão da defesa desse entendimento jurisprudencial, Pedro Lessa, também 

Ministro do Supremo Tribunal Federal no período, acabou construindo uma fama maior, 

mesmo com a adoção de um posicionamento contrário a Doutrina Brasileira do Habeas 

Corpus. Nesse contexto, interessante a comparação realizada por Lêda Boechat Rodrigues 

(1991, p. 335) em relação aos dois ministros e a importância de ambos para o 

desenvolvimento singular do writ no Brasil:  

Enéas Galvão foi o primeiro a emoldurar a nova doutrina do habeas corpus um 

ângulo sociológico: a situação social e política do Brasil exigia a proteção do 

habeas-corpus à pessoa física e à pessoa moral, com todas as consequências  que daí 

decorreriam. Em 1915, em fabuloso discurso, o Senador Rui Barbosa elogiava, no 

Senado, a nova jurisprudência do S.T.F. 

O Ministro Pedro Lessa não tomou parte nessa incomparável jurisprudência criativa 

e ampliativa do habeas-corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Sentado em sua 

imponente cadeira e abanando-se sempre com o seu inseparável leque preto, 

acostumara-se a olhar de cima o Plenário... 

Em matéria de habeas-corpus, o Ministro Pedro Lessa perdeu a hora da História.  

A mesma autora ainda traz um episódio de discussão entre ambos, que se deu no 

julgamento do Habeas Corpus impetrado pelo auditor de guerra Mário Tibúrcio Gomes 
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Carneiro, que teve prisão decretada por criticar ordens de serviço da Inspetoria da 9ª Região 

Militar.
40

 Nesse julgamento, mesmo já tendo declarado seu voto, o Ministro Pedro Lessa 

pediu a palavra e começou a questionar, mais uma vez, a ampliação do uso do writ, aduzindo 

que não compreendia o Habeas Corpus sendo utilizado como um meio de resolver questões 

de natureza regimental de assembleias legislativas. Esclareceu ainda que, em sua opinião, o 

writ era um meio para proteger a liberdade-condição para exercício da liberdade fim
41

 

(liberdade no seu sentido de locomoção de ir e vir).  

Em resposta, o Ministro Enéas Galvão declarou que não entendia a razão pela qual 

havia referencia a esse caso em que ele foi relator, já que, em algumas situações, como a da 

libertação da imprensa do Rio de Janeiro em face da censura trazida pelo estado de sítio, para 

o caso da autorização do exercício do vice-governador do Amazonas, dentre outras, foi 

concedido pelo próprio Ministro Pedro Lessa o Habeas Corpus (dentre outros citados no 

Acórdão) e, em momento algum, a liberdade de ir e vir foi questionada, havendo confusão, 

por parte de Pedro Lessa, entre os conceitos de coação contra as pessoas e violação da 

propriedade
42

. O Ministro Pedro Lessa, então, pediu a palavra mais uma vez, mas lhe foi 

negada.  Ao final, o julgamento foi convertido em diligência. 

Ademais, como já esclarecido acima, é cediço que quando a Constituição de 1891 foi 

editada tal instituto se encontrava previsto no país desde 1832. Entretanto, esse writ já estava 

alocado no Código de Processo Criminal, cabendo a tal Carta Republicana a sua elevação à 

natureza constitucional e, consequentemente, a impossibilidade do mesmo ser modificado ou 

suprimido por via da legislação ordinária. 

Com a edição da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, o 

legislador constitucional deu uma amplitude ao dispositivo referente ao instituto do Habeas 

Corpus, o que pode ser verificado a partir da comparação dos dois dispositivos, o primeiro do 

Código de Processo Criminal de 1832 e o segundo da Constituição de 1891: 

Art. 340 - Todo cidadão que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento 

ilegal em, sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de – habeas corpus – em 

seu favor. 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
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§ 22 - 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. 

A partir da verificação da literalidade dos dois artigos, é sabido que a ampliação da 

utilização que foi dada pelo legislador constitucional ao instituto do Habeas Corpus é 

inegável, já que o mesmo deixou de ser previsto somente para os casos de constrangimento 

ilegal no que pertine à liberdade de locomoção. Esse entendimento, consoante explicitado, 

também foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal.  

Nesse diapasão, fortalecendo o novel entendimento, tem-se que Rui Barbosa foi o 

grande defensor dessa doutrina, sustentando que a norma constitucional prevista no artigo 72, 

parágrafo 22 não se cuidava especificamente de prisão ou constrangimento ilegal, mas sim de 

todos os direitos que pudessem ser violados pela ilegalidade ou abuso de poder. 

Além de ter sido um dos principais defensores da chamada “Doutrina Brasileira do 

Habeas Corpus”, Rui Barbosa foi, na verdade, um de seus principais precursores, tendo em 

vista que o mesmo impetrou perante o Supremo Tribunal Federal inúmeros Habeas Corpi, os 

quais tratavam não somente da liberdade de locomoção, mas também da análise da legalidade 

dos atos praticados pelo Poder Executivo.   

A título exemplificativo, um dos mais importantes Habeas Corpus impetrados por Rui 

Barbosa foi o de nº 300 em favor do Senador Almirante Eduardo Wandenkolk, diante do 

estado de sítio decretado pelo Vice-Presidente Floriano Peixoto em 1892, o qual aduz que 

essa decretação formulada pelo então Vice-Presidente era inconstitucional, bem como eram 

ilegais as prisões ocorridas. Outro caso de destaque em que se utilizou, no período, esse 

remédio constitucional ocorreu no ano de 1893, o qual impetrou o Habeas Corpus nº 406 em 

favor de David Ben Obill e outros que estavam a bordo do Navio Júpiter, capturado em Santa 

Catarina, diante de uma ordem de prisão expedida pelo Vice-Presidente da República que os 

manteve preso sem a competente expedição da nota de culpa e à disposição da Justiça Militar, 

incompetente para julgá-los. O fato é que nos dois exemplos supracitados, dentre outros já 

mencionados ao longo desse capítulo, Rui Barbosa questionava não somente a liberdade de 

locomoção dos impetrantes, mas também a inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos 

cometidos pelas autoridades da Administração Pública.  

Na verdade, é possível notar que tal discussão desenvolvida por Rui Barbosa, com o 

apoio de parte da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não representa 

somente uma discussão de cunho dogmático, mas sim uma busca incessante para munir o 

cidadão de meios de defesa de seus direitos, que, até então, inexistia de forma plena. Contudo, 
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é com a atividade do Ministro do Supremo Tribunal Federal Pedro Lessa, principal êmulo 

doutrinário de Rui Barbosa, principalmente, após o falecimento do Ministro Enéas Galvão, 

que o uso de forma ampla do writ referido passou a ganhar seus contornos mais restritamente, 

sempre tendo como pano de fundo à defesa a liberdade de locomoção. 

Como frisado, foi a partir das teorias defendidas pelo Ministro Pedro Lessa que passou a 

ter uma mudança no posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à extensão da 

aplicação do Habeas Corpus. Isso no sentido de que o deferimento, para o caso de impetração 

desse writ, só ocorreria caso o bem que estivesse sendo tutelado fosse o sagrado direito da 

liberdade.  

Lessa sempre defendeu a ideia de que o Habeas Corpus deveria ser utilizado nos 

moldes originários do Direito Inglês, ou seja, quando ocorresse a violação do direito à 

liberdade, muito embora admitisse a extensão de sua aplicação para as situações em que 

tivesse como pressuposto a liberdade de locomoção. 

Impende asseverar que, para Pedro Lessa, o Habeas Corpus vinha sendo usado em duas 

situações específicas: a primeira, quando o indivíduo estava preso ou em ameaça de prisão, 

estando tolhido, assim, do exercício de inúmeros direitos e a segunda, nas hipóteses em que a 

ilegalidade que o impetrante questionava não implicava, necessariamente, na privação da 

liberdade individual. Na verdade, Pedro Lessa defendia a aplicação restritiva do remédio do 

Habeas Corpus, muito embora, como já dito, o mesmo admitia sua aplicação extensiva para 

aqueles casos em que existisse o pressuposto a liberdade de locomoção.  

É precípuo salientar que seus julgados e posicionamentos sempre foram bastante 

veementes no que tange a defesa de sua teoria da aplicação restritiva do Habeas Corpus, e, 

diante do posicionamento que o Supremo Tribunal Federal vinha adotando em relação à 

temática, Pedro Lessa (2003, p. 320, grifo original) chegou a afirmar que o Tribunal tinha 

ultrapassado os limites constitucionais, senão vejamos: 

Entretanto, nos últimos tempos parece que uma ou outra vez o Supremo Tribunal 

Federal ultrapassou a justa meta, assinalada. Assim, por exemplo, no accordam n. 

3554, de 6 de junho de 1914, concedeu o Tribunal uma ordem de habeas-corpus em 

favor de três deputados do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que, durante o período 

da sessão extraordinária que ia realisar-se, pudessem os pacientes exercer livremente 

as funcções de preidente e de primeiro e segundo secretários da Assembléia 

Legislativa do Estado. 

Em contrapartida, alguns autores fizeram críticas ao citado Ministro, tendo como 

expoente precípuo Pontes de Miranda (1951), que alterca o entendimento daquele a partir do 
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posicionamento de Pedro Lessa no Habeas Corpus nº 3.567, de 1º de julho de 1914 (Revista 

do Supremo Tribunal Federal, 1914, p. 267): 

É evidente que a liberdade de pensamento, a de consciência e a religiosa podem ser 

violadas por dois modos: ou pela coação à liberdade de locomoção impedindo-se 

que o jornalista, o tipógrafo e os demais empregados do jornal penetrem no edifício 

da folha ou pratiquem quaisquer outros atos de locomoção, necessários à publicação 

do jornal, ou que o orador vá à praça pública ou suba à tribuna onde tem de falar, 

que o adepto de certas idéias religiosas se afaste do lugar onde lhe ofendem as 

crenças, que o sectário de um culto se entregue aos atos do culto externo, 

dependentes da liberdade de movimentos, ou por outros quaisquer meios, pelo 

embaraço ao exercício de outros direitos, tolhendo-se, por exemplo, a construção de 

edifícios que tenham a forma de templo, apreendendo-se uma tipografia, todos os 

exemplares de um livro, exigindo-se, para a nomeação para certos cargos públicos, 

ou para todos, a profissão de certa fé religiosa. No primeiro caso, está claro que o 

remédio é o habeas-corpus, visto como há coação ilegal à liberdade de locomoção, 

condição, meio, caminho, para um sem-número de direitos. Dá-se o habeas-corpus 

para o paciente ir à praça pública, ou ao edifício do jornal, e poder manifestar os 

seus pensamentos pela tribuna ou pela imprensa. 

Nota-se, então, as divergências existentes entre as teorias defendidas por Enéas Galvão, 

Rui Barbosa e por Pedro Lessa quando se tratava da aplicação do Habeas Corpus, o que, 

inegavelmente, abrilhantou as construções doutrinárias e jurisprudenciais da época. Logo, 

diante dessa divergência formada e desenvolvida ao longo dos primeiros anos do século XX, 

bem como em face das incontáveis críticas, é possível afirmar que Pedro Lessa acabou 

mudando não somente o entendimento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como 

também o de grande parte dos juristas brasileiros, o que, com a Reforma Constitucional de 

1926, acabou sendo consolidado pelo legislador, pois este alterou a redação do artigo 72, §22 

da Constituição de 1891, limitando, definitivamente, a aplicação do Habeas Corpus. 

Todavia, a influência de Pedro Lessa não se limitou aos contornos supracitados, tendo 

sido o mesmo, inclusive, responsabilizado por alguns doutrinadores como o precursor da 

colocação dos termos direito líquido, certo e incontestável como requisitos para a propositura 

da ação de Habeas Corpus. Esses, inclusive, foram os termos utilizados pelo constituinte em 

1934 para a inserção dos requisitos da então novel ação do Mandado de Segurança. 

 

1.7 A Reforma Constitucional de 1926 

 

Com a impetração de incontáveis Habeas Corpi de cunho político, os quais serão 

melhor explorados no capítulo subsequente, e a prevalência, no primeiro quarto do Século XX 

de uma ampliação interpretativa do uso e do conceito desse writ, por óbvio,  foi seguida por 
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uma reação mais conservadora oriunda da seara política precipuamente, mormente a partir das 

vitórias das ditaduras europeias antiliberais, notadamente a da Itália e Polônia.
43

 

Diante de todo o contexto de controversa, o presidente à época, Artur Bernardes, sob a 

égide de um estado de sítio, tomou a iniciativa de propor ao Congresso, em mensagem datada 

de maio de 1924, que o Habeas Corpus passasse a ser adotado conforme o sistema norte-

americano, ou seja, limitado a garantir a liberdade de locomoção. A mensagem foi, então, 

aprovada pelo Congresso, dando origem ao que se chamou de Revisão Constitucional de 

1926, na qual, a partir daí, vários juristas começaram a defender a aplicação do Habeas 

Corpus de forma limitada, pondo fim, portanto, a doutrina vanguardista que foi desenvolvida 

no Brasil, assim como o respectivo fortalecimento jurisdicional que vinha ocorrendo com as 

decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal.   

Andrei Koerner destaca que o programa de Arthur Bernardes que culminou na revisão 

constitucional de 1926 seria uma reação às propostas de fortalecimento da jurisdição 

constitucional que estavam sendo construídas, no sentido de centralizar a sociedade a partir de 

da ampliação de poderes discricionários pelo Presidente da República. Por outro lado, 

encararia opositores políticos, movimentos sociais e parcelas da população diferentes de seu 

projeto como ameaças que deveriam ser contidas e disciplinadas.
44

  

A mensagem de Arthur Bernardes encaminhada ao Congresso Nacional para a 

abertura da sessão extraordinária de 1924 tinha a informação de que seria seu objetivo a 

otimização de uma reforma constitucional e que, em que pese não existisse no seu programa 

de campanha essa reforma, com o passar de seu governo, ele estaria convencido de que as 

modificações no texto constitucional seriam imprescindíveis para o desenvolvimento do 

Brasil.
45

  

Dentre as várias sugestões de reforma, Bernardes indica também a fixação de limites 

aos casos de propositura de Habeas Corpus, destacando de forma crítica essa extensão 
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conferida pela Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, a qual, segundo o mesmo, seria o 

principal motivo do excesso de trabalho do Tribunal da República
46

.  

A defesa a uma aplicação mais limitada do Habeas Corpus, ocorrida após a Revisão 

Constitucional de 1926, ocorreu com arrimo na modificação da literalidade do art. 72, 

parágrafo 22 da Constituição de 1891, o qual passou a ter a seguinte redação: “Dar-se-á 

habeas corpus sempre que alguém sofrer violência por meio de prisão ou constrangimento 

ilegal na sua liberdade de locomoção”. E, a partir daí, não puderam mais ser conferidos 

desdobramentos interpretativos feitos pelo Ministro Pedro Lessa à época do pleno vigor da 

Doutrina Brasileira do Habeas Corpus. A norma constitucional era clara.
47

 

Apesar da reforma de 1926 não tratar especificamente somente da questão da Doutrina 

Brasileira do Habeas Corpus, sem dúvida alguma, esse foi o tema que mais trouxe 

animadversão nos debates. Marly Martinez Ribeiro esclarece que, ao lado da emenda que 

atingia as disposições constitucionais do artigo 6°, dois temas relacionados com o 

funcionamento do Poder Judiciário destacaram-se pela animosidade com que foram discutidos 

no Congresso durante a tramitação do projeto de reforma constitucional, quais sejam a 

emenda que retirava do Poder Judiciário qualquer tipo de intervenção nas “causas 

eminentemente políticas e o item que tratava do recurso de Habeas Corpus”.
48

 

Ademais, outro dispositivo modificado com a Reforma Constitucional de 1926 foi o 

art. 60, §5º: 

Art 60 - Aos juizes e Tribunaes Federaes: processar e julgar:     

§ 5º Nenhum recurso judiciario é permittido, para a justiça federal ou local, contra a 

intervenção nos Estados, a declaração do estado de sitio e a verificação de poderes, o 

reconhecimento, a posse, a legitimidade e a perda de mandato dos membros do 

Poder Legislativo ou Executivo, federal ou estadual; assim como, na vigencia do 

estado de sitio, não poderão os tribunaes conhecer dos actos praticados em virtude 

delle pelo Poder Legislativo ou Executivo.    

Ao que parece, a modificação constitucional trazida à baila pela Emenda 

Constitucional nº 3 de 1926 enterra qualquer possibilidade de controle pelo Judiciário de 

“questões políticas” ainda que para defender a própria Constituição, contra os arbítrios do 

executivo local e nacional, principalmente em estados de sítio, muito comuns nessa época. 

Essa foi à postura do Legislativo diante de alguns casos incertos de cunho político apreciado 
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pelos juízes entre os anos de 1891 a 1925.
49

 Faoro (1975, p. 125), ao tratar do tema, chega a 

considerar que a reforma de 1926 “inclinou a República Velha na direção autoritária”. 

Em alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal, nota-se que ainda houve 

resistência para fins de aplicação do writ de maneira alargada, ainda que pelo menos quando a 

liberdade de ir e vir fosse pressuposto (direito – condição) para o gozo de outros direitos, 

todavia, pela mudança literal advinda da reforma, essa foi uma posição que certamente restou 

debilitada. Autores como o próprio Rui Barbosa chegaram a defender a tese da posse dos 

direitos pessoais, o que propiciaria o uso dos interditos possessórios para salvaguardar outros 

direitos distintos da liberdade de locomoção. Em sua obra Posse dos Direitos Pessoais, o 

referido autor lança fundamentos de que a posse é um exercício de um direito, 

independentemente de sua natureza, contemplando, inclusive, os direitos pessoais, o que 

legitimaria, portanto, a utilização dos interditos possessórios como meio de garantia desses 

direitos que estivessem sendo violados.   

No iniciar da citada obra, estabelece que tal visão de extensão à aplicabilidade dos 

interditos possessórios é fruto da evolução do direito possessório, fazendo alusão ao 

desmembramento da posse em relação ao direito de propriedade, tendo sido esta ideia, 

inclusive, absolvida pelo Ordenamento Jurídico Português, a qual exerceu grande influência 

sob o ordenamento jurídico brasileiro, muito embora, já nessa época, não tenha obtido êxito 

com esse posicionamento. 

No entanto, diante da lacuna deixada pela reforma, algum instrumento legal deveria ser 

disponibilizado para suprir tal necessidade. Até porque, nota-se que houve uma desoneração 

dos demais direitos subjetivos na utilização do Habeas Corpus. Por conta disso, o período de 

1930 a 1932 foi bastante conturbado com a ameaça de princípios constitucionais, e com, no 

âmbito político, a existência de comissões secretas compostas de advogados que se diziam 

liberais, mas encarregados de formular decretos antiliberais e antidemocráticos
50

. 

Quatro anos após a reforma de 1926, eclode uma revolução, que contou com o apoio 

de chefes de governos de vários Estados e ajudou a depor o Presidente da República. Após a 

vitória do movimento e a composição de uma junta governativa, Getúlio Vargas, candidato 

derrotado nas eleições de 1930, foi empossado. 
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A partir daí, surgiu a Lei Orgânica do Governo Provisório por meio do Decreto n. 

19.398 e foi constituída uma comissão de elaboração de anteprojeto de constituição. E, logo 

após a eleição de uma nova Assembleia Constituinte, foi promulgada a Constituição Federal 

1934. Veio então, como reflexo de toda essa discussão, a nova Constituição, a qual assim 

exibiu em seu art. 113, inciso 23, “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se 

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

poder”. 

Em face da desoneração do Habeas Corpus em relação à tutela de outros direitos que 

não fosse o de locomoção, foi inserido pela primeira vez, na Constituição de 1934, o instituto 

do Mandado de Segurança, em seu artigo 113, inciso 33: 

Dar-se-á mandado de segurança para a defesa de direito certo e incontestável, 

ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer 

autoridade. O processo será o mesmo do habeas corpus, devendo ser sempre ouvida 

a pessoa de direito público interessada. 

Como a própria literalidade do inciso remete, o procedimento do mandado de 

segurança seria o mesmo do Habeas Corpus. Inclusive, se não tivesse havido regulamentação 

daquele pela Lei nº 191, de 16 de janeiro de 1936, não haveria, praticamente, diferenças 

substanciais entre os dois remédios constitucionais.  

Ademais, evidencia-se que, antes mesmo da reforma ocorrida em 1926, já se haviam 

apresentado algumas sugestões acerca de um instrumento, diferente do Habeas Corpus, cuja 

função essencial era a proteção dos direitos individuais ou coletivos que estivessem sendo 

violados por atos do Poder Público em geral.  

Sendo assim, no ano de 1934, foi criada uma nova Constituição por força da Revolução 

Política ocorrida em 1930. E, pela veemência do surgimento de mais uma Carta 

Constitucional, bem como pelas discussões acerca da necessidade de criação de um instituto 

que pudesse agasalhar o cidadão dos atos ilegais cometidos por autoridades do Poder Público, 

foi concebido o instituto do Mandado de Segurança.  
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2 A O PAPEL POLÍTICO DO HABEAS CORPUS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

 Como demonstrando no capítulo anterior, é fato que o Habeas Corpus foi utilizado de 

uma maneira mais extensiva nos primeiros anos da República, comportando-se como um 

instrumento de defesa de direitos individuais. E, por essa razão, incontáveis questões de 

cunho político e, até mesmo de controle da legalidade de atos da Administração Pública, 

foram discutidas também por meio do writ. 

 Os governos da Primeira República, de uma maneira geral, foram marcados por uma 

grande quantidade de decretações de estado de sítio, assim como inúmeras intervenções 

federais, aumentando exponencialmente, por via de consequência, a utilização de Habeas 

Corpus para questionar e, até mesmo, revisar decisões tomadas pela Administração, 

mormente as de cunho político.
51

 

 No âmago desse contexto de análise de casos políticos por parte do Poder Judiciário, 

insta evidenciar sobre a doutrina da supremacia judicial, a qual defendia que existiam algumas 

questões que não podiam ser analisadas pelo Judiciário, uma vez que estas fariam parte dos 

poderes do próprio Estado na forma como foi trazido pela Constituição. 
52

 No entanto, quem 

decidiria que questões eram essas era o próprio Poder Judiciário na análise do caso concreto. 

O critério, então, seria a existência ou não de uma violação ou ameaça a um direito individual. 

Existindo uma situação dessa natureza, é como se o Judiciário tivesse que trazer para si a 

tomada dessa decisão.
53

  

 Rui Barbosa foi um dos grandes defensores dessa doutrina, chegando a afirmar que o 

guardião da definição dessas questões seria o Supremo Tribunal Federal
54

, sustentando, ainda, 

que havia uma linha tênue entre as questões jurídicas e as políticas, de tal sorte que uma 
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questão política poderia virar um litígio, apresentando-se, dessa maneira, como jurídica, 

passível, portanto, de resolução pelos juízes
55

. 

 Pedro Lessa entendia da mesma forma, ou seja, que, em determinadas situações, a 

ilegalidade que o paciente leva ao Judiciário não implica, necessariamente, na privação 

completa da liberdade individual. O paciente não precisaria estar preso ou exilado, mas se 

estivesse sendo tolhido de exercer um determinado direito do qual a liberdade física seria uma 

condição, caberia à utilização do writ.  Nesse caso, pouco importaria a espécie de direito que 

o paciente deseja exercer, podendo ser desde um de caráter civil, constitucional ou, até 

mesmo, para desempenhar uma função pública eletiva
56

, invocando, assim, a possibilidade 

influencia dos magistrados em questões dessa natureza sob tal condição.  

 O mesmo autor ainda destaca que, quando se trata de questões políticas, não deve 

existir Habeas Corpus, ou seja, o Poder Judiciário não pode intervir, seja pelo uso dessa via, 

seja por qualquer outra. Para tanto, no desenvolvimento de seu raciocínio, utiliza a definição 

formulada por estudiosos do direito constitucional americano que fazem a divisão entre casos 

puramente políticos, exclusivamente políticos e absolutamente políticos. Então, somente em 

casos meramente políticos caberia ao Judiciário não se manifestar, tendo em vista que essas 

situações não estariam sujeitas as disposições legais, mas sim as necessidades sociais. 

Contudo, essa análise do que seria ou não considerado caso político seria de competência do 

próprio Supremo Tribunal Federal.
57

 

Apesar de não ter sido acatada de forma plena no primeiro quarto republicano, esse 

critério estabelecido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal teve um papel importante na 

análise de casos políticos levados à Corte, pois ela permitia julgar o pedido separando o tema 

político, que ficaria a cargo dos demais poderes que detinham tal competência por força 

constitucional
58

. 

 Por outro lado, em contraposição, notadamente os florianistas, aduziam que toda 

questão referente à prática de um ato discricionário do Poder Executivo ou Legislativo que 

fosse levada a análise do Judiciário, a este caberia, tão somente, manifestar-se sobre as 
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responsabilidades das condutas, seja no âmbito cível ou criminal
59

. Impende asseverar que os 

mesmos que defendiam essa ideia justificavam que não teria havido qualquer mudança no uso 

do Habeas Corpus. Para eles, o remédio constitucional somente poderia ser utilizado de 

acordo com a visão clássica do instituto, ou seja, apenas para salvaguardar o direito de ir e vir.  

 A partir de tais considerações, nota-se que uma questão relevante se coloca em 

altercação, qual seja o papel do Poder Judiciário. Na primeira doutrina, nota-se que a função 

de fazer esse balanceamento entre os poderes com base na Constituição seria dos Tribunais, 

na medida em que seriam os competentes para definir quais as questões são de natureza 

política ou não e, por via de consequência, definir em quais dela iriam se manifestar 

meritoriamente. Por outro lado, já os opositores propunham claramente o afastamento do 

Poder Judiciário no controle de assuntos políticos.    

 Obviamente, o Habeas Corpus acabou sendo um instrumento bastante polêmico 

quando envolvia essa temática, transformando o Supremo Tribunal Federal em um verdadeiro 

árbitro no sistema de freios e contrapesos, tendo como limite a própria Constituição. E, de 

fato, pela ausência de mecanismos eficientes para questionamentos desses temas, tais como a 

existência de duas câmaras, a análise de condições de elegibilidade, dentre outras questões 

políticas comuns no período, o uso do Habeas Corpus foi agudizado junto ao Supremo 

Tribunal Federal.  

Tanto é axiomático que o aumento da busca por atuação judicial especificamente no 

que se refere aos pedidos de Habeas Corpi na Primeira República teve uma propositura bem 

manifesta nesse interstício temporal da Primeira República, o que pode ser constatado na 

tabela que segue:  
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Anos Total de processos Habeas Corpus Total menos Hab.-

corpus 

1895-99 456 116 340 

1900-04 555 186 369 

1905-09 653 113 540 

1910-14 785 178 607 

1915-19 1040 359 681 

1920-24 2647 1789 858 

Tabela 1 - FONTE: KOERNER,1998. Tabela 8.2 STF – Média de Julgamentos – Total e HC (1895-99 a 

1920-24) 

Os dados demonstram que, a exceção do período de 1905 a 1909, a interposição do 

Habeas Corpus vinha em uma crescente naquela época, atingindo o seu máximo no período 

de 1920 a 1924 quando 67,58% (sessenta e sete vírgula cinquenta e oito por cento) dos 

processos interpostos perante o Supremo Tribunal Federal eram Habeas Corpi, evidenciando 

o protagonismo desse remédio constitucional.  

Segundo Tatiana Castro, no ano de 1922 houve uma diminuição do número de writs 

em oitocentos e oitenta e três. Isso, em sua opinião, poderia ter ocorrido como um reflexo dos 

movimentos militares contra o governo de Epitácio Pessoa, que ficou conhecido como os 18 

do Forte de Copacabana.
60

  

A autora ainda destaca que, nos anos de 1923 e 1924, a quantidade de Habeas Corpi 

interpostos teve um crescimento exponencial, chegando a quase 90% (noventa por cento) dos 

julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a quem atribui esse fato ao contexto político da 

época, tendo em vista que o país viveu sob o estado de sítio durante o Governo de Artur 

Bernardes, além do que inúmeros foram os confrontos dos militares com o governo também 

nesse período.
61

   

Esse cenário só foi modificado realmente no ano de 1926, quando houve, com a 

Emenda Constitucional n 3, a limitação da utilização do writ.  
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2.1 Algumas questões políticas judicializadas na Primeira República  

 

Em face da vasta gama de Habeas Corpi impetrados durante esse período, levando em 

conta que esse instrumento foi um dos mais controversos da Primeira República no Brasil, 

optou-se no presente trabalho pela análise de algumas questões políticas que foram 

judicializadas perante o Supremo Tribunal Federal. O intuito, com isso, é examinar e 

constatar o papel político desse remédio constitucional. 

Assim, esclarece-se, desde já, que, para fins metodológicos, foram adotados para o 

exame alguns fatos históricos de repercussão política que foram distinguidos pela 

judicialização da situação através de Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal. 

Ainda seguindo a mesma finalidade citada, optou-se pela divisão dos casos através de 

períodos presidenciais e destacando o local em que ocorreu, assim como foi adotada a 

exposição, ainda que de maneira diminuta, do contexto da época para que o leitor consiga 

entender as raízes fáticas e de disputas de poder que desembocaram na utilização do Habeas 

Corpus muitas vezes para fins de estabilizar celeumas políticas.  

 

2.2 Os primeiros anos após a vigência da Constituição de 1891 

 

Como dito, foi a partir da proclamação da República e com a Constituição Federal de 

1891 que o Habeas Corpus passou de uma simples garantia processual para ganhar status 

constitucional e, com a evolução jurisprudencial respectiva e advinda dessa mudança, novos 

contornos de utilização se deram, inclusive com a fomentação de discussão de questões de 

natureza política e constitucional.  

 No ano de 1892, o Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus de nº 246 de 5 de 

março, firmava o cabimento desse writ para correção do excesso de prazo da detenção para a 

formação da culpa.
62

 No mesmo ano, destaca-se o writ de nº 300 interposto por Rui Barbosa a 

favor de presos políticos, proscritos por ordem do Vice-Presidente da República, Floriano 

Peixoto, através do Decreto 791. No pleito, Rui Barbosa defende três ideias principais, quais 

sejam a inconstitucionalidade do estado de sítio, que foi o que motivou as prisões dos 
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pacientes, a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento acerca dessa 

constitucionalidade, o direito de julgamento dos pacientes conforme a legislação processual, 

muito embora não tenha obtido êxito em face da negação da ordem.
63

  

A decisão demonstra já o início de uma discussão no que se refere à manifestação 

judicial em questões de trato político (1964, p. 28): 

Considerando, portanto, que antes do juízo político do Congresso não pode o poder 

Judicial apreciar o uso que fêz 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 impostas pelo 

Presidente da República, visto ser impossível isolar esses direitos da questão 

política, 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.   

Em 1895, a mesma Corte concedeu ao Governador do Estado do Piauí uma ordem de 

Habeas Corpus – processo nº 807 - declarando a ilegalidade que estava sendo suportada pelo 

paciente em face de uma pronúncia indevida decretada pelo juiz seccional. Ainda no mesmo 

ano, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma ordem advinda desse remédio, 

só que, dessa vez, em caráter preventivo aos vereadores da Câmara Municipal de Niterói, 

declarando nulo um processo criminal que os pacientes estavam sofrendo.
64

 

 Já nos anos de 1896 e 1897, a Corte entendeu que o Habeas Corpus, durante o estado 

de sítio, só fica suspenso para as prisões realizadas por razões políticas,
65

o que permite 

dimensionar a importância desse remédio na Primeira República brasileira. Em 1898, o 

Supremo Tribunal Federal voltou a analisar, por meio do Habeas Corpus nº 1.063, os efeitos 

do estado de sítio, ao ser provocado, novamente pelo impetrante Rui Barbosa, em benefício 

dos pacientes acusados de envolvimento com o atentado contra o Presidente da República 

Prudente de Moraes e que matou o Ministro da Guerra, Marechal Machado Bitencourt.
66

   

 Os pacientes tinham sofrido desterro e se encontravam presos em Fernando de 

Noronha mesmo após o fim do estado de sítio e, com a tese de que as consequências desse 

estado excepcional não poderia ultrapassar a duração dele, Rui Barbosa alicerçou o writ, o 
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qual fora negado por cinco votos a quatro, em que pese tenha sido firmada, nessa mesma 

oportunidade, a competência da Corte. Inclusive, em justificativa do Ministro da Justiça, o 

mesmo afirmou que as suas atitudes estavam respaldadas no acórdão da própria Corte de 1892 

que trata do tema. 
67

 

 Em julgamentos posteriores, o Supremo Tribunal Federal acabou concedendo ordens 

de natureza similar, defendendo, ainda que não implicitamente, a ideia de Rui Barbosa.  

 

2.3 Os interstícios presidenciais e seus casos político-judiciais via Habeas Corpus 

 Consoante ressaltado, para fins de organização metodológica, diante dos incontáveis 

casos de Habeas Corpi impetrados no período da República Velha envolvendo questões 

políticas, optou-se pela divisão dos tópicos de acordo com os interstícios temporais referentes 

aos Presidentes da República, até o limite do ano de 1926. 

 

2.3.1 A presidência de Afonso Pena – o caso baiano 

 

 A presidência de Afonso Pena (1906 a 1909) foi marcada por movimentos em alguns 

Estados da Federação
68

. Um dos mais conhecidos, foi o que aconteceu na Bahia e, por conta 

da judicialização da questão, por meio do uso do Habeas Corpus, será analisado nesse 

trabalho.  

 Inicialmente, faz-se mister ressaltar que, nesse período, o governador da Bahia era 

Severino Vieira (1900 a 1904), alinhado ao presidente Campos Sales (1898 a 1902). Alguns 

nomes foram pensados para sucessão do executivo Estadual, tais como Rui Barbosa, mas sua 

escolha não foi possível, haja vista que se encontrava afastado por impedimentos legais
69

. A 

escolha, então, para Governador, acabou sendo José Marcelino (1904 a 1908).  

 No entanto, apesar da designação ordeira do nome de José Marcelino para o governo, 

sua passividade e o fato do mesmo deixar que Severino Vieira continuasse a controlar as 
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articulações políticas do Estado, acabou desencadeando incontáveis rupturas e provocou 

também o fortalecimento de questionamentos e críticas da gestão por meio da fundação de um 

jornal
70

.   

Por ocasião da sucessão do governo baiano, José Marcelino indicou Araújo Pinho, não 

tendo concordado com a anuência de Severino Vieira, que passou a defender a candidatura de 

Inácio Tosta.71 Porém, o candidato lançado foi Araújo Pinho que, também por não contar com o 

apoio de Severino Vieira, teve sua candidatura criticada pelo jornal O Diário da Bahia – que era 

dirigido por Severino Vieira e outros, iniciando-se, pois, a celeuma política72.  

Antes mesmo do resultado das eleições, que culminaram na vitória de Araújo Pinho 

sobre Inácio Tosta, os apoiadores de Severino Vieira ingressaram com vários Habeas Corpi 

preventivos junto ao Supremo Tribunal Federal alegando que seriam impedidos de 

comparecer à sessão da Assembleia Geral da Bahia que aconteceria no dia 27 de março de 

1908 para apuração das eleições para o cargo de governador. Os writs receberam os números 

2517, 2533, 2534, 2536 e 2536, de 27/3/1908 e tiveram as suas respectivas ordens 

concedidas
73

.    

Lêda Boechat Rodrigues destaca também a quantidade de Habeas Corpi impetrados 

acerca da matéria, aduzindo, ainda, o voto do ministro relator Epitácio Pessoa, vencedor no caso e 

determinante para a concessão da ordem (1991a, p. 201 - 202): 

O Supremo Tribunal Federal:  

Considerando que é competente para conhecer originariamente da espécie, não só 

porque o fato contra o qual se reclama constitui um crime da alçada da Justiça 

federal, mas ainda porque, devendo a Assembleia reunir-se dentro de algumas horas, 

há iminente perigo de se consumar a violência antes do juiz da primeira instância 

prover sobre o caso;  

Considerando que não há mais tempo de se obterem informações do Governador do 

Estado e decidir-se sobre o requerimento do impetrante, tudo antes da reunião da 

Assembleia;  

Considerando, aliás, que para a concessão do habeas corpus, em caso de ameaça 

basta que o impetrante indique ―simplesmente as razões fundadas para temer o 

protesto de lhe ser infligido o mal‖ (Dec. nº 848, art. 41 letra b), pública;  
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Considerando que se estes receios são vãos, nenhum mal acarretará a concessão do 

habeas corpus requerido, enquanto que a denegação, se as ameaças são reais, 

permitirá que se consume a violência planejada contra o impetrante, apesar de haver 

este invocado, ainda a tempo, a proteção da Justiça: Acordam conceder a ordem 

pedida para assegurar ao impetrante a sua liberdade de modo que ele possa 

comparecer à Assembleia Geral do Estado e aí exercer livremente as funções 

inerentes ao seu mandato. 

Essas decisões tomadas pelo STF acabaram trazendo uma acepção maior de 

possibilidade de interferência da Corte em situações políticas.
74

 E, por tratarem de questões 

dessa natureza, muitas vezes, o seu cumprimento gerava uma série de conflitos de cunho 

oligárquico, em que determinada classe se utilizava da interposição de tão caro remédio para 

tentar controlar a situação do poder local quando não mais era mais possível a sua dominação 

pelos meios políticos tradicionais.    

 

2.3.2 A presidência de Nilo Peçanha 

2.3.2.1 O caso do Distrito Federal 

 

Nilo Peçanha era o vice-presidente de Afonso Pena e, em face de sua morte, acabou 

assumindo o cargo por um período de pouco mais de um ano. No entanto, não buscou fazer 

um governo de continuidade, tanto é que não renovou quase a totalidade dos Ministérios
75

.  

O modelo de escolha do prefeito do Rio de Janeiro, por ser o Distrito Federal, era a 

partir da nomeação do Presidente. Havia também eleição para a composição do Conselho 

Municipal. Contudo, a partir de 1897, o Executivo Federal tomou uma série de medidas que 

objetivavam o controle sobre a política da capital do país, de tal sorte que a legislação produzida a 

partir de então e todas as medidas tomadas foram no sentido de exaurir o papel do Conselho 

Municipal, propiciando um maior controle da política local da capital por meio da Prefeitura76 e, 

por via de consequência, sob as amarras do Executivo Federal.  
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 Assim, verifica-se que, no Rio de Janeiro, existiam dois grupos políticos locais, um 

ligado a Irineu Machado, o qual era dotado de bastante prestígio político e social à época e o 

outro capitaneado por Augusto de Vasconcellos, de origem humilde e com grande capacidade 

para construção de alianças e acordos, tanto é verdade que liderou o principal partido político 

local da época, que era o Partido Conservador do Distrito Federal, oportunidade em que se 

aliou a Pinheiro Machado.  

 Nesse contexto, no pleito do ano de 1909 para a eleição do Conselho, ocorreu um 

empate técnico, de tal sorte que foram realizadas várias articulações com a finalidade da 

presidência do Conselho ser entregue a alguém vinculado ao Partido. A manobra foi a de 

estabelecer alguém mais velho do próprio partido, tendo sido escolhido, para tanto, Manuel 

Corrêa de Mello, muito embora se soubesse que, de fato, o homem mais vetusto era ligado à 

Irineu Machado
77

.   

 Com essa escolha arbitrária, os opositores derrotados, vinculados à Irineu Machado, 

ingressaram com um Habeas Corpus dirigido ao juiz seccional, em que foi decidido que a 

Mesa do Conselho estaria respaldada na legalidade com os homens ligados à Irineu Machado, 

levando em conta o critério etário
78

.  

 A partir dessa decisão, foi que o grupo derrotado judicialmente, dessa vez ligados à 

Augusto de Vasconcellos recorreu ao Presidente Nilo Peçanha, que, através do Decreto nº 

7.689, de 26 de novembro de 1909, com arrimo no fato de que o Conselho havia sido constituído 

de forma ilegal, levando em conta que a legislação determinava que, para a abertura dos 

trabalhos, deveria haver o reconhecimento de pelo menos onze intendentes, o que não foi 

possível, determinou o fechamento do Conselho até a deliberação pelo Congresso Nacional. A 

administração do Rio de Janeiro, então, foi repassada ao Prefeito com as devidas altercações 

de Irineu Machado. 
79

 

 Sucedeu desse fato, o protocolo de três Habeas Corpi com o questionamento de 

nuances ligadas à temática. O primeiro, fora interposto pelo grupo ligado à Augusto de 

Vasconcellos, tendo chegado ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso, que fora 

julgado pela Corte no dia 08 de dezembro de 1909.  
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 Gustavo Castagna Machado (2015, p. 358) traz o importante recorte do Jornal O País 

de 6 de dezembro de 1909, em que se critica a posição do Supremo Tribunal Federal como 

árbitro para decisões de assuntos políticos naquele momento: 

Parece que o Supremo Tribunal Federal funcionará hoje como tribunal político, 

pondo de parte as suas atribuições judiciárias, para se ocupar da verificação de 

poderes dos intendentes municipais.  

Para corrigir os abusos eleitorais, houve quem tivesse a peregrina ideia, depois do 

direito que se avocaram os pretores, de substituir os raros cidadãos que comparecem 

às urnas, fazendo eles a escolhas dos edis, de confiar essa delicada função ao 

Supremo Tribunal.  

É uma maneira indireta de levantar o censo, reconhecendo-se o direito de voto para 

as eleições municipais, exclusivamente em Ministros do Supremo Tribunal Federal.  

Pouco a pouco, por esses processos suaves, vai-se fazendo a reforma da Constituição 

e modificando-se as leis de acordo com os acontecimentos e os interesses em jogo.  

O Supremo Tribunal verificando poderes! Era só o que nos faltava...  

A jurisprudência uniforme do mais alto tribunal da República ensina que sempre 

essa majestosa instituição negou a manutenção de posse para direito incorpóreo.  

Hoje, porém, talvez o caso mude de figura. A jurisprudência é a jurisprudência, e a 

política é a política... (O PAÍS, 6 de dezembro de 1909, capa). 

 O Supremo Tribunal Federal julgou o writ apresentado dois dias depois da publicação 

da matéria, tendo como relator o Ministro Canuto Saraiva. Nessa ocasião, foi suscitada a 

inconstitucionalidade do Decreto Presidencial que determinou o fechamento do Conselho 

Municipal, todavia, a maioria entendeu que essa avença não estava sendo objeto de 

divergência. O ponto crucial foi a competência do Poder Judiciário em analisar a regularidade 

no que se refere à formação do Conselho Municipal e se essa averiguação poderia ser feita por 

meio do Habeas Corpus.
80

  

O Acórdão, então, autorizou a impetração do remédio constitucional, com base no art. 

72, § 22, da Constituição de 1891, sendo levado em conta que o exame do writ deveria ser no 

sentido de que o Poder Judiciário detinha competência para julgar a regularidade na formação 

do Conselho Municipal.  

Nessa oportunidade, foi averiguado no Acórdão que o fato de a reunião dos 

diplomados não ser presidida pelo intendente mais velho, conforme determinação dos 

regramentos internos, além de outros pontos, e o fato do Conselho não deter o número legal 

mínimo para o seu funcionamento, foram razões alicerçadoras do Decreto n 7.689 que 
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determinou o fechamento do Conselho. Não poderia, portanto, o Habeas Corpus ser utilizado 

como um instrumento para julgar a regularidade da organização do Conselho Municipal, 

consoante buscava o impetrante. O pleito, então, foi negado por sete votos a três.
81

  

Pedro Lessa, na ocasião, considerou ilegal e inconstitucional o Decreto do Poder 

Executivo, alegando que não teria havido nenhum dos casos que autorizasse o Prefeito a 

administrar o Distrito Federal sem a presença do Conselho, já que não houve a anulação da 

eleição nem qualquer outro caso de força maior, inexistindo a hipótese do art. 23 do Decreto n 

5.160 de 8 de março de 1904 que autorizaria o fechamento do Conselho. Porém, o mesmo 

Ministro votou pela não concessão da ordem tendo em vista que o fim dos impetrantes não 

estaria cingido à liberdade individual, mas questões de investidura legislativa
82

.  

Na mesma data em que o Supremo Tribunal Federal julgou o writ referido, o grupo de 

Irineu Machado, encabeçado pelo próprio, ingressou com um novo pedido de Habeas Corpus 

– 2.794 - junto à Corte, alegando, em suma, que, até o Decreto 7.689 de 26 de novembro, o 

Conselho estava funcionando normalmente, exercendo todas as suas funções legais. Alegava 

também que a causa de força maior que estava mencionada no Decreto e que impedia o 

Conselho de se reunir, inexistia, razão pela qual o referido diploma legal constituía um abuso 

de poder. Os pacientes, também, pleitearam que pudessem entrar no edifício do Conselho 

Municipal sem quaisquer obstáculos para continuar com os trabalhos de verificação de 

poderes, sob a direção da Mesa que seria presidida pelo intendente mais velho sem quaisquer 

constrangimentos por parte das autoridades federais e municipais.
83

 E, sustenta, por fim, que o 

remédio usado não se restringia a proteção da liberdade de locomoção, mas também a 

proteção do exercício de direitos políticos.   

Poucos dias depois, o julgamento ocorre, cujos trechos seguem (1964, pp. 90 -91): 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no acórdão número 2.793, de 8 do 

corrente, rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade do Decreto n.º 7.689 do 

Poder Executivo, julgando-o, portanto, integralmente válido;  

Considerando que, na ausência de uma definição legal de força maior, os caracteres 

do caso fortuito e da força maior são apreciados soberanamente pelos juízes - 

Dalloz, Repert·, v. force majeure;  
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Considerando que em face da doutrina e da lei que regula a espécie dos autos não se 

verificou qualquer circunstância de força maior de direito ou de fato que privasse o 

Conselho Municipal de se compor ou se reunir. - La force majeure est toute force à 

laquelle on ne peut résister, soit de droit soit de fait. L'ordre du souverain, de la loi 

ou du juge sont des forces majeures du premier genre. L'attaque des voleurs et ies 

accidents imprevus sont des forces majeures de la seconde espece (Dalloz, cit.) –Só 

no caso de anulação da eleição, ou em qualquer outro que prive o Conselho de se 

compor ou de se reunir, o Prefeito administrará, governará o Distrito (Consolidação 

que baixou com o Decreto nº 5.160, de 8 de março de 1904, art. 23);  

Considerando que a formação de uma Mesa ilegal à par de outra legal não constitui 

circunstância de força maior para impedir os trabalhos de verificação de poderes da 

Mesa organizada legalmente;  

Considerando que esta se constitui e tem funcionado na forma de direito, e sem 

surpresa ou clandestinidade;  

Considerando que a prova de fato de força maior incumbe àquele que alega - 

allegans fortuitwm casum, diz Medicis, illum tenetur probare;  

Considerando, finalmente, que o referido Decreto n.º 7.689 é inteiramente 

inaplicável à espécie elos autos, por não se verificar o pretendido caso de força 

maior do art. 23 da citada Consolidação:  

Acordam conceder a ordem impetrada para que aos pacientes seja permitido o 

ingresso no edifício do Conselho Municipal para exercerem sem detença, estorvo ou 

dano, os direitos decorrentes dos seus diplomas, continuando no processo de 

verificação de poderes, expedindo-se para esse fim os respectivos salvo-condutos. 

Faz-se mister asseverar que, nesse julgamento, Pedro Lessa que havia negado o pedido 

proposto no remédio anterior sustenta que, de fato, a liberdade de locomoção estava sendo 

violada, motivo que o fazia conceder a ordem.  

No dia 10 de dezembro do mesmo ano, mais dois Habeas Corpi foram impetrados 

discutindo acerca do caso. No entanto, a situação, a partir da decisão do Supremo Tribunal 

Federal prolatada em 1909, se estabilizou, com a ausência de relações entre o Conselho e o 

Prefeito durante o ano subsequente. O fim da celeuma se deu após uma reviravolta no ano de 

1911, quando o Presidente Hermes da Fonseca, enviou mensagem ao Congresso para 

realizações de novas eleições do Conselho Municipal
84

.  

 

2.3.2.2 A duplicidade de assembleias em Sergipe 

Os conflitos em Sergipe iniciaram no mês de outubro de 1909, quando o jornal O 

Estado de Sergipe publicou uma carta de renúncia do presidente do Estado, Jorge Dória. 

Posteriormente, o vice-presidente Manoel Baptista Itajahy foi acusado de se utilizar da carta 
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de maneira indevida, uma vez que Jorge Dória tinha lhe entregado o documento em 

confiança
85

. 

Diante dessa celeuma, as forças do Presidente da República culminaram para 

reempossar Jorge Dória ao cargo, o que, de fato, ocorreu. Porém, mesmo sem apoio federal, o 

grupo liderado por Itajahy fez parte do pleito eleitoral de 1909, procurando sempre sua 

manutenção no governo, estabelecendo, ainda, em duplicidade, outra assembleia
86

.  

Em face desse contexto, o grupo ligado à Itajahy ingressou com o Habeas Corpus n 

2849 junto ao Supremo Tribunal Federal. O fundamento principal do pleito se referia à 

ilegitimidade da mesa da assembleia governista. Ao fim, o writ foi negado, por unanimidade, 

pelo STF em 1910. Com essa decisão, Koerner
87

 entende que a Corte estava envolta na 

política interna do Estado, já que estava se referindo e analisando a legitimidade ou não de 

uma assembleia.  

 

2.3.2.3 A dualidade de assembleias no Rio de Janeiro e a interferência do Judiciário local 

 

 No Rio de Janeiro, as divergências políticas são intensas e tem longevidade de 

décadas, também culminando no ingresso de Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal 

Federal na tentativa de solucioná-las. Até o ano de 1899, a oligarquia dominante era a 

Francisco Portela-Porciúncula, que teve seu declínio a partir de Alberto Torres. Com a 

sucessão deste, o então presidente Campos Sales interviera e indicara Quintino Bocaiúva
88

.  

Durante a presidência de Campos Sales (1898-1902), Nilo Peçanha começa a 

estruturar seu domínio político e, após apoiar a política dos governadores promovida pelo 

então presidente, garantiu apoio federal e se tornou Governador do Rio de Janeiro de 1903 a 

1906, saindo para ocupar o cargo de vice-presidente da República junto ao Presidente Afonso 

Pena (1906-1909). Na sucessão, indicou para a Presidência do Estado do Rio de Janeiro 
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Alfredo Backer, que, por sua vez, apesar do apoio federal, buscou se afastar de Nilo Peçanha, 

apoiando João Pinheiro para o governo de Minas Gerais
89

. 

A partir da formação dessas divergências, ainda no governo de Afonso Pena, este 

decidiu constituir para o seu governo uma base de apoio que enfrentasse a oposição, então 

liderada por Pinheiro Machado. Formou-se o bloco “Jardim de Infância”, o qual era 

constituído por políticos jovens que objetivavam a construção de relações de ao então 

Presidente Afonso. E uma das bases políticas de apoio formada foi com Afredo Backer
90

.  

No ano de 1907, surgem alguns conflitos em face de sobretaxas sobre o café, além de 

outras razões. Contudo, na ocasião, Nilo Peçanha não consegue que o Congresso Federal vote 

acerca da intervenção, posto que Afonso Pena tem um posicionamento favorável, 

demonstrando, indubitavelmente, as tensões políticas da época
91

.  

Com a sucessão de Alfredo Backer no ano de 1910, a questão se torna ainda mais 

delicada, uma vez que Nilo Peçanha já era Presidente da República e, por conta disso, apoiou 

para a Presidência do Estado Oliveira Botelho, ao passo que o então Presidente Estadual 

apoiou Edwige de Queiroz
92

.  

O resultado dessa disputa, no ano de 1910, foi que os dois grupos se declararam 

vencedor e montaram suas respectivas assembleias. Entretanto, antes disso, em 18 de 

setembro de 1909, Nilo Peçanha nomeou Godofredo Cunha, juiz seccional do Distrito 

Federal, para o STF e removeu o juiz secional do estado do Rio de Janeiro, Raul de Souza 

Martins, para o Distrito Federal. Aberta à vaga de juiz seccional do Rio de Janeiro e feitas as 

inscrições, sob muitas críticas e contando com influências, Nilo Peçanha nomeou Octávio 

Kelly como juiz
93

.  

Utilizando a Doutrina Brasileira do Habeas Corpus e o precedente do caso baiano 

junto ao Supremo Tribunal Federal, o mencionado juiz concedeu incontáveis writs em casos 

políticos, justificando e legitimando, a partir daí, a utilização de forças federais para intervir 

                                                 
89

 CARONE, Edgard. A República Velha II evolução política. 4 ed. São Paulo: Difusão Editorial S.A, 1983, p. 

262. 
90

 MACHADO, Gustavo Castagna. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal estão divididos em dois 

grupos que se degladiam: tensões entre federalismo e judiciarismo nos Habeas Corpi relativos a casos 

políticos dos Estados e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal (1906 - 1915). Tese (Doutorado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2016, p. 370. 
91

 CARONE, Edgard. A República Velha II evolução política. 4 ed. São Paulo: Difusão Editorial S.A, 1983, p. 

262. 
92

 CARONE, Edgard. A República Velha II evolução política. 4 ed. São Paulo: Difusão Editorial S.A, 1983, p. 

262. 
93

 KOERNER, Andrei. Judiciário e cidadania na constituição da República Brasileira. São Paulo: 

Hucitec/Departamento de Ciência Política, USP, 1998b, p. 198-199. 



59 

 

 

 

no pleito de 1910, em uma tentativa clara de pacificação de grupos rivais do então presidente 

Nilo Peçanha.
94

  

Nos municípios controlados pelos nilistas, havia recusa na formação de mesas 

eleitorais, o que gerou incontáveis conflitos entre policiais, capangas, políticos, etc. Ao 

recorrer ao juiz referido, Habeas Corpi eram concedidos e as forças federais chegaram a ser 

requisitadas para a garantia da ordem, mesmo contrariando a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal que estabelecia que essas forças somente deveriam ser requisitadas após o 

esgotamento de todos os recursos. 

Posteriormente, essas decisões foram cassadas pelo Supremo Federal, em que pesem 

às avarias, do ponto de vista jurídico, em muitos casos, já tivessem se consolidado, pois, não 

raras as vezes, quando as ordens eram suprimidas na Corte já tinha produzido efeitos
95

, 

tornando o uso do Habeas Corpus um instrumento político de manutenção de poder 

oligárquico.  

No julgamento desses remédios, nota-se que o Supremo Tribunal Federal mudou um 

pouco o seu posicionamento, na medida em que, anteriormente, a Corte não entrava no cerne 

da questão política, que sempre aparecia como uma questão de fundo, mas não deixava de 

conceder a ordem de Habeas Corpus a partir do exame de documentos apresentados pelo 

impetrante. Isso significa que, se o impetrante tivesse o seu direito violado e tivesse 

comprovação disso, a ordem seria concedida, o que não necessariamente implicaria na análise 

da questão política
96

.   

Para Koerner
97

, esta decisão é um resultado da doutrina de Pedro Lessa, em que a 

maioria do STF adotou a Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, mas a restringiu em relação 

à manifestação do Poder Judiciário no que se refere às questões políticas. Essas, por sua vez, 

deveriam ficar a cargo dos outros poderes. 

Apesar da manifestação judicial, a situação permaneceu, ainda que mais afável, com a 

dominação do grupo de Nilo Peçanha, se estendendo com a eleição para presidente estadual 

no Governo de Hermes da Fonseca.  
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2.3.2.4 O bombardeio no Amazonas 

 

O Estado do Amazonas era dominado pela oligarquia Nery desde 1900. Em 1908, 

apesar de não fazer parte da família Nery, mas do grupo oligárquico, é eleito Antonio 

Clemente Ribeiro Bitencourt, tendo como vice Sá Peixoto, que era avesso as posições do 

Governador. O vice, contando com o apoio de alguns coronéis e de Pinheiro Machado, envia 

um ultimato ao Governador para que renuncie, o que não foi aceito pelo mesmo.
98

 

Em resposta, entre os dias 8 a 25 de outubro de 1910, incontáveis fatos aconteceram 

no Estado do Amazonas, pois, além do bombardeio que provocou a saída do Governador da 

cidade e a consequente posse do vice, Nilo Peçanha rompe com Pinheiro Machado e algumas 

medidas são tomadas para a reposição do Governador, como a exoneração do Coronel 

Joaquim Pantaleão Teles de Queiroz do cargo de inspetor permanente da 1ª R. M., ligado ao 

vice
99

.  

Ainda no ano de 1910, antes mesmo do desfecho fático citado, no dia 11 de outubro, 

foi interposto Habeas Corpus, nº 2950, perante o Supremo Tribunal Federal a favor do 

governador Bittencourt, tendo como relator o Ministro Pedro Lessa. Em seu voto, o relator 

sustentou que se estava diante de um caso de violação da liberdade individual, pois o 

governador do Amazonas havia sido obrigado a deixar o palácio do governo do estado, em 

Manaus, e desse modo, afastado do seu cargo, razão pela qual seria cabível o writ. E, mesmo 

após as atitudes do Governo Federal de reposição do Governador, a mesma ainda não teria 

sido realizada, sendo assim, seria possível a concessão da ordem pleiteada.  

Lêda Boechat Rodrigues (1991, p. 168) traz trechos do acórdão: 

Isto posto:  

Considerando que o caso indubitavelmente é de habeas corpus, porquanto o 

paciente foi constrangido na sua liberdade individual, ou de locomoção, que a 

Constituição Federal, no art. 72 § 22, garante nestes 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'. Se a ofensa à liberdade 

individual é manifesta, não menos evidente é a ilegalidade da coação, pois o 

Exército e a Armada estão sob o comando superior do Presidente da República 

(Const. Fed., art. 48, ns. 3 e 4), e o próprio Governo Federal só pode intervir nos 

negócios peculiares dos Estados nos casos expressos do art. 6º da citada 

Constituição;  
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Considerando que o fato de se tratar do governador de um Estado não é motivo legal 

para se não conceder a ordem impetrada. A liberdade individual é um direito 

fundamental, necessário corno condição para o exercício de numerosíssimos 

direitos, não só dos indivíduos que nenhuma função pública exercem, como dos 

funcionários públicos de quaisquer categorias; ...  

Se o Poder Judiciário deixasse de proteger a liberdade individual, sempre que esta 

fosse ofendida por uma coação ilegal, pelo fundamento de se envolver na espécie 

uma questão de ordem política, por esse modo anularia um dos principais benefícios 

do habeas corpus. O que é essencial para a concessão do habeas corpus é que o 

direito ofendido, ou ameaçado, seja a liberdade individual, ou de locomoção, e que a 

coação seja ilegal, hipótese exatamente verificada nestes autos; ...  

Na espécie dos autos, a coação ilegal que sofreu (e ainda não cessou) o paciente, tem 

sido de tal modo noticiada pela imprensa diária, tem sido tão discutida nas duas 

casas do Congresso Nacional, suscitando providências do Poder Executivo Federal, 

que, tratando-se de habeas corpus, bem se pode considerar a prova do fato 

perfeitamente suficiente, sendo assim desnecessário o pedido de informações.  

Considerando, finalmente, que a asserção de ter sido o governador do Estado do 

Amazonas destituído do seu cargo pelo Poder Legislativo do Estado não justifica de 

modo algum a coação que sofreu, e ainda não cessou, o dito governador, porquanto 

sem a legalidade da destituição, matéria estranha ao habeas corpus, em caso nenhum 

podem forças federais, destacadas em um Estado, sem ordem do Presidente da 

República, e com violação dos preceitos constitucionais, que garantem a autonomia 

dos Estados, coagir um governador, ou presidente, a retirar-se da sede do governo:  

O Supremo Tribunal Federal, visto não se poder considerar prejudicado o habeas 

corpus, por ainda persistirem os efeitos da coação ilegal de que foi vítima o 

governador do Estado do Amazonas, coronel Antônio Bittencourt concede a este a 

ordem Impetrada, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, devendo-se telegrafar 

ao juiz seccional do Estado do Amazonas para que faça cumprir a presente ordem, 

requisitando, se for necessário, força federal. 

 Contrário ao mencionado acórdão, o jornal O País, em três artigos, criticou 

veementemente a postura do Supremo Tribunal Federal por analisar um writ de cunho 

exclusivamente político, classificando-a como algo alarmante, prejudicial e 

antigovernamental
100

, tendo em vista que o Poder Judiciário estaria se comportando (como fez 

nesse caso com a concessão da ordem) como um guardião de casos políticos perdidos, 

conferindo aos impetrantes, uma última esperança de vencer diante da iminente derrota 

política.  

 Por outro lado, o jornal Diário de Notícia defendeu a decisão da Corte, pois, segundo 

os jornalistas, a partir dessa decisão, a sociedade brasileira poderia perceber que existe um 

limite para o executivo.
101

 

O caso dos intendentes, que aparentemente estava estabilizado no governo Nilo Peçanha, 

vai passar por uma reviravolta com o governo Hermes da Fonseca, e é isso que se verificará nas 

linhas subsequentes. 
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2.3.3 A presidência de Hermes da Fonseca 

2.3.3.1 A continuação do caso do Distrito Federal 

 

Durante a formação das chapas para a campanha presidencial, que culminou com 

Hermes da Fonseca vencedor, ocorreu uma separação importante entre os dois principais 

Estados que controlavam a República, quais sejam São Paulo, apoiando Rui Barbosa, e Minas 

Gerais, apoiando por Hermes da Fonseca.  

As dificuldades do mandato vencedor de Hermes da Fonseca são assim referidas por 

Lynch (2015, p. 149): 

Durante o quadriênio Hermes da Fonseca (1910-1914), porém, a suspensão da 

política dos governadores, provocada pela defecção de São Paulo e da Bahia, além 

do ressurgimento do Exército como ator político, conduziu a seguidas intervenções 

militares nos estados e a decretações de longos estados de sítio, destinados a garantir 

a governabilidade pela prisão dos oposicionistas e pela censura da imprensa.  

O caso do Distrito Federal acima relatado, aparentemente sofreu uma estabilização no 

governo Nilo Peçanha. No entanto, novamente, passou por uma reviravolta no governo de Hermes 

da Fonseca, conforme tinha sido adiantado.  

O Conselho Municipal presidido pelo mais velho, Côrrea de Melo e mais treze candidatos 

diplomados iniciou seus trabalhos, aprovando o orçamento que foi vetado pelo Prefeito, sendo tal 

veto mantido pelo Senado. O Presidente da República, no entanto, acreditando que após três 

Habeas Corpi em que o Supremo Tribunal Federal não havia exteriorizado sobre a legitimidade 

da constituição do Conselho e não haveria de se manifestar levando em conta que se tratava de 

uma questão política, entendeu que a constituição do mesmo não teria sido legal, até em face das 

incontáveis renuncias dos intendentes, razão pela qual designou uma nova data para a eleição do 

Conselho, baixando o Decreto 8527 com as instruções para o pleito.  

Em face do contexto, os intendentes impossibilitados de continuar as suas funções 

requereram junto ao Supremo Tribunal Federal Habeas Corpus, o qual teve como relator o 

Ministro Pedro Lessa. A ordem foi concedida pela Corte, cujos fundamentos precípuos são 

descritos abaixo (1964, p. 96): 

Considerando que, para a posição legal dos impetrantes, e portanto a ilegalidade do 

constrangimento à liberdade individual dos mesmos, criada pelo decreto 

inconstitucional do Poder Executivo federal, o remédio próprio para o caso é o 

habeas-corpus. Êrro seria, em vez de habeas-corpus, usar a ação especial do art. 13 

da Lei nº 221, de 20 de novembro de 1894, quando na hipótese se deu 

manifestamente um constrangimento à liberdade individual, e a leitura dos artigos da 

Constituição e das leis ordinárias aplicáveis à espécie, torna patente a posição legal 

dos impetrantes. O fato de se tratar de cidadãos que pretendem exercer uma função 
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pública, e para isso pedem esta ordem de habeas-corpus, não é motivo jurídico para 

se julgar incabível o habeas-corpus: “The constitucional garanties of personal 

liberty are a shield for the protection of all classes, at all times, and under all 

circunstances” (Dig. Amer., volume 3º., verb. Habeas-Corpus, pág. 3.229, nº 6). 

Considerando em suma que os pacientes são membros do Conselho Municipal do 

Distrito Federal, legalmente investidos de suas funções, e com razão receiam que 

lhes seja tolhido o ingressos no edifício do Conselho em consequência do decreto de 

4 de janeiro corrente, o qual, do mesmo modo, por que o de 26 de novembro de 

1909, é manifestamente infringente da Constituição Federal (na parte em que 

garante autonomia municipal e especialmente  a dêste Distrito)  e das leis ordinárias 

aplicáveis à hipótese: 

O Supremo Tribunal Federal concede a ordem de habeas-corpus impetrada, a fim de 

que os pacientes, assegurada a sua liberdade individual, possam entrar no edifício do 

Conselho Municipal, e exercer suas funções até a expiração do prazo do mandato, 

proibido qualquer constrangimento  que possa resultar do decreto do Poder 

Executivo Federal, contra o qual foi pedida esta ordem de habeas-corpus;  

Como resultado dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, criou-se uma rusga 

institucional, a partir do momento em que o Ministro da Justiça respondeu ao ofício da Corte 

deixando claro que não haveria cumprimento da decisão por parte do executivo federal, com 

fundamento do fato de que o Judiciário estaria exorbitando seus poderes e decidindo questões 

políticas que não lhe competia. Edgar Costa, mais uma vez, traz trechos do ofício (1964, p. 

101): 

Acusando o recebimento do ofício n.º 235, com o qual V. Exa. passou às minhas 

mãos, para os devidos efeitos, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal nos autos de petição do habeas corpus em que é impetrante o Dr. Otacílio de 

Carvalho Camará, por si e como procurador de Manoel Corrêa de Melo e outros, 

cumpro o dever de, em nome de S. Exa. o Sr. Presidente da República, comunicar a 

V. Exa. que o Poder Executivo, sem o menor intento de desprestígio ao Poder 

Judiciário e sem faltar ao respeito que deve a esse alto e egrégio Tribunal, não pode 

dar cumprimento à ordem judiciária enviada por V. Exa., pelos motivos constantes 

da mensagem que S. Exa. o Sr. Presidente da República, nesta data, dirige ao 

Congresso Nacional, e da qual remeto a V. Exa. cópia autêntica, para conhecimento 

de V. Exa. e do venerando Tribunal a que, com tanto patriotismo e alto critério, V. 

Exa. preside.  

Segue a mensagem do Presidente Hermes da Fonseca dirigida ao Congresso Nacional 

(1964, p. 101-102):  

- apreciando, no exercício de um dever constitucional, a ―legitimidade e alcance‖ 

do decreto judiciário, emanado do Supremo Tribunal Federal, entendi que o mesmo 

exorbitava das atribuições que a Constituição e as leis assinalam àquele Poder e 

constituía, com patente invasão às atribuições dos outros poderes soberanos da 

Nação, uma deturpação do regime, de consequências incalculáveis e funestas; por 

isso, resolvi não dar cumprimento à ordem judiciária e levar o fato ao conhecimento 

do Congresso Nacional, autoridade competente para decretar a minha 

responsabilidade pelos atos que, no exercício do mandato que o povo brasileiro me 

confiou, eu praticar com infração da Constituição e das leis. 

diante do fato que implica uma insólita invasão às atribuições dos outros poderes, 

não é, por certo, o Executivo que quebra a harmonia que deve manter com o Poder 

Judiciário, obrigado, como está, a não cumprir o habeas corpus ilegal e arbitrário, 

mais em defesa das prerrogativas do Poder Legislativo, que sobre este caso político 

já se manifestou, do que das próprias atribuições, as quais poderia, talvez, esquecer, 
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se daí não resultassem a completa subversão do regime e o aniquilamento aos 

princípios constitucionais, que está obrigado a amparar contra golpes insidiosos e de 

tristes consequências. O Congresso Nacional e a própria Nação, apreciando os 

antecedentes do conflito e os fundamentos do meu ato, julgarão dos intuitos do meu 

proceder, que não é ditado, como não foi o do ilustre Presidente que já uma vez 

negou cumprimento a uma ordem igualmente ilegal, do Supremo Tribunal Federal, 

senão pelo patriótico dever de, salvaguardando as atribuições do Poder Legislativo e 

do Executivo, defender a verdade e eficiência dos princípios inscritos na 

Constituição de 24 de fevereiro.  

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 1 de abril de 1911, 

analisaram as considerações do Presidente da República. Falaram os Ministros Amaro 

Cavalcanti e Pedro Lessa. O primeiro destaca que não havia qualquer razão para o 

descumprimento da ordem determinada pela Corte, discordando, portanto, do posicionamento 

adotado pelo Executivo Federal, haja vista que a liberdade individual dos impetrantes 

encontrava-se ameaçada, tornando devido o uso do Habeas Corpus, nos exatos termos do art. 

72, §22 da Constituição, bem como considerando a ilegalidade e a inconstitucionalidade do 

Decreto em face do mesmo não ter fundamento na Constituição nem na legislação. E arremata 

suas considerações (1964, p. 104):  

Parece-nos haver dito o bastante para reafirmar a jurisdição e a competência 

irrecusáveis do Supremo Tribunal Federal, a despeito das razões contrárias do Sr. 

Presidente da República; e podemos resumi-los nestas palavras finais: - respeito aos 

demais poderes, mas sempre independente, sempre intangível, a autoridade da 

Justiça. 

Pedro Lessa, relator do writ, destaca que as declarações e o ato de comunicar que não 

irá cumprir a decisão por parte do Presidente, não lhe surpreenderam, pois tinha consciência 

que, quando uma decisão da Corte ou uma sentença judicial contrariassem interesses políticos 

dominantes, iria ser desrespeitada. Em sua análise, lembra ainda                                                                  

que a questão analisada no Habeas Corpus não era de cunho político. Para ele, somente os 

casos puramente políticos, que não era a hipótese do writ, escaparia à jurisdição da Corte
102

.  

Segue o arremate realizado pelo referido Ministro (1964, p. 106) em sua análise: 

Como havemos de tolerar que, sob a república federativa, e no regime presidencial, 

em que tão nítida e acentuada é a separação dos poderes, se restabeleça a 

inconstitucional intrusão do Poder Executivo nas funções do Judiciário? Ao 

Presidente da República nenhuma autoridade legal reconheço para fazer preleções 

aos juízes acerca da interpretação das leis e do modo como devem administrar a 

justiça. Pela Constituição e pela dignidade do meu cargo sou obrigado a repelir a 

lição. Poderia aceitá-la em virtude da autoridade científica, de que dimana. Essa é 

grande, ninguém a contesta, e eu mais que todos acato e venero. Mas, quandoque 

bonus dormitat Homerus: desta vez a lição veio inçada de erros, e erros 

funestíssimos à mais necessária de todas as liberdades constitucionais. Ainda, por 

essa razão, sou obrigado a devolver-lha. 
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Posteriormente, uma nova eleição foi realizada, culminando na escolha de novos 

intendentes, muito embora tenham restado evidenciadas as arranhuras entre os dois poderes, 

geradas a partir da discussão de um litígio afeto a pilares políticos, que, até mesmo, culminou 

na declaração de inconstitucionalidade de um Decreto Presidencial. Tudo pela via do Habeas 

Corpus. 

 

2.3.3.2 A nova duplicidade legislativa no Rio de Janeiro 

 

No final de 1910, duas assembleias legislativas concomitantes proclamaram 

presidentes distintos para o Estado do Rio de Janeiro. Diante da divergência, a mesa do 

proclamado Manoel Edwiges de Queiroz Vieira impetrou um Habeas Corpus perante o 

Supremo Tribunal Federal, com alegação precípua de que não tinha sido possível a realização 

de sessão especial para dar posse ao novo presidente em face da força pública federal que 

ocupava o prédio impedindo os trabalhos
103

.  

Notificado, o Presidente da República, através do Ministro da Justiça, se manifestou 

no sentido de que tais medidas tinham sido adotadas em virtude da ausência de normalidade 

que estava acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, inclusive em face do estado de sítio 

estabelecido no Decreto Legislativo n 2.289 de 12 de dezembro
104

.  

O Supremo Tribunal Federal, então, conheceu e concedeu a ordem de Habeas Corpus 

para que fosse garantido aos impetrantes a livre locomoção no local em que funcionava a 

Assembleia Legislativa, proibindo qualquer coação ou limitação nesse sentido
105

.  

Na mesma oportunidade, os ministros da Corte analisaram, além de outros aspectos, se 

o caso se referia a uma questão política ou não, de tal sorte que concluíram, através do 

Ministro Relator Amaro Cavalcanti que a situação em exame não se tratava de tema político 

(1964, p. 108): 

Considerando quanto à primeira argüição: Certamente aceitável, senão essencial ao 

regime da separação de independência de poderes públicos, como é, a doutrina de 

que as questões essencialmente políticas escapam à competência do Judiciário e 
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devem ficar ao critério dos podêres políticos, a dizer, o Legislativo e o Executivo, 

respectivamente; isso, não obstante, competindo, concorrentemente e como função 

indiscutível do Judiciário, amparar os direitos individuais, garantir o seu exercício e 

fazer reparar qualquer lesão de tais direitos; se torna, não raro, assaz difícil, bem 

distinguir até onde se possa deixar livre a ação dos podêres políticos em dados 

assuntos, sem o sacrifício dos direitos individuais, que ao Judiciário cumpre, 

privativamente, amparar. 

E daí sucede que, a despeito da verdade da aludida doutrina, na prática da 

jurisprudência, a incompetência do Judiciário, nas matérias políticas, só tem sido de 

regra, quando o caso sujeito é, pela natureza e objeto, da atribuição exclusiva de 

dado poder político, nos têrmos expressos da Constituição.    

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, escapariam à esfera do Judiciário, isso 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.ª edit., pág. 146); e o que ora mais 

importava, 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. 

(...) 

Para não citar senão casos recentes, o Supremo Tribunal, a despeito da natureza 

política das espécies sujeitas, se  tem declarado competente para conhecer de 

pedidos de habeas corpus, entre outros, nomeadamente dos seguintes: dos habeas-

corpus, sob números diversos, em acórdãos de 27 de março de 1908, precisamente 

tendo por objeto a apuração da eleição e reconhecimento do Governador do Estado 

da Bahia, e sendo requerentes diversos senadores e deputados daquele Estado; de 

três habeas corpi requeridos em favor dos membros do Conselho Municipal do 

Distrito Federal, para o fim de poderem eles funcionar, como poder verificador dos 

intendentes eleitos, perante a mesa legítima do dito Conselho, os quais foram 

decididos pelos acórdãos de n.º 2793, 2794 e 2797, em dezembro do ano de 1901; 

do habeas corpus de n.º 2905, e acórdão de 15 de julho de 1910, em favor de vários 

indivíduos que, se dizendo diplomados, como deputados do Estado do Rio de 

Janeiro, pediam, justamente, a ordem de habeas corpus para se reunirem em sessões 

preparatórias a fim de procederem à apuração da eleição e reconhecimento de seus 

poderes; do habeas corpus, sob n.º 2950, de 15 de outubro último, concedido em 

favor do Governador do Estado do Amazonas, que havia sido deposto do cargo pelas 

forças federais da União e, em consequência, achando-se empossado do dito cargo o 

respectivo Vice-Governador do Estado etc.  

Mesmo conhecendo do caso que não de habeas-corpus, mas envolvendo matéria 

essencialmente política, e, como tal, muito debatida no Tribunal, no agravo de 

petição n.º 981, decidido em 30 de outubro de 1907, o Supremo Tribunal Federal 

não duvidou aceitar o princípio de que o Supremo Tribunal Federal, na sua 

qualidade de órgão imediato do Poder Judiciário da União, tem jurisdição para 

conhecer das lesões dos direitos individuais, ainda que resultantes de atos dos 

poderes Legislativo e Executivo, seja da União seja dos Estados, mesmo quando os 

atos arguidos tenham caráter político ou neles se envolva uma questão política (...). 

No dia 5 de janeiro, o dia imediato ao da decisão, o Ministro da Justiça dirigiu ao 

presidente do Supremo Tribunal o seguinte ofício, lido na sessão do dia 7 (COSTA, 1964, p. 126): 

Tenho a honra de acusar o recebimento da comunicação que V. Exa. me fez de que o 

Supremo Tribunal Federal, por acórdão de ontem, concedeu, por empate, (?) a 

ordem de habeas corpus requerida pela mesa e demais membros da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 



67 

 

 

 

Apesar de V. Exa. não ter enviado a cópia do acórdão, nem comunicado para que 

fim foi concedida a ordem impetrada, posso e devo adiantar a V. Exa. que nem os 

impetrantes, nem quaisquer outras pessoas estão sofrendo, por parte do Governo 

Federal, constrangimento algum, quer na vizinha cidade de Niterói, quer nesta 

Capital, não obstante estarem ambas as cidades sob o estado de sítio estabelecido 

por lei do Congresso Nacional.  

Aproveito o ensejo para comunicar a V. Exa. que, no Estado do Rio de Janeiro, S. 

Exa. o Sr. Presidente da República resolveu reconhecer e entrar em relações, 

enquanto o Congresso Nacional não resolva o contrário, tão-somente com o governo 

do Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, a favor do qual, além da posse 

pacífica realizada no dia marcado pela Constituição do Estado, militam como 

presunção de legitimidade um voto quase unânime ,do Senado Federal e um parecer 

da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara dos Deputados, que 

certamente exprime o pensamento da maioria da mesma Câmara.  

Reitero a V. Eixa. os meus protestos de alta estima e distinta consideração. – 

Rivadávia da Cunha Correia. 

 Em sessão no dia 11 de janeiro, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal, 

em resposta ao ofício supra, assim se manifestou: “Que o Tribunal declarasse inexeqüível o 

acórdão em questão, por já ter sido o conflito do Estado do Rio competentemente resolvido 

pelo Poder Executivo”. (1964, p. 127). 

 A partir dessa manifestação da Corte, o Presidente do Tribunal dirigiu ao Ministro da 

Justiça um ofício em que reconhece o proclamado Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho 

como único e legítimo representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 

declarando sem objeto o acórdão outrora concedido em benefício da mesa do proclamado 

Manoel Edwiges de Queiroz Vieira
106

. 

 A celeuma, entretanto, voltou a ser objeto de discussão novamente no Supremo 

Tribunal Federal meses depois, após o pedido de Habeas Corpus preventivo de nº 3061, 

impetrado por Modesto Alves Pereira de Mello, apresentando-se como Presidente da 

Assembleia Legislativa, ter sido concedido com base nos seguintes fundamentos (1964, p. 131 

– 134):  

Acordam, não vencida a preliminar levantada em Mesa – de não se conhecer do 

habeas corpus, por não ter ele objeto –, julgar procedente o pedido e conceder a 

ordem impetrada, para que sejam facultados e garantidos aos impetrantes a livre 

locomoção e ingresso no edifício onde funcionaram ou no destinado aos trabalhos 

legislativos do Estado fazendo-se cessar e proibir toda e qualquer coação a esse 

respeito, nos termos do acórdão n.º 2. 984, de 4 de janeiro do corrente ano, e que já 

assim decidiu o caso precisamente o mesmo, ora reproduzido.  

Nesse acórdão, que não teve execução imediata, por motivos inteiramente alheios 

aos impetrantes, e foi afinal declarado sem objeto, por uma proposta ou indicação 
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aprovada por este Tribunal, em sessão de 11 do mês referido, e que consta em ata, 

foram assentados estes pontos.  

Tinham os impetrantes legitimidade para usar do recurso impetrado porque, 

diplomados e reconhecidos deputados, exerciam suas funções, em plena harmonia 

com os dois outros poderes políticos do Estado - o Executivo e o Judiciário, não 

entrando o Tribunal na verificação de seus poderes, por faltar-lhe competência para 

isso, deduzindo apenas dos fatos provados a qualidade com que se apresentavam - 

pedindo a garantia do habeas corpus.  

O caso era desse recurso ex-vi do preceito do § 22 do art. 72 da Constituição 

Federal, e não era vedado ao Poder Judiciário dele conhecer, por não se tratar da 

questão substancial e exclusivamente política de conhecimento privativo de outro 

poder, mas da face judicial com que era posto;  

A garantia do direito de locomoção para o exercício de funções não lhe podia ser 

judicialmente denegada, em face dos documentos que apresentaram; não se podia 

sequer pôr em dúvida a coação que sofriam, como se apurava da instrução do 

recurso.  

A competência do Tribunal para do caso conhecer firmou-a o acórdão, e apontou a 

sua antiga e invariável jurisprudência em espécies semelhantes, de modo a não ser 

necessário voltar ao ponto; sendo, apenas, de salientar que ainda depois desse 

julgado, em recurso de habeas corpus concedido pelo juiz secional do Estado da 

Bahia a cidadãos diplomados deputados, foi mantida a jurisprudência negando o 

habeas corpus somente por não estar provada a coação.  

E esses pontos assim decididos são os mesmos que justificam o conhecimento do 

habeas corpus atual, pois, exatamente o mesmo é o caso. E nem a isso se pode opor 

a resolução do Tribunal de declarar sem causa a ordem concedida pelo acórdão n.º 

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 cousa 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.º 8.499-A, de 3 de 

janeiro de 1911, que só foi publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo   mês, 

resolvido a questão de dualidade da Assembleia Legislativa no Estado do Rio de 

Janeiro, com a de dualidade de presidente.  

Esse fundamento é, porém, absolutamente falho; o decreto resolveu somente a 

dualidade de presidente, conforme o seu dispositivo, que é textualmente o seguinte: 

―Resolve conhecer como legítima, até que o Congresso Nacional se pronuncie em 

definitivo a respeito, a autoridade do Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, 

empossado no Governo do Estado no dia 31 de dezembro último, e com ele entrar 

em relações de ordem política e administrativa‖.  

Não importa que fosse motivo para solução provisória da dualidade de presidente o 

ter o presidente reconhecido pelo Poder Executivo tomado posse perante a 

Assembleia Legislativa, a favor da qual milita o voto do Senado Federal e um 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados; pois que, 

se esses fatos podiam justificar o reconhecimento provisório de um dos presidentes, 

para nada mais podem ser invocados, a não ser para ainda uma vez externar o 

pensamento do poder que baixou o decreto que ao Poder Legislativo Federal cabe a 

solução da dualidade de assembleias estaduais, Poder Legislativo, que já muito 

antes, em virtude de mensagem do próprio Executivo, conhecia do caso, até agora 

não resolvido, e que não mais podia este discricionariamente avocar.  

E, efetivamente, para os que entendem como João Barbalho, no comentário ao § 20 

do art. 60 da Constituição Federal, que a dualidade do Poder Legislativo nos Estados 

autoriza a intervenção do Governo Federal – ―para manter a forma republicana 

federativa‖ – a competência para resolver a intervenção é exclusivamente do 

Congresso Nacional.  
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E foi, sem dúvida, esse o pensamento do decreto, resolver provisoriamente a 

anormalidade governamental e aguardar que o Congresso Nacional decidisse o caso 

de dualidade de assembleias legislativas de que já se ocupava, e pende ainda de 

solução, como é notório.  

Ao Poder Judiciário, porém, não é permitido recusar-se conhecer a face judicial do 

caso, sob o fundamento da existência de um projeto de lei em andamento no 

Congresso Nacional.  

Sendo, portanto, as mesmas as razões de fato e de direito que foram fundamento do 

acórdão n.º 2.984, outra não pode ser a decisão senão a mesma então proferida - a 

concessão da ordem de habeas corpus impetrada para os efeitos pedidos e já 

declarados.  

Supremo Tribunal Federal, 29 de julho de 1911. - Ribeiro de Almeida, V. P. – 

Canuto Saraiva. – Oliveira Ribeiro. – M. Espínola. – Manoel Murtinho. – Amaro 

Cavalcanti  

 Consoante ressaltado, a ordem foi concedida por seis votos a cinco, e os vencidos, 

notadamente o Ministro Muniz Barreto, expuseram o seus posicionamentos no sentido de que 

essas questões, tais como dualidade de Assembleias Legislativas Estaduais, legitimidade de 

disputas, etc., seriam de natureza política e, portanto, não caberia ao Poder Judiciário qualquer 

interferência
107

.  

Apesar de várias repercussões críticas da decisão, principalmente nos jornais 

impressos, com a intervenção federal, a questão foi finalizada. 

 

2.3.3.3 A posição do Estado de São Paulo 

 

A presença e a força das oligarquias se apresentam como um dos males do regime no 

seu primeiro quarto de século. Dessa forma, os Presidentes anteriores, Rodrigues Alves e 

Afonso Pena, por necessitarem do apoio das oligarquias estaduais para fins de consolidação 

de seus governos, não se preocuparam em romper com essas forças.
108

 

Por outro lado, a candidatura e a vitória de Hermes da Fonseca, para os oposicionistas, 

representavam, naquele momento, certa esperança de rompimento, ainda que inicial, das 

oligarquias. 
109
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Insta evidenciar, porém, que alguns autores entendem que, mesmo sob as forças do 

regime, Rui Barbosa foi um expoente na condenação do movimento oligárquico. Porém, para 

outros autores, como Lynch, Rui Barbosa não defendia a ampliação do sufrágio antes de 

1914/1919, muito pelo contrário. O mencionado autor deseja que o sistema representativo 

contido na Constituição de 1891 fosse efetivamente. Tanto é verdade que, segundo o mesmo 

autor, não lhe parecia necessário que houvesse um aumento do número de votantes, mas que a 

vontade de quem formalmente já votava fosse obedecida Por isso mesmo, sempre que o 

regime foi ameaçado de alguma maneira, Rui Barbosa votava pelo estado de sítio proposto 

pelo Governo Federal.
110

  

Porém, naquele instante, não se fala no fim, do ponto de vista estrutural das bases das 

oligarquias, mas sim de uma crítica mais individual, pois, do contrário, provocaria uma 

revisão do sistema eleitoral e do coronelismo típico daquela época, o que não seria 

interessante para as forças dominantes
111

.    

 Assim, com o governo de Hermes da Fonseca, cria-se uma disputa, em que, de um 

lado, estão aqueles que desejam a manutenção do status quo - Pinheiro Machado e o Partido 

Republicano - e, do outro, os que ambicionam conquistar o poder, quais sejam as minorias 

estaduais e o Exército, que, por sua vez, gozava de bastante domínio na época do governo de 

Floriano Peixoto, o que foi diminuído à época de Prudente de Moraes
112

.  Ressalte-se, ainda, 

que, de certa forma, todas essas forças antagônicas fazem parte do governo e ajudaram a 

eleger Hermes da Fonseca. 

Desta feita, São Paulo representa um ponto de convergência, tendo em vista que é esse 

Estado que lidera a campanha civilista, o que, de certa forma, é uma ameaça as duas forças 

que sustentam o executivo federal
113

.  

Em janeiro de 1910, antes mesmo das eleições, são enviadas tropas federais ao Estado 

como forma de pressão. Os únicos que aprovam o ato são Pedro de Toledo e Rodolfo 

Miranda. Em maio de 1910, surge a tentativa de apresentação de um projeto de elevação da 

taxa cambial da Caixa de Conversão. Aqueles ligados à Pinheiro Machado pretendem a 
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conservação da taxa e, como moeda de troca, concordam com o nome de Rodolfo Miranda 

para futuro candidato governamental no estado, segundo noticiava Sertório de Castro para o 

jornal O Estado de São Paulo em 13.5.1910
114

.  

A aparente calmaria dos dias anteriores à posse de Hermes da Fonseca cessa com a 

notícia divulgada no dia 26 de outubro de 1910, qual seja a de que o Senado de São Paulo 

vota uma moção de confiança no futuro governo. Com isso, logo após, Barbosa Lima se 

afasta de sua posição de liderança da minoria parlamentar, pois essa minoria não confia em 

Hermes. Logo depois, O Estado de São Paulo e o Correio Paulistano desmentem que a 

moção signifique adesão ao Partido Republicano e ao governo e, logo em seguida, ressaltam 

que o Estado de São Paulo continuará como oposição ao novo governo federal. 

A intervenção federal não ocorre, apesar das divergências, tudo fruto de um acordo 

político.  

 

2.3.3.4 A nova crise política na Bahia 

 

Paralelamente ao que vinha acontecendo no Estado de São Paulo, várias crises 

eclodiram em outros lugares, de tal sorte que o clímax aconteceu em Salvador.  

O Governador do Estado, Araújo Pinho, renuncia ao cargo, assumindo em seu lugar 

Rodrigues Viana, que convocou, para dias depois, uma assembleia geral, para a cidade de 

Jequié, alegando que a capital não tinha condições de segurança para o exercício dos poderes 

políticos. A minoria se insurgiu contra essa determinação, dentre eles o Presidente do Senado, 

o qual convocou o Legislativo para se reunir em outro local, dias antes da data designada pelo 

governador recém empossado.
115

  

Diante da divergência, a mesa da Câmara dos Deputados requereu ao juiz local de 

Salvador um mandado de manutenção de posse, com o fito de permitir o livre exercício das 

funções desse órgão, que fora concedido. Os dissidentes, por sua vez, impetraram um Habeas 
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Corpus dirigido ao juiz federal, que também foi concedido, sendo determinado, assim, que a 

reunião designada pelo Presidente do Senado no dia e horário marcados estava mantida
116

.  

Com o fim de garantir o cumprimento da ordem, o próprio juiz federal oficiou ao 

Ministério da Justiça requisitando providências do Presidente da República, tendo sido 

prontamente atendido, a partir da solicitação ao Governo do Estado que retirasse suas tropas 

que, naquele momento, estavam ocupando o espaço municipal. Todavia, houve o 

descumprimento da ordem por parte do governo local, razão pela qual o General Sotero de 

Menezes determinou o bombardeio de Salvador, tendo em vista ser, segundo o mesmo, o 

único meio de garantia da determinação do governo federal. 
117

 

O bombardeio causa indignação geral e inicia uma crise no próprio Ministério. O 

ataque a Manaus havia sido um incidente que teve repercussão muito ruim, sendo assim, um 

novo caso dessa natureza, passou a ser inadmissível.
118

  

A partir do contexto geral formado, no dia 13 de janeiro de 1912, Rui Barbosa 

protocolou um Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal a favor do Governador do 

Estado e do Presidente do Senado Estadual. O pleito fora feito contra as atitudes do Presidente 

da República, para que o mesmo respeitasse o exercício das funções, como era o seu dever. 

119
A Corte, então, diante da gravidade da situação submeteu o caso a análise do mesmo dia, 

sendo solicitado informações a todos os envolvidos.  

 Na sessão do dia 20, o Supremo Tribunal Federal, por sete votos a seis, julgou o writ 

prejudicado, tendo em vista o fato do Presidente da República ter determinado a reposição do 

Governador do Estado
120

. 

 Uma semana depois, Rui Barbosa impetrou novo Habeas Corpus, de n 3.145, 

favorável aos mesmos pacientes e com o mesmo objeto do anterior, insistindo, pois, na 

alegação. No mesmo dia, o julgamento foi convertido em diligências para que fossem 

prestadas as informações do Poder Executivo. Com a resposta do Presidente de que todas as 

medidas estavam sendo adotadas para que os pacientes pudessem exercer suas funções, mais 
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uma vez, a Corte, por sete votos a quatro, julgou o writ prejudicado. Segue o acórdão (1964, 

p. 157-158):   

N.º 3.145 – Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus, impetrado 

pelo Senador Rui Barbosa e Dr. Metódio Coelho a favor do Dr. Aurélio Rodrigues 

Viana e do Cônego Manoel Leôncio Galrão para que não continuem 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: 

Considerando que o Tribunal requisitou do Sr. Presidente da República 

esclarecimentos a respeito dos fatos alegados na petição do impetrante, e que S. Exa. 

os forneceu, assegurando que continuava a providenciar energicamente para garantir 

aos pacientes o pleno exercício daquelas suas funções políticas;  

Considerando mais que a ordem de habeas corpus não poderia ser expedida ao Chefe 

de Estado para fazer tornar efetivas as aludidas garantias, o que importaria reclamar 

providências que já estavam sendo tomadas, pelo que a ordem expedida nada iria 

remediar;  

Considerando que o mesmo não se daria se a autoridade superior, responsável pela 

coação, não se prestasse a reconhecer a existência desta e se recusasse a promover a 

sua cessação:  

Acordam em julgar prejudicado, em vista das espontâneas resoluções do Sr. 

Presidente da República, o habeas corpus impetrado; custas ex-causa.  

Sala das Sessões do Supremo Tribunal Federal, em 29 de janeiro de 1912. - H. do 

Espírito Santo, presidente. - Oliveira Figueiredo, relator. - M. Espínola. – Amaro 

Cavalcanti, vencido: concedia a ordem impetrada, porque em vista das alegações e 

fatos trazidos ao conhecimento do Tribunal, subsistia a coação dos pacientes. – 

Epitácio Pessoa. - Pedro Lessa, vencido. Votei pela concessão da ordem pedida. O 

fato de o Presidente da República confessar nas informações de fls. 96 que 

realmente o Dr. Aurélio Viana foi coagido a renunciar o seu cargo, é motivo legal 

para conceder, e não para negar a ordem, ou para julgar prejudicado o habeas 

corpus. A coação subsiste, e promessas de que mais tarde a farão cessar não são 

razões jurídicas para a denegação de uma ordem de habeas corpus. - Canuto Saraiva, 

vencido, pelos mesmos motivos de meus votos anteriores em recursos idênticos. - 

Godofredo Cunha. - Manoel Murtinho, vencido, de acordo com os meus votos 

anteriores, nos termos do voto do Sr. Ministro Lessa. - Ribeiro de Almeida. – 

Oliveira Ribeiro. - André Cavalcanti. - G. Natal, vencido, de acordo com as razões 

expedidas em votos anteriores. 

 Diante disso, pela terceira vez, no dia 12 de fevereiro de 1912, Rui Barbosa impetrou 

novamente o mesmo remédio alegando que os pacientes continuavam a sofrer 

constrangimento, sem poder, portanto, exercer seus mandatos, em face da ação das forças 

federais. O pedido foi distribuído ao Ministro André Cavalcanti, sendo julgado no dia 23 de 

fevereiro, mas, mais uma vez, o julgamento foi convertido em diligência
121

.  

 Pela terceira vez então, o Supremo Tribunal Federal, em março de 1912, julgou 

prejudicado o rogo dos pacientes após prestação de informações pelo Ministro da Justiça 

(1964, p. 160-161): 
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N.º 3.148 - Vistos estes autos de habeas corpus, impetrado pelos Drs. Rui Barbosa e 

Metódio Coelho em favor dos pacientes Cônego Manuel Leôncio Galrão e Dr. 

Aurélio Viana, primeiro e segundo substitutos do Governador do Estado da Bahia, 

os quais dizem estar sofrendo ilegal e violento constrangimento para, na ordem da 

sucessão, ocupar aquele cargo, em virtude da renúncia feita pelo efetivo, e 

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-ordem 1.º Tenente Oscar Lisboa de 

Souza, 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;  

Considerando, pois, que os pacientes não quiseram aceitar as garantias, amplas e 

ilimitadas, postas à sua disposição, conforme se vê das informações de fls., prestadas 

pelo Sr. Presidente da República e dos documentos que a instruem;  

Considerando, afinal, que o Governo se mantém disposto a restabelecer um ou outro 

na administração do Estado da Bahia, desde que se resolvam a utilizar de ditas 

garantias:  

Acordam julgar prejudicado o pedido de habeas corpus, pagas as custas pelos 

impetrantes. Supremo Tribunal Federal, 9 de março de 1912. - H. do Espírito Santo, 

presidente. - André Cavalcanti, relator. - Ribeiro de Almeida. - Oliveira Figueiredo. 

[...] - M. Espínola. Negava a ordem pedida, pois não querendo os pacientes assumir 

o Governo do Estado, apesar das garantias que lhes foram oferecidas, este ano, que 

somente a si devem imputar, exclui a suposta coação em que se fundavam para este 

novo pedido os impetrantes. [...] - Godofredo Cunha.  

 Em meio a todas essas disputas políticas e jurídicas, as eleições para governador se 

realizaram no dia 28.01.1912. O nome de J. J. Seabra, indicado na última hora, foi o 

vencedor, tomando posse no dia 29 de março de 1912. Foi o que trouxe estabilidade ao 

caso
122

.  

 Nota-se, portanto, que é fato inconteste a utilização de Habeas Corpus para fins de 

dirimir conflitos de natureza política nos primeiros anos da república no Brasil, no entanto, 

existem situações, como a que aconteceu na Bahia, que tal remédio acaba não sendo 

suficiente para a pacificação do caso, principalmente, quando os Ministros optavam por julgar 

a ação prejudicada.  

 

2.3.3.5 A retomada do caso do Amazonas 
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Desde o bombardeio de Manaus em 1910, uma ordem concedida pelo STF em 15 de 

outubro de 1910, além da vontade política de Nilo Peçanha de reempossar o Governador do 

Estado, fez com que Bittencourt reassumisse o governo ao fim do mês, permanecendo os 

embates políticos entre o grupo deste e da oligarquia Nery
123

.  

Por sua vez, as eleições, sem qualquer disputa e em chapa única, para o cargo de 

governador ocorreram em 14 de julho de 1912, e Jonathas de Freitas Pedrosa foi eleito 

juntamente com Guerreiro Antony para vice-governador.
124

  

Nove dias antes de passar a administração estadual para o vencedor das eleições, 

Bitencourt é atacado e retirado do governo, voltando a posse de Antônio Gonçalves Pereira de 

Sá Peixoto, que permaneceu no cargo até 1º de janeiro de 1913, quando tomou posse o novo 

governador Jônatas de Freitas Pedrosa.
125

 

Há uma ruptura entre o grupo de Jonathas de Freitas Pedrosa, o qual era ligado à 

Pinheiro Machado e ao grupo de Guerreiro Antony, que encabeçava os civilistas, formando, 

então, duplicatas de Senado e de Câmara Estadual
126

.  

Diante da celeuma, o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal interveio no 

caso por meio dos Habeas Corpi de n.º 3347 e o 3348, os quais foram julgados na sessão do 

dia 16 de abril de 1913, tendo como relator o Ministro Manoel Murtinho. No julgamento, foi 

concedida a ordem para que os Deputados e os Senadores estaduais pudessem exercer suas 

funções por meio do acesso ao prédio ao Legislativo Estadual.
127

 

No julgamento, mais uma vez, os Ministros debateram se esse fato ali discutido não se 

tratava de uma questão política, e que, por essa razão, não caberia intervenção do Poder 

                                                 
123

 FEITOSA, Orange Matos. À Sombra dos Seringais. Militares e civis na construção da ordem republicana 

no Amazonas (1910-1924). Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Departamento de História. Programa de Pós-graduação em História Social. São Paulo: 2015, 

p. 118 -119. 
124

 FEITOSA, Orange Matos. À Sombra dos Seringais. Militares e civis na construção da ordem republicana 

no Amazonas (1910-1924). Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Departamento de História. Programa de Pós-graduação em História Social. São Paulo: 2015, 

p. 142-143. 
125

 FEITOSA, Orange Matos. À Sombra dos Seringais. Militares e civis na construção da ordem republicana 

no Amazonas (1910-1924). Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Departamento de História. Programa de Pós-graduação em História Social. São Paulo: 2015, 

p. 142. 
126

 FEITOSA, Orange Matos. À Sombra dos Seringais. Militares e civis na construção da ordem republicana 

no Amazonas (1910-1924). Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Departamento de História. Programa de Pós-graduação em História Social. São Paulo: 2015, 

p. 142. 
127

 HORBACH, Carlos Bastide. Memória jurisprudencial: Ministro Pedro Lessa. Brasília: Supremo Tribunal 

Federal, 2007, p. 90-91.  



76 

 

 

 

Judiciário. No entanto, essa não foi a tese que prevaleceu, até porque a ordem foi concedida. 

128
 

Apesar da manifestação judicial, as decisões não foram cumpridas e a situação não se 

resolveu facilmente. O quadro estadual estava se tornando cada vez mais complicado, tendo 

sido a situação agravada com a aprovação de uma modificação na Constituição Estadual, em 

que foi abolido o cargo de vice-governador e de senador. Tal situação foi o que também 

motivou Rui Barbosa, em setembro de 1913, a discursar durante quatro horas no Senado, 

denunciando o que estava acontecendo no Estado e defendendo a intervenção federal
129

.  

A imprensa defensora da oposição cobriu e deu grande repercussão aos discursos de 

Rui Barbosa. Foi o caso do jornal O Imparcial e A Notícia, ambos publicados no dia 15 de 

setembro, cujos trechos, respectivamente, são trazidos por Lêda Boechat Rodrigues (1991, p. 

87-88): 

Pelos conhecidos e muito experimentados processos de deturpação do regime 

eleitoral, constituíram-se dois Congressos no Estado. O Supremo Tribunal Federal 

extinguiu a anomalia pronunciando-se solenemente por um deles; e o Governo do 

Amazonas impede, violentamente, que exatamente este funcione (...) Com o 

banimento da legalidade, banidas igualmente todas as garantias do cidadão e a 

tranquilidade e a ordem públicas.  

A situação de verdadeiro e odiosíssimo banditismo político em que se acham certos 

Estados não foi tão profundamente perigosa e desonrosa para a nossa civilização 

como aquela a que chegou o Amazonas. Formidável libelo com que durante quatro 

dias o egrégio Sr. Rui Barbosa expôs aos olhos do país e do governo essa miserável 

situação, pinta-a tão flagrante e degradante que mesmo os de espírito mais cético 

não podem deixar de impressionar-se vivamente e de recear que, não castigado esse 

horrendo exemplo, ele se converta em norma constante. 

Diante da problemática, no dia 1 de novembro de 1913 o Supremo Tribunal julgou o 

Habeas Corpus nº 3451 impetrado por José Alexandre Barbosa Lima a favor do Coronel 

Antônio Guerreiro Antony, vice-presidente do Amazonas e outros pacientes. O Coronel 

Antony objetivava com o writ retomar o cargo de vice-governador e presidente do Senado 

Estadual
130

. 

Na ocasião, o Relator, Ministro Oliveira Ribeiro, entendeu - e foi vencedor - que a 

ordem deveria ser concedida, uma vez que, diante da dualidade de casas legislativas estaduais, 
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seria nula e ilegítima a assembleia que votou pela modificação da Constituição Estadual, que 

culminou na extinção dos cargos de vice-governador e senador. 
131

 

Nessa oportunidade, o que se observa é que, o Supremo Tribunal Federal confirma o 

conteúdo da doutrina brasileira do Habeas Corpus, que, consoante demonstrado, foi 

acomodado a diversas situações de duplicidade de casas legislativas e a outros casos de 

arbitrariedades por parte do Poder Público.  

Apesar dessa constatação, Clovis Beviláqua impetra o Habeas Corpus nº 4.104, cujo 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal se deu no dia 18 de outubro de 1916. Na ocasião, 

foi defendido pelos impetrantes que a Corte havia assegurado à Câmara dos Deputados 

amazonenses o direito de reunião e funcionamento, tendo sido descumprido pelo Governo do 

Amazonas. Posteriormente, os mesmos Ministros ordenaram que o Senado Estadual 

funcionasse normalmente, mas, mais uma vez, houve desobediência por parte do executivo 

local. O Supremo Tribunal Federal, então, reconheceu a autoridade do Vice-Governador do 

Amazonas e do Presidente do Senado Estadual, no entanto, o descumprimento pelo executivo 

estadual se manteve. Com isso, para os impetrantes se fazia mister a propositura de um novo 

remédio com a finalidade precípua de garantir decisões anteriores já tomadas pela Corte 

máxima brasileira.
132

 

Porém, o Tribunal não conheceu do pedido, alegando que se tratava de um caso 

exclusivamente político e que o Governo Federal, diante do contexto, poderia, para resolver a 

celeuma, decretar a intervenção federal.
133

 

Apesar da manifestação do Tribunal, nota-se, claramente, que situações similares já 

tinham sido apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal culminando na concessão da ordem e, 

na verdade, verifica-se que o Habeas Corpus apresentado por Clóvis Beviláqua funcionou 

como uma espécie de cumprimento de decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal 

Federal diante do inegável descumprimento por parte do executivo do Amazonas, muito 

embora, nessa hipótese, tenha se curvado de manifestação.  

A partir das incontáveis provocações que o Judiciário recebia com a interposição de 

writs que tratavam de questões de natureza política, mormente as dualidades de assembleias, 
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em 1920, o Supremo Tribunal Federal, no recurso do Habeas Corpus nº 6.008, tendo como 

relator o Ministro Hermenegildo de Barros fixou como parâmetro de julgamento que, em se 

tratando de dualidades de governos estaduais, competia ao Congresso Nacional resolver sobre 

a intervenção federal para dirimir essa grave perturbação da forma republicana federativa. 
134

 

 

2.3.4 A presidência de Venceslau Brás 

2.3.4.1 O problema da sucessão no Rio de Janeiro 

 

Já quase no início do mandato do Presidente da República Venceslau Brás, o qual 

recebeu o país com crise econômica, inúmeros estados de sítios, dentre outros, no âmbito 

local, tem-se que, no Estado do Rio de Janeiro, Oliveira Botelho foi eleito por Nilo Peçanha, 

mas, durante seu governo, desentendeu-se com o mesmo, tendo em vista que era a favor da 

candidatura de Pinheiro Machado à Presidência da República, ao passo que Nilo Peçanha era 

contrário. Na sucessão estadual, Oliveira Botelho indica o Tenente Feliciano Sodré e Nilo 

Peçanha se lança como candidato. Após o pleito, os dois se dizem vencedores, gerando, por 

óbvio, conflitos.
135

 

Diante da situação, alguns deputados de oposição pleitearam junto ao Supremo 

Tribunal Federal Habeas Corpus com o fito de se reunirem em outro prédio. A ordem foi 

concedida, muito embora não tenha sido cumprida, sendo impedidos, inclusive, pelas forças 

policiais estaduais, de acessarem ao prédio da Assembleia na sua abertura solene. 
136

 

Em outra situação de utilização do writ de maneira preventiva, a maioria do Tribunal 

sustentou, acompanhando o Ministro Enéas Galvão, que tal remédio garantia a liberdade 

individual, a liberdade de pensamento e a de consciência. Confirmada a legitimidade do 

exercício das funções dos pacientes, até mesmo com base em decisões anteriores, decidiu-se 

pela concessão da ordem para que permanecessem nas funções até que a Assembleia Estadual 

os substituísse. O Ministro Pedro Lessa concedeu a ordem somente para os pacientes 

penetrarem no edifício da Assembleia de que faziam parte, aduzindo que a Justiça Federal não 
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poderia decidir sobre tais questões, bem como que o Supremo Tribunal Federal não podia 

conceder writ preventivo com tamanha antecedência. 
137

  

E esse não foi o único caso, diante da instabilidade política vivida pelo Estado do Rio 

de Janeiro, inúmeros writs foram protocolados junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo 

como pacientes os deputados da oposição. Estes alegavam estar sofrendo coação e violências 

das autoridades estaduais e federais.
138

  

Como se não bastasse, nesse período, as opiniões diversas dos Ministros Enéas Galvão 

e Pedro Lessa em relação à utilização do Habeas Corpus, chegaram a um nível tal que se 

chegou a um rompimento total.
139

  

Destaca-se que, ao se analisar os julgados e os posicionamentos da Corte e de seus 

Ministros nesse período, nota-se que a construção jurídica das decisões está intrinsecamente 

atrelada às relações políticas que possuíam, obviamente, o Tribunal não pode ser 

responsabilizado por toda a violência e desdobramentos políticos desse período, mas os votos 

dão indícios dessa prática.   

Voltando à análise específica do Rio de Janeiro, em face da criação da duplicidade de 

Assembleias, os governistas pediram intervenção federal, que foi acatada por Hermes da 

Fonseca. No dia 8 de outubro, é enviada Mensagem ao Congresso assinada pelo então 

Presidente, onde pede o reconhecimento da Assembleia Fluminense como legítima e 

Feliciano Sodré como vencedor. O pedido, no entanto, tem vária resistência de inúmeros 

senadores, dentre eles Rui Barbosa, que contribuiu, juntamente com o fato do futuro 

presidente não concordar, para que o próprio governo não insistisse no pleito, apesar das 

manobras de Pinheiro Machado.
140

   

Isso não foi suficiente. Nilo Peçanha criou uma manobra e conseguiu junto a 

Comissão de Verificação de Poderes, a proclamação de sua vitória e na busca de se resguardar 

ainda mais, ingressa com um Habeas Corpus preventivo perante o Supremo Tribunal 

Federal.
141

 O principal objetivo era a concessão de uma ordem para que pudesse comparecer 
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no dia 31 de dezembro ao Palácio da Presidência do Rio de Janeiro e exercer as suas funções 

de presidente do Estado até o fim do mandato, sob o fundamento de que o mesmo estaria 

sendo ameaçado em sua liberdade individual, violências, levando em conta, ainda, a 

hostilidade com o que caso vinha sendo tratado pelo Presidente da República.
142

  

Sob a relatoria do Ministro Pedro Lessa inicialmente, já que foi vencido, a ordem foi 

concedida sob a relatoria designada do Ministro Enéas Galvão. Nesse importante julgado, 

foram fixadas as seguintes premissas (1964, p. 229-231): 

(1) As expressões do texto constitucional relativas à concessão de habeas corpus 

(art. 72 § 22), mais amplas que as empregadas na lei ordinária para definir a garantia 

de liberdade individual, compreenderiam quaisquer coações, e não somente a 

violência do encarceramento ou do só estorvo à faculdade de ir e vir;  

(2)  Nenhum outro meio existiria em nosso direito processual capaz de amparar 

eficazmente o exercício livre dos direitos, a liberdade de ação, de fazer tudo o que a 

lei não proíbe, de proteger o indivíduo para não ser ele obrigado a fazer o que a lei 

lhe não impõe, uma grande porção de atos, enfim, de natureza pública ou privada, e 

cuja execução pode ser embaraçada, não somente privando-se alguém de locomover-

se. Nenhuma ação cível haveria para alcançar-se esse fim, nenhuma ação criminal 

também; esta, própria para apurar a responsabilidade penal de quem praticou ou 

autorizou o constrangimento; a outra, para firmar a obrigação de indenizações 

consequentes à ilegalidade ou abuso de poder; uma e outra provindo sempre da 

concessão do habeas corpus; 

(3) O habeas corpus não se limitaria a impedir a prisão injusta e a assegurar a 

livre locomoção; seria um meio judicial idôneo para amparar a liberdade individual 

no exercício de direitos, de atos de profissão, do emprego; de funções públicas, os 

decorrentes da qualidade de cidadão e outros muitos, cujo desempenho se 

caracterizaria por uma atividade moral, puramente abstrata, sem necessidade de ir e 

vir. Seria indispensável, porém, desde logo, a exibição do título hábil ou demonstrar-

se a capacidade legal, em virtude da qual, indivíduo ou cidadão se julga com o 

direito de não ser tolhido, nos atos funcionais ou de profissão, para proteger o livre 

exercício ou a prática profissional. A demonstração dessa prova deveria ser 

imediata, livre de dúvidas sérias, líquida para o Tribunal, porque o habeas corpus 

não suportaria diligências probatórias; 

(4) (4) A providência do habeas corpus estender-se-ia ao funcionário para 

penetrar livremente na sua repartição e desempenhar o seu emprego, aos 

magistrados, aos mandatários do Município, do Estado, da União, para também 

francamente penetrarem nos edifícios próprios, e, ocupando suas sedes, praticarem a 

sua função ou mandato. Não conservaria mais o seu primitivo aspecto, não deveria 

ser conceituado com as restrições da antiga legislação; outra concepção dele 

resultaria em face dos dizeres do § 22 do art. 72 da Constituição. Ele teria evoluído 

com as necessidades do meio social e político, não se preocupando mais o Supremo 

Tribunal com a sobrevivência da locução latina nas leis brasileiras, mas com o 

espírito do direito novo a dominar os fenômenos de ordem jurídica 

(5) O Supremo Tribunal Federal teria a faculdade de interpretar soberanamente 

as regras constitucionais, sem estar, de preferência, subordinado aos dispositivos das 

leis ordinárias. Na ordem constitucional repousaria a ação livre e harmônica dos 

poderes e da nítida esfera de cada um deles resulta que as leis só valem pela 

inteligência que lhes dá o Judiciário, como as entende ele nos pleitos que julga. 

Pouco importaria que em alguns países, por institutos que não possuiríamos no 
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mecanismo das nossas leis, se pudessem assegurar as mesmas garantias que só por 

via de habeas corpus entre nós seria possível como recurso mais adequado ao 

amparo da liberdade individual em todas as suas modalidades, ou que, em outros, a 

inércia dos tribunais a respeito tenha explicação em uma disciplina social mais 

perfeita que a nossa, que não atingimos por estarmos por enquanto, talvez, em um 

período de formação do caráter nacional para a percepção do regime em que 

vivemos. Pouco importaria, igualmente, que com o restabelecimento da liberdade 

individual, coartada em um estado da União aos mandatários do Legislativo ou do 

Executivo, se tivesse resolvido algum problema político no mesmo Estado, se não 

este último, mas aquele, puramente judicial, foi o objetivo único da decisão do 

Tribunal. 

Apesar da ordem ter sido concedida, um importante debate se estabeleceu no Tribunal. 

O Ministro Pedro Mibielli estabeleceu uma comparação entre o Habeas Corpus, tal como 

discutido, e institutos de direito privado. Ele destacou que não é incoerente ao pronunciar-se 

pelo modo por que o vai fazer sobre o caso em questão, tendo em vista que sempre estaria 

votando para que a Corte não conhecesse de writs que tratassem de questões políticas. Para 

ele, essa medida só tem lugar para garantir a liberdade de indivíduos que estejam com sua 

liberdade de locomoção violada ou ameaçada.
143

 

Pedro Lessa ainda se estende nas considerações, defendendo que o Habeas Corpus 

não seria o meio adequado e nem legítimo para assegurar funções de ordem política, 

principalmente de eleições, pois faltaria ao Tribunal competência constitucional para tanto. 
144

 

Apesar da concessão da ordem, Venceslau Brás ainda tentou um acordo entre as partes 

envolvidas, mas não obteve sucesso, razão pela qual acabou assegurando o cumprimento da 

decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, no dia 1 de janeiro de 1915, tropas federais 

garantiram a posse de Nilo Peçanha, porém, a Assembleia, favorável a Feliciano Sodré, o 

empossa também como governador e pede novamente a intervenção federal.
145

 

Em convocação extraordinária realizada pelo Presidente e em procedimento apressado 

por Pinheiro Machado, a Câmara discute a problemática da intervenção e vota favoravelmente 

a Feliciano Sodré, que é empossado enquanto Peçanha obtém minoria. A intervenção é votada 
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e aprovada na Câmara e no Senado, com o objetivo de assegurar a posse do Presidente 

Feliciano Sodré.
146

  

No dia 22 de janeiro de 1915, Rui Barbosa proferiu discurso no Senado sobre a 

chamada “Doutrina Brasileira do Habeas Corpus” abraçada em acórdão recente do Supremo 

Tribunal Federal. Trechos trazidos por Lêda Boechat Rodrigues (1991, p. 140): 

Não é de hoje, Sr. Presidente, que os homens da força, os que se exageram na 

autoridade, que os espíritos revessos às garantias liberais reagem contra o habeas 

corpus, buscando por inteiramente fora do seu alcance os abusos do poder. Já sob o 

Império, em 1851, em 1878 e 1883, se procurava estabelecer a doutrina de que a 

garantia do habeas corpus se não estendia às prisões administrativas, às prisões 

determinadas pelo governo imperial. Agora temos a reação contra o habeas corpus 

firmada em outro terreno, depois que essa instituição passou pela transformação 

ampliativa que recebeu com o novo regime. Agora uma escola de índole restritiva o 

pretende circunscrever a uma esfera limitada como a sua antiga esfera, reduzindo-o 

às condições de um recurso utilizado unicamente nos casos em que se trate de acudir 

a liberdade de locomoção, de manter o que se chama a liberdade corporal, de 

assegurar ao indivíduo o direito de se mover, de ir e vir, de entrar e sair. [...] Sr. 

Presidente, a questão não se há de resolver pela autoridade; a questão resolve-se pela 

evidência liberal dos textos. [...] A definição do habeas corpus na Constituição 

vigente é esta: ―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.‖ Não se fala em prisão, não se fala em constrangimentos corporais. Fala-se 

amplamente, indeterminadamente, absolutamente, em coação e violência; de modo 

que, onde quer que surja, onde quer que se manifeste a violência ou coação, por um 

desses meios, aí está estabelecido o caso constitucional do habeas corpus. 

Coação, definirei eu, é a pressão empregada em condições de eficácia contra a 

liberdade de um direito, qualquer que esse seja. – E violência? Violência é o uso da 

força material ou oficial, debaixo de qualquer das duas formas, em grau eficiente 

para evitar, contrariar ou dominar o exercício de um direito.  

Logo, srs. senadores, o habeas corpus hoje se estende a todos os casos de 

constrangimento corporal; o habeas corpus hoje se estende a todos os casos em que 

um direito nosso, qualquer direito, estiver ameaçado, manietado, impossibilitado no 

seu exercício pela intervenção de um abuso de poder ou de uma ilegalidade. [...]  

A liberdade, segundo a jurisprudência americana, abrange entre outros direitos, o de 

exercer os cargos em que somos invertidos. É o que Story demonstrou, no seu 

discurso de 1834, sobre a ciência do governo (Story, Miscellaneous Writings, 1852, 

p. 620). 

Rui Barbosa, assim, defende que a importância do Habeas Corpus é tão grande que a 

decisão proferida resolve questões, a partir do momento em que estabiliza problemas.
147

 

Com o resultado, a celeuma ainda se arrasta por meses sendo estabilizada somente 

com o assassinato de Pinheiro Machado no dia 8 de setembro de 1915, oportunidade em que o 

apoio a Feliciano Sodré vai se esvaziando e culmina na vitória de Nilo Peçanha.
148
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2.3.4.2 A posse do Executivo no Estado do Amazonas 

 

No dia 18 de outubro de 1916, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, voltou a 

analisar um Habeas Corpus de cunho político ligado ao Estado do Amazonas, qual seja o de 

nº 4.104, em que foram impetrantes Rui Barbosa e Clovis Beviláqua. 
149

 

O writ foi interposto em favor do General Taumaturgo de Azevedo e do Coronel 

Francisco Ferreira Lima Bacuti para assegurar que ambos pudessem tomar posse e exercer as 

suas funções de governador e vice-governador do Estado do Amazonas, respectivamente. A 

relatoria foi do Ministro Oliveira Ribeiro, que, inicialmente, não conheceu do pedido, levando 

em conta, entre outros aspectos, que a questão ali discutida era de natureza politica, não 

podendo, assim, haver a interferência do Judiciário, bem como citando o acórdão de nº 3.451 

de 1 de novembro de 1913, em que foi concedida uma ordem de Habeas Corpus ao Coronel 

Guerreiro Antony, na posição de vice-governador do Estado do Amazonas, em face da 

reforma da Constituição Estadual em 1910. Lembrou ainda que a ordem só foi concedida até a 

manifestação do Congresso Legislativo Federal, tendo em vista que somente esse poderia se 

manifestar em se tratando de dualidades de assembleias. 
150

 

A votação não foi unânime, ou seja, alguns Ministros conheciam do pedido de 

concediam a ordem, aduzindo que o Supremo estaria analisando a questão política se fosse 

verificar qual dos dois Congressos ou dos dois governadores a população do Amazonas teria 

elegido, mas não se tratava disso. Para esses julgadores, o pedido dependia, tão somente, de 

uma análise da questão da legalidade ou não da investidura, matéria totalmente afeta a essa 

Corte
151

. 

No caso em deslinde, percebe-se, então, incoerência por parte do Supremo ao não 

conhecer do remédio constitucional, olvidando-se, por meio do argumento de que o caso se 

tratava de uma situação política.  
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2.3.5 A presidência de Epitácio Pessoa 

2.3.5.1 Habeas Corpus ainda na campanha eleitoral 

 

Rodrigues Alves não chegou a tomar posse, pois morreu em 16 de janeiro de 1919. O 

candidato que era apoiado pelas forças dominantes foi Epitácio Pessoa, eleito depois de 

enfrentar a candidatura de oposição de Rui Barbosa.  

A campanha eleitoral, por sua vez, entoou no Supremo Tribunal Federal através do 

Habeas Corpus nº 4.781, tendo como paciente Rui Barbosa e alguns de seus aliados. O objeto 

principal do remédio dizia respeito ao pedido de que fosse assegurado aos pacientes o direito 

de reunião e livre manifestação do pensamento, com o fito de que pudessem reunir-se em 

campanha sem qualquer empecilho do Estado. O processo contou com a relatoria do Ministro 

Edmundo Lins, que narrou, em resumo, que essa situação já tinha acontecido na cidade de 

Salvador e que a proibição do poder público na realização desses atos já havia provocado a 

morte de uma pessoa que estava presente no comício, assim como o ferimento de outros. A 

ordem foi concedida (1964, p. 220): 

Considerando que a Constituição Federal expressamente preceitua que “a todos é 

lícito associarem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a polícia, senão 

para manter a ordem pública” (art. 72, §8º);  

Considerando que “em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento pela 

imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos 

abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei determinar” (art. supracitado); 

Considerando que “não se considera sedição ou ajuntamento ilícito a reunião 

pacífica e sem armas do povo nas praças públicas, teatros e quaisquer outros 

edifícios ou lugares convenientes, para exercer o direito de discutir e representar 

sôbre os negócios públicos” (Cód. Penal, art. 123), exatamente o fim para que 

impetrado o presente Habeas Corpus; 

Considerando, finalmente, que à polícia não assiste, de modo algum, o direito de 

localizar meetings ou comícios; porque, “para o uso dessa faculdade (a 

supratranscrita), não é necessária prévia licença da autoridade policial que só poderá 

proibir a reunião anunciada, no caso de suspensão das garantias constitucionais (o 

que não se verifica na espécie), e ainda em tal caso, “limitada a sua ação a dissolver 

a reunião, guardadas as formalidades da lei e sobre as penas nela cominadas” (Cód. 

Penal, § único do art. 123, supratranscrito). 

 A partir daí, foi possível a realizações de atos de campanha por Rui Barbosa, muito 

embora sua vitória eleitoral não tenha se concretizado. 

 

2.3.5.2 A revolta dos 18 do Forte de Copacabana 
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É sabido que a Primeira República ficou marcada pelas incontáveis decretações de 

estado de sítio por parte do executivo federal. Nesses momentos, o Supremo Tribunal Federal, 

em não raras às vezes, foi instado a se manifestar e, com a inspiração da Doutrina Brasileira 

do Habeas Corpus, concedeu ordens, em que pese o executivo ter descumprido algumas. 

A revolta do Forte de Copacabana de 1922 foi preparada anos antes. Tudo provocado 

pela insatisfação dos militares com o Poder Executivo. Um dos fatos para isso se deu no ano 

de 1919 quando o Presidente Epitácio Pessoa indicou dois civis para assumir o Ministério da 

Marinha e do Exército, respectivamente, o que, por óbvio, gerou desaprovação entre os 

militares.
152

 

Com a eclosão da revolta do Forte de Copacabana, no ano de 1922, o Congresso votou 

o pedido de estado de sítio formulado pelo então Presidente da República. Após vinte e dois 

dias de tranquilidade, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a prorrogação do estado 

de sítio até 31 de dezembro de 1922, mesmo não havendo pedido do Presidente nesse sentido, 

o que gerou críticas da imprensa e, até mesmo, de alguns parlamentares, etc.
153

 

A razão da aprovação pela Comissão dessa extensão, segundo os seus membros, foi o 

acórdão do Supremo Tribunal Federal de n 300, datado de 27 de setembro de 1922, tendo em 

vista que essa decisão, segundo os parlamentares, concede a ordem em face do decreto ter 

sido considerado inconstitucional pela Corte.
154

 

Os deputados que eram contrários a essa prorrogação, argumentavam que o País já 

estava gozando de um momento de calmaria, não subsistindo, pois, necessidade de 

manutenção do estado de sítio, assim como criticavam que a extensão temporal só serviria 

para legitimar a censura da imprensa e a suspensão das liberdades individuais
155

.  

A partir do exposto, em dezembro de 1922, Heitor Lima impetrou um Habeas Corpus 

a favor de oficiais do Exército que estavam presos há meses, mas sem qualquer procedimento 

inicial para a formação da culpa. A ordem foi concedida no dia 2 de janeiro de 1923, assim 

como também ocorreu no dia 6 de janeiro do mesmo ano com o writ interposto em face de 
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Marechal Hermes da Fonseca e outros que, da mesma forma, estavam presos sem culpa 

formada. Mais uma vez, a ordem foi concedida. 
156

 

Ainda no mesmo mês e ano, o Supremo Tribunal Federal concedeu o pedido 

formulado em sede de Habeas Corpus impetrado em benefício do General Clodoaldo da 

Fonseca e outros militares
157

.  

Sem dúvida, todos os conflitos percebidos no período são indicadores do aumento de 

Habeas Corpi impetrados, consoante referido em linhas anteriores. 

 

2.3.6 A presidência de Artur Bernardes 

2.3.6.1 Habeas Corpus ainda na campanha eleitoral 

 

Em 1921, iniciam as articulações para a campanha eleitoral presidencial do período de 

1922 a 1926, que culminou com a vitória de Artur Bernardes. Como chapa oposicionista, 

denominada de Reação Republicana e apoiada pelo Rio de Janeiro, Bahia, dentre outros, os 

aliados lançaram os nomes de Nilo Peçanha e J.J. Seabra. Já do lado da situação, os 

candidatos escolhidos foram Arthur Bernardes e Urbano Santos, com apoio dos mineiros e 

paulistas.
158

  

Em campanha, a chapa de oposição articulou vários comícios em diferentes cidades 

brasileiras. Em um desses encontros, no Estado de Minas Gerais, em janeiro de 1922, por se 

tratar do estado de origem do candidato da oposição Arthur Bernardes, o comício, 

obviamente, sofreu várias repressões do governo mineiro e até da própria imprensa aliada e 

vinculada a campanha de Artur Bernardes. Diante disso, o deputado Maurício de Lacerda – 

filho do Ministro Sebastião Lacerda - impetrou um Habeas Corpus, o qual recebeu o numero 

8.343 e foi julgado no mesmo dia, sendo a ordem concedida para assegurar a campanha 

eleitoral no local de origem do candidato situacionista mineiro. 
159
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Porém, apesar de toda a articulação da campanha eleitoral, inclusive com a 

participação indireta do Supremo Tribunal Federal sob o aspecto declinado, desenvolvida pela 

chapa oposicionista, Artur Bernardes foi o vencedor das eleições.  

 

2.3.6.2 Habeas Corpus logo após o resultado das eleições 

 

Logo após o resultado das eleições, para o quadriênio de 1922 a 1926, dois candidatos 

disputaram a vice-presidência da República, quais sejam José Joaquim Seabra e Urbano 

Santos. Após o pleito, o segundo tirou a maioria dos votos. Porém, antes mesmo da apuração, 

o vencedor veio a óbito. O Congresso, então, determinou que fosse procedido com novas 

eleições para tal cargo.
160

 Em face da situação apresentada, o candidato derrotado impetrou 

um Habeas Corpus perante a 2ª Vara do Distrito Federal para que não ocorressem novas 

eleições, considerando, outrossim, que os fatos que atingiam a capacidade política dos 

sufragados se equiparavam a inelegibilidade, ou seja, diante do falecimento do candidato 

Urbano Santos, o mesmo deveria ser declarado eleito.
161

  

A ordem foi concedida e chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso 

do Procurador da República, Dr. Francisco Andrade e Silva, de n 8.584, oportunidade em que 

foi cassada. O Relator foi o Ministro Muniz Barreto.
162

 Em uma das razões precípuas do 

indeferimento, tem-se que os Ministros entenderam que a verificação dos poderes se tratava 

de uma questão exclusiva do Congresso, não admitindo a análise por parte do Poder 

Judiciário, além o ato em si do Congresso de convocar novas eleições não estaria violando a 

Constituição. 
163

 

Nesse diapasão, destaca-se que, antes mesmo das eleições de 1922, houve um fato 

conhecido como “cartas falsas”, que consistiu na publicação de cartas publicadas no Jornal 

Correio da Manhã, as quais tiveram a sua autoria atribuída a Arthur Bernardes, tendo como 
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destinatário o Senador Raul Soares. Nessas cartas, existiam várias ofensas a Nilo Peçanha e 

aos militares
164

.  

Artur Bernardes garantiu que não tinha redigido as cartas, no entanto, a oposição já 

estava articulada, com os ânimos exaltados e ainda contavam com o apoio dos militares. 

Segundo Tatiana Castro, essas cartas foram escritas por Pedro Burlamaqui, Oldemar Lacerda 

e Jacinto Cardoso de Oliveira Guimarães, destacando, ainda, que, no ano de 1920, o segundo 

havia impetrado, como paciente, um Habeas Corpus preventivo, pois estava se sentindo 

ameaçado de prisão em face de uma ação penal em que figurava como réu. O rogo foi negado 

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.
165

   

Por óbvio, os militares não ficaram satisfeitos com a eleição de Artur Bernardes, o que 

foi ainda agravado com a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, no dia 2 de julho de 1922, 

que acabou sendo o estopim para o levante do dia 5 de julho do mesmo ano. Hermes da 

Fonseca, no entanto, só foi solto por meio de um Habeas Corpus impetrado perante o 

Supremo Tribunal Federal em janeiro de 1923 e, em que pese esse writ tenha como escopo a 

garantia da liberdade de locomoção, cuja essência é garantida por meio desse writ, sem 

dúvida, está alicerçado em uma questão política.
166

  

A maioria dos casos de Habeas Corpi interpostos por militares presos por crimes 

políticos, perante o Supremo Tribunal Federal, durante o estado de sítio, colocava a Corte em 

uma situação muito delicada e no âmago do embate político. Então, grande parte das vezes, 

nesse período, os ministros convertiam o julgamento em diligência para obter outras 

informações, as quais eram prestadas pelo Ministro da Guerra e da Justiça. Tudo isso levando 

em conta uma discussão que existia na época se não seria a Justiça Militar a competente para 

analisar a legalidade das prisões por supostos crimes políticos cometidos por militares, o que 

não será aprofundado por não ser objeto do presente trabalho.   

Empós, já no ano de 1924, após o levante dos 18 do Forte de Copacabana, ocorreram 

movimentos em São Paulo, Sergipe e Amazonas, sendo que, nos dois últimos, a revolta foi 

sufocada rapidamente, ao passo que em São Paulo durou cerca de um mês e chegou a expulsar 
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o governo estadual da capital, formando a Coluna Paulista que, posteriormente, se uniu a 

Coluna Prestes.
167

 Assim, até a reforma constitucional de 1926, sucederam incontáveis 

pedidos de Habeas Corpus, cujos de maior relevância, pela pesquisa realizada, foram os 

interpostos por militares que foram presos pelo cometimento, segundo as autoridades 

públicas, de crimes políticos. Porem, como tais ações tratavam de liberdade de locomoção, 

ainda que levantassem outros questionamentos, não faz pare do objeto de estudo desse 

trabalho.  
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3 A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO CEARA NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Assim como aconteceu em todo o País durante da República Velha, o Estado do 

Ceará, em determinados momentos, foi protagonista de disputas políticas oligárquicas, tendo 

se utilizado, muitas vezes, da judicialização das questões por meio do uso do Habeas Corpus. 

Um dos episódios mais marcantes do período foi a queda da oligarquia de Nogueira 

Accioly e a tentativa da manutenção de Franco Rabelo no poder durante a década de 1910. 

Esses fatos geraram incontáveis Habeas Corpi perante o Supremo Tribunal Federal, os quais 

serão desenredados ao longo desse capítulo. 

Posteriormente, buscou-se trazer ao presente trabalho, a partir de pesquisas realizadas 

no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e no Arquivo Público do Estado do Ceará, Habeas 

Corpi que tenham sido interpostos por cearenses perante a justiça local, levando em conta 

além da aplicação da Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, o período objeto de estudo, qual 

seja de 1891 até a reforma constitucional de 1926. 

Nesse contexto, ao longo das pesquisas, foi observado que, infelizmente, o arquivo de 

demandas judiciais no Estado é desordenado, diminuto, muitas ações não foram catalogadas e, 

por via de consequência, foram perdidas, contribuindo, assim, para a existência de lacunas de 

lapsos em que não se tem nenhum registros para a perquirição. No entanto, alguns writs foram 

achados, permitindo, assim, a indicação de determinado comportamento social e jurídico 

daquela época no uso do já mencionado remédio constitucional, o que será concluído ao final 

do capítulo.  

 

3.1. A derrubada de Nogueira Accioly 

 

O Estado do Ceará foi dominado por Nogueira Accioly desde 1896, com a sua 

imposição como governante ou a de suas indicações. No ano de 1900, foi obrigado a aceitar a 

candidatura de Pedro Borges para o governo do Estado, imposição essa, por sua vez, de 

Joaquim Murtinho, Ministro da Fazenda da presidência de Campos Sales e adversário de 

Accioly. 
168
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Seguindo determinações do Ministro, Pedro Borges analisou as contas do Estado e 

descobriu uma série de irregularidades, tais como nepotismo, corrupção, etc. No entanto, caso 

o mesmo trouxesse à tona todos os desvios cometidos por Accioly, a sua situação 

governamental ia ficar bastante complicada, tendo em vista que a maioria da Assembleia 

Legislativa do Estado era de parlamentares ligados à Accioly. Aquele, então, entrou em 

acordo com o oligarca, aceitando devolver as provas das irregularidades em troca de apoio no 

Legislativo e uma eleição certa de senador após o fim do mandato. Com a parceria firmada, o 

Governo de Pedro Borges acabou sendo uma continuidade da oligarquia anterior.
169

 

Em 1904, Accioly se elegeu para o segundo mandato, enfrentando, dessa vez, uma 

oposição cada vez mais forte e atuante, contando, inclusive com comerciantes da cidade de 

Fortaleza, revoltados com a elevação de tributos e a ausência de participação política. A 

situação se agravou ainda mais, tendo adesão de outros setores e da população de baixa renda, 

tendo em vista as grandes secas enfrentadas, além do aumento exponencial da miséria diante 

da omissão do Governo do Estado.
170

  

Algumas entidades classistas faziam parte da oposição, como, por exemplo, o Centro 

Artísitico Cearense, o Centro Tipográfico Cearense, a Fênix Caixeral (entidade de 

representação dos comerciários) e a Associação Comercial do Ceará.
171

 

O crescimento das críticas a Accioly agudizava, de forma proporcional, a repressão, 

cada vez mais violenta. Foi o que aconteceu com o gerente do jornal O Ceará, Antônio 

Clementino de Oliveira, o qual foi espancado por três policiais e se viu obrigado a fugir para o 

Amazonas. 
172

 

Para tanto, outra forma utilizada por Accioly foi enviar um projeto à Assembleia 

Legislativa do Estado para que a nomeação dos intendentes municipais voltasse às mãos do 

presidente do Estado, o que, obviamente, foi prontamente atendido, além de ter criado 

manobras, a partir de um cadastramento de novos eleitores, impedindo, assim, votos de 

opositores.
173

  

O último ano de seu segundo mandato foi marcado pelo processo de reeleição para o 

período de 1908 a 1912, com o enfrentamento de várias denuncias feitas pelos opositores, 

pois, além de Accioly buscar a sua reeleição, objetivava, ademais, eleger o filho Thomaz 
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Accioly para o Senado da República. Em 1907, aquele viaja para o Rio de Janeiro em busca 

de aliados para pôr em prática os seus objetivos e, apesar de encontrar resistência em um 

primeiro momento, posteriormente, chegou a receber um telegrama por parte de Afonso Pena, 

Presidente da República, parabenizando-o e desejando-o uma feliz continuidade.
174

 Apesar da 

insatisfação contida na capital cearense, Accioly ainda gozava de prestígio e apoio nacional, 

tanto é verdade que seu genro, o senador Francisco Sá, assumiu o Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio no governo de Nilo Peçanha.
175

  

No ano de 1910, com a chegada à Presidência da República de Hermes da Fonseca, a 

política das salvações, de âmbito nacional, foi um dos elementos fundamentais para a queda 

da oligarquia acciolyna. Nessa época, um nome forte ligado à oposição era João Brígido dos 

Santos, que publicava o jornal O Unitário. Com a aproximação do fim do período do mandato 

de Nogueira Accioly, no segundo semestre de 1911, as articulações políticas para a sucessão 

foram iniciadas, sendo o Desembargador Domingos Carneiro o candidato ligado a oligarquia 

de Accioly
176

.  E essa escolha aconteceu, haja vista que, diante do crescimento dos opositores, 

o Governador concluiu que não seria prudente eleger alguém de sua família naquele 

momento, bastando, então, para continuar o seu monopólio, indicar alguém que lhe permitisse 

continuar gerindo o Estado.
177

 

A oposição, por sua vez, foi encabeçada pelo Coronel Franco Rabelo, chefe do Estado 

Maior da Região Militar, amigo de Dantas Barreto, homem ligado à “política das salvações” e 

genro do General José Clarindo de Queiroz. Com o lançamento oficial de seu nome, em 

dezembro de 1911, a campanha ganhou traços extremamente violentos
178

. Até porque, 

Nogueira Accioly, tendo ciência do movimento que vinha ocorrendo no Brasil, qual seja da 

crescente oposição das oligarquias por meio do retorno dos militares, a partir da política das 

salvações, aumentou o efetivo das forças policiais. 
179

 

O enfrentamento dos opositores pró Franco Rabelo ao governo Accioly com a polícia 

fez o conflito do dia 29 de dezembro de 1911 ser um dos mais violentos, inclusive com vários 

mortos e feridos. No dia 21 de janeiro, o estopim dos conflitos ocorreu quando a polícia atirou 
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contra uma passeata organizada pela Liga Feminina Libertadora a favor de Franco Rabelo, 

que contava apenas com crianças vestidas de branco.
180

 

De forma espontânea, estudantes, operários, pessoas comuns se armaram e passaram a 

percorrer a cidade atacando prédios públicos e bens da família Accioly.
181

 Então, no dia 

seguinte, as forças de oposição conseguiram tomar a Delegacia Fiscal, a Alfândega, o Tesouro 

e a Cadeia Pública, fortalecendo ainda mais o movimento contrário à tal oligarquia.
182

 

Nos dias 21, 22, 23 e 24 de janeiro de 1912, Fortaleza se transformou numa verdadeira 

praça de guerra, sem iluminação, com rabelistas posicionados em pontos estratégicos para 

impedir o abastecimento das tropas de Accioly. E com a grande adesão popular, Accioly 

presencia o seu poder começar a ruir.
183

Com o cerco formado por mais de mil homens no 

palácio do Governo, Accioly percebe que está isolado e tenta afastar os manifestantes, 

chamando para conversar o Coronel José Faustino da Silva, inspetor interino. No entanto, a 

tentativa de acordo não se queda frutífera, haja vista que os Accioly não concordam que o 

exército reestabeleça a ordem. 
184

 

Em face do impasse, estando os opositores em uma situação de maior controle naquele 

momento, atacam a Polícia, fazendo com que Nogueira Accioly renuncie no dia 24 de janeiro 

de 1912 ao seu substituto, Maurício Gracho Cardoso, seu genro. Como essa atitude não foi 

unânime entre os opositores, a pressão continuou até que o vice José Bastos fosse empossado, 

o que, de fato, ocorreu. 
185

 

A queda de Accioly foi fator determinante para que mesmo fugisse do Ceará na 

tentativa de buscar apoio das forças federais. Nesse intervalo, Pinheiro Machado tentou 

desarticular a campanha do militar Franco Rabelo, mas não obteve sucesso. O afastamento de 

Accioly do Estado também contribuiu para que o mesmo tentasse, somente através de um 

candidato, retomar a sua força política, tendo lançado, para tanto, o General Bezerril 

Fontenele.
186

Esse retraimento de Accioly, então, propiciou um apaziguamento dos ânimos, de 
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tal sorte que as eleições ocorreram de maneira pacífica, com a vitória substancial da oposição. 

187
 

No dia 1º de novembro, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus 

preventivo nº 3.283, cujos impetrantes foram Frederico Borges e outros deputados federais 

pelo Ceará, e como pacientes o coronel Guilherme Cesar da Rocha e mais 21 membros da 

Assembleia Legislativa do estado. 
188

 

O Relator do caso foi o Ministro Oliveira Ribeiro, o qual afirmou que, com base no 

art. 72, § 22, da Constituição da República, a utilização do Habeas Corpus foi o meio correto, 

tendo em vista que qualquer membro do corpo legislativo de qualquer estado da União que 

tivesse sendo impedindo no livre acesso ao edifício que acontecessem as reuniões, poderia 

pleitear tal remédio constitucional.
189

 

 Então, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem, assegurando aos pacientes o 

exercício de suas funções por meio do acesso livre ao edifício da Assembleia Legislativa do 

Estado. Posteriormente, quando a Assembleia tentou se reunir, Franco Rabelo entendeu como 

um ato de desacato à sua autoridade a convocação da Assembleia autorizada pelo Supremo 

Tribunal Federal.
190

  

 Durante os dias subsequentes, o jornal O País passou a afirmar que Franco Rabelo 

estava descumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que se 

comportava tentando intimidar os deputados, ao passo que telegrafava ao Rio de Janeiro 

afirmando ter acatado a ordem, até porque, caso estivesse descumprindo-a, seria razão 

suficiente para uma intervenção federal liderada pelo grupo dos Acciolys e Pinheiro Machado. 

Até a reação de 1914, essas divergências de versões permanecem
191

. 
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 Destaca-se, ademais, por oportuno, que situações similares – as denominadas de 

“política de salvações” – que consistiam na organização das forças políticas de oposição, 

muitas vezes, através dos militares - se espalharam por diversos estados do país, porém, nem 

todas as questões políticas foram judicializadas por meio do Habeas Corpus.  

 

3.2 A revolta de 1914 - A tentativa de manutenção de Franco Rabelo no poder 

 

Em um primeiro momento, o presidente Hermes da Fonseca e o senador Pinheiro 

Machado não promoveram reação alguma em relação a “política das salvações”. Até porque, 

inicialmente, sua aplicação se deu em estados que deram apoio a Rui Barbosa, adversário 

político de Hermes nas eleições de 1910. 
192

 

No entanto, a repressão foi realizada quando começou a haver ataques nos estados 

apoiadores do Presidente, como foi o caso do Ceará. Foi nesse contexto que se desenvolveu a 

Sedição de Juazeiro, movimento ocorrido no Ceará entre os anos de 1913 e 1914, formado a 

partir de alianças entre os oligarcas locais e as forças do governo federal para depor o 

salvacionista Franco Rabelo.
193

 

No dia 15 de julho de 1912, no Ceará, Franco Rabelo é eleito e empossado. Sem 

qualquer experiência anterior, optou por dividir a política da parte administrativa, sendo a 

primeira encarregada ao seu partido, e a segunda a si. Contava com o apoio popular e do seu 

partido, mas, como dito, encontra resistência de Hermes da Fonseca, Pinheiro Machado, do 

Partido Republicano Conservador, no âmbito nacional, e no plano local, ainda lida contra 

forças de Accioly e Padre Cícero no interior do estado.
194

  

No entanto, antes mesmo das eleições que culminaram na vitória de Franco Rabelo, 

Pinheiro Machado enviou ao Ceará o senador Thomás Cavalcante para fins de reunir 

novamente o Partido Republicano Conservador no Estado, mesmo sem a presença de Accioly, 

até para fomentar uma oposição de enfrentamento a política de Rabelo, seja por ocasião do 

                                                                                                                                                         
políticos dos Estados e Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal (1906 - 1915). Tese (Doutorado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 2016,  p. 481. 
192

 FARIAS, Airton. História do Ceará. 7 ed. Ceará: Armazém da Cultura, p. 331. 
193

 FARIAS, Airton. História do Ceará. 7 ed. Ceará: Armazém da Cultura, p. 331. 
194

 CARONE, Edgard. A República Velha II evolução política. 4 ed. São Paulo: Difusão Editorial S.A, 1983, 

p. 299-300. 



96 

 

 

 

pleito, seja em caso de sua vitória. E Thomás cumpriu a sua determinação, formando uma ala 

partidária que ficou conhecido como Partido Marreta
195

.  

Desse modo, para tomar posse, após a sua vitória, Rabelo se viu obrigado a negociar, 

tendo em vista que a legislação local da época determinava que o resultado das eleições 

deveria ser referendado pela Assembleia, ou seja, de um numero de trinta deputados, o 

governador vencedor precisava de dezesseis votos para assumir suas funções. Rabelo, então, 

partiu em direção ao Rio de Janeiro e fechou um acordo com Hermes da Fonseca, Pinheiro 

Machado, e, até mesmo, com Nogueira Accioly, para assim, conseguir referendar o resultado 

das eleições na Assembleia local. Uma das trocas formuladas nesse acordo foi, a partir da 

aprovação do nome de Rabelo pela Assembleia local, este cederia duas das três vice-

governanças do Estado – uma seria de Padre Cícero -, além de vários cargos públicos na sua 

gestão e a metade das cadeiras da assembleia estadual, cuja eleição ocorreria em novembro de 

1912.
196

 Rabelo, na verdade, deveria assumir um papel de cooperação entre os interesses, isto 

é, uma administração de coalizão.  

Contudo, apesar do acordo, alguns deputados estudais, fieis a candidatura de Bezerril 

Fontenele e inconformados com a vitória de Franco Rabelo, boicotaram o ato e este, mesmo 

sem o quórum necessário de deputados, com apenas doze votos, assumiu a presidência do 

Estado. 
197

 Com a perda de apoio de alguns nomes de relevância estadual, a Assembleia, em 

novembro de 1912, pretendia cassar o mandato de Rabelo exatamente pela ilegitimidade, 

segundo os mesmos, de sua posse, levando-se em conta, ainda, que o mandato dos deputados 

ia até o dia 31 de novembro de 1912.
198

 

Rabelo, nessa época, como dito, contava com a oposição de Padre Cícero, além da 

massa de sertanejos que os seguia, e, no âmbito externo ao Ceará, com Hermes da Fonseca e 

Pinheiro Machado, já que se posicionou contrário à candidatura do senador gaúcho ao cargo 

de Presidente da República. Porém, seu maior apoio estava concentrado na cidade de 

Fortaleza, cuja população, por sua vez, estava disposta a defendê-lo até com o uso de armas, 

pois temiam que se houvesse a sua saída por meio da votação legislativa, poderia propiciar o 

retorno de Nogueira Accioly.
199
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Então, diante do impasse, os deputados que fizeram oposição a Franco Rabelo, 

ingressaram com um Habeas Corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, nº 3.283, em 

outubro do mesmo ano, com o objetivo de se reunirem em assembleia, no dia 9 de novembro 

de 1912, o que foi concedido por unanimidade no mesmo mês do referido ano.
200

 

Posteriormente, o jornal O Estado de São Paulo noticiou que, no dia 5 de novembro 

de 1912, no Rio de Janeiro, na residência de Pinheiro Machado, foi realizada uma reunião, em 

que o Presidente da República afirmou que garantiria o cumprimento da decisão tomada em 

sede de Habeas Corpus, ou seja, garantiria que a Assembleia do Estado do Ceará se reunisse 

para votar a saída de Rabelo. Em resposta, este destacou que aceitaria a ordem advinda do 

writ, mas já deixando claro que a convocação da assembleia tinha ocorrido por meios 

fraudulentos
201

.  

Consoante destacado, por ainda contar com o apoio popular da cidade de Fortaleza, 

foram organizados batalhões para lutarem contra a Assembleia. E, no dia 9 de novembro, 

cerca de 10.000 (dez mil) pessoas cercam o prédio legislativo e lutam contra o Exército, 

espalhando-se pelos bairros de Fortaleza e acuando capangas de Accioly e de seus aliados.
202

 

Levando em conta toda a pressão, as eleições de renovação da Assembleia, em janeiro 

de 1913, garantiram a Franco Rabelo uma vitória substancial, motivo pelo qual faz a oposição 

liderada por forças ligadas ao Coronel João Brígido, acciolistas, Floro Bartolomeu (amigo de 

Padre Cícero) buscar outros meios de ascender novamente ao poder, que, por sua vez, ocorreu 

com as garantias prestadas de auxílio material pelo governo federal e por Pinheiro Machado. 

203
 Tudo foi arquitetado em agosto de 1913, em uma reunião no Estado do Rio de Janeiro, sob 

a anuência de Hermes da Fonseca. 

A estratégia utilizada foi a seguinte: Floro Bartolomeu retornaria à Juazeiro e 

convocaria uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa marreta/e de apoiadores 

ligados a Accioly e voltaria a questionar a legalidade do governo de Rabelo, deliberando, 

assim, por sua cassação. Com isso, o próprio se intitularia presidente do Estado, 
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caracterizando uma dualidade de poderes e um motivo legal autorizador de intervenção 

federal.
204

 

A revolução, então, se inicia, de forma antecipada, em Juazeiro, no dia 9 de dezembro 

de 1913, tendo em vista que houve a interceptação de uma carta enviada por João Brígido a 

Pe. Cícero, fazendo com que Franco Rabelo tivesse ciência de tudo. Em resposta, o mesmo 

enviou suas tropas a Iguatu, as quais, de lá, caminharam até Juazeiro do Norte. O confronto 

ocorreu no dia 20 de dezembro de 1913 e terminou com as tropas do governo estadual 

derrotadas, recuando para a cidade do Crato.  

Na segunda expedição liderada pelos revoltosos, em janeiro de 1914, a situação muda, 

uma vez que estes começam a obter vitórias nas cidades de Crato e Barbalha, eclodindo 

movimentos contra Franco Rabelo também nas cidades de Redenção, Soure e Trapiá, partindo 

em marcha para tomar Fortaleza e, de forma definitiva, o governo.  

Atendendo ao pedido de Franco Rabelo, Hermes da Fonseca mandou tropas federais 

ao Ceará e garantiu a ida do General Setembrino de Carvalho, representação da articulação 

pinheirista, o qual tentou convencer Franco Rabelo a renunciar, embora este estivesse 

irredutível. Então, diante do impasse, o General Setembrino de Carvalho comunicou o fato ao 

Presidente que, por meio do Ministro da Justiça, decretou o estado de sítio no Ceará cumulado 

com a intervenção federal em março de 1914, permanecendo o Governador nas suas funções 

até o dia 14. O interventor do Ceará passou a ser o General Setembrino, que tomou as 

primeiras medidas para o fim da revolta. 
205

 Por óbvio, o movimento descrito permitiu a 

reascensão dos Accioly ao poder.  

Nesse intervalo, Franco Rabelo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, por meio do 

Habeas Corpus para tentar retomar o poder. Para tanto, impetrou, juntamente com a 

assembleia legislativa – que detinha a maioria, o remédio de nº 3.513, que teve como Relator 

o Ministro Sebastião Lacerda (1991, p. 77):  

Alega a petição de habeas corpus que o Governo Federal, com manifesta ilegalidade 

e abuso de poder, vem praticando atos de violência e coação contra os representantes 

do Governo cearense, de acordo com a Constituição do Ceará, de 1892, reformada 

em 1905. O General Torres Homem, nomeado para o comando da Inspeção Militar, 

que tem sede no Ceará, fracassou em sua missão pacificadora, foi preso, e o Estado 

entrou numa guerra civil chefiada pelo padre Cícero Romão Batista. Posteriormente 

surgiu o decreto de convocação da Assembleia de Juazeiro, proclamando-se Floro 

Bartolomeu presidente do Estado e da Assembleia Legislativa. Franco Rabelo 
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solicitou intervenção federal, que foi negada. Não havia duplicata de governo, 

porque só era legítima a Assembleia Legislativa instalada a 4 de janeiro de 1913, 

que elegera Franco Rabelo. Mais tarde assumiu o comando da força federal no Ceará 

o Coronel Setembrino de Carvalho, em seguida nomeado Interventor Federal. Este 

proibiu a importação e entrada pela Alfândega de armas para as forças estaduais, e 

seu trânsito nas estradas de ferro da União. Chegou a mandar desarmá-las, quando 

prestavam a última homenagem ao capitão J. da Penha, morto na luta contra os 

rebeldes. O Coronel Setembrino intimou o Governador Franco Rabelo a renunciar 

ao seu cargo. Era claro o desejo do Presidente da República de depor o Presidente do 

Ceará. 

Em seu voto, o Ministro Sebastião Lacerda, relator, manifesta-se no sentido de 

reconhecer que o Governo Federal incitou a ressurreição contra o Governo, agindo 

favoravelmente aos sediciosos, além de impossibilitar a defesa de um governo legal. Foi dito 

ainda que, naquela hipótese, não havia dois governos no Ceará, mas apenas um Presidente e 

uma Assembleia. O Ministro ainda esclarece que a ação do governo federal violou direitos. 
206

 

O Ministro Enéas Galvão, por sua vez, considerou o Habeas Corpus prejudicado, 

tendo em vista que o Tribunal não poderia julgar a inconstitucionalidade ou a conveniência de 

um decreto de intervenção.
207

  

Em resposta, Sebastião Lacerda voltou a esclarecer (1991, p. 78): 

Reitero meu voto. Não posso admitir que, sob o pretexto de intervir, que somente 

podia ter por objeto a manutenção da ordem pública, a defesa dos poderes locais 

contra as violências praticadas, o Governo Federal, estribado no art. 6º da 

Constituição da República, viole direitos, perturbe, modifique ou altere políticas 

legitimamente estabelecidas, subverta a ordem constitucional nos Estados, substitua 

por agentes seus os cidadãos eleitos para os cargos locais, atente contra a forma, 

contra o regime federativo. (...) Se o Executivo Federal cruzasse os braços, deixasse 

que a conflagração dominasse o Estado do Ceará, o Judiciário não poderia dar 

remédio ao caso. Mas isso não se realizou. Os atos praticados pelo governo federal 

passaram a ser de cooperação no momento. Depois de tornar impossível a defesa do 

governo loca, expediu o decreto de intervenção, ultrapassando os limites de suas 

atribuições, sustentando uma doutrina que o orador combate como perigoso, porque 

ela acarretaria a morte da Federação.  

O Procurador Geral da República se manifestou no mesmo sentido que o Ministro 

Enéas Galvão, assim como Amaro Cavalcanti, ou seja, entenderam que o Supremo seria 

incompetente no caso por se tratar de uma questão política, razão pela qual, por maioria, a 

decisão da Corte foi de julgar o pedido prejudicado, por seis votos a dois, em face da 

intervenção já ter sido decretada pelo Governo Federal, não podendo, portanto, haver 

interferência do Judiciário.
208
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O Presidente da República, então, remeteu uma mensagem ao Senado, comunicando o 

ato de intervenção do Ceará realizado no dia 14 de março de 1914. O Presidente do Senado 

chamou a atenção da Comissão de Constituição e Diplomacia para o fato de esse ser o 

primeiro exemplo de comunicação do executivo ao legislativo federal, repassando à ideia que 

cabia a este último a posição de julgar a intervenção federal decretada pelo Presidente Hermes 

da Fonseca.
209

 

Já na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça assim classificou a 

medida realizada pelo Presidente no dia 1 de junho de 1914 (1991, p. 80-81): 

(...) Na falta de precedentes e de doutrina que estabeleçam entre nós um critério 

seguro de solução em casos dessa ordem, consideradas as graves condições em que 

se deu a intervenção no Ceará, determinando a urgência de providências eficazes e 

oportunas para restituir aquela unidade da Federação ao regimen constitucional, a 

Comissão adota o alvitre de, socorrendo-se dos precedentes já invocados das duas 

grandes repúblicas americanas do Norte (EUA) e do Sul (Argentina), considerar 

como boa, oportuna e conveniente, a ação interventora do Sr. Presidente da 

República naquele Estado (Ceará), por não contrariar nenhuma das disposições do 

nosso pacto fundamental.  

Submetida à votação na sessão do dia 15 de julho de 1914, oitenta e um votos foram 

favoráveis a intervenção e apenas trinta e nove contrários. Posteriormente, especificamente no 

dia 11 de outubro de 1921, o Supremo Tribunal Federal se manifestou a respeito da 

responsabilidade civil do Estado por prejuízos causados a particulares (que foram muitos em 

face da violação do movimento) durante a Sedição de 1913-1914. Segue a ementa do acórdão 

de relatoria do Ministro Sebastião Lacerda (1991, p. 82): 

É indiscutível a competência da Justiça para amparar os direitos individuais lesados 

em consequência de atos do Governo Federal quando, contrariando a missão que lhe 

cumpria desempenhar num Estado em que havia a perturbação da ordem pública, 

exagerou e praticou uma série de atos com manifesto desígnio de fazer triunfar a 

sedição existente, de alterar a situação política regularmente estabelecida; e a União 

Federal é responsável pelos atentados à propriedade particular  então cometidos em 

consequência  dessa sua irregular intervenção.  

Voltando à questão da intervenção no Estado do Ceará, destaca-se que a situação 

estava longe de se estabilizar. A dissolução da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em 

decorrência da intervenção federal gerou vários pleitos de Habeas Corpi no Supremo 

Tribunal Federal. Um deles foi o de nº 3.542, de relatoria do Ministro Godofredo Cunha, 

julgado em 14 de maio de 1914, por meio do qual o Primeiro Tenente do Exército Augusto 

Corrêa Lima, que era também Deputado Estadual no Ceará, requereu uma ordem para que não 

fosse obrigado a atender à convocação do Ministério da Guerra e se apresentar ao comandante 

de sua guarnição, para voltar ao serviço militar. Concedida a ordem em primeiro grau, O 
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Relator mencionou o acórdão de número 3.513, no qual a Corte havia declarado a perda de 

objeto de outra impetração em favor de outros deputados cearenses, reconhecendo a 

regularidade dos atos do Governo Federal. A ordem não foi, portanto, concedida.
210

  

No dia de 16 de maio, novo pedido de Habeas Corpus foi formulado por Augusto 

Corrêa Lima, n 3.545, apreciado também pelo Supremo Tribunal Federal, com relatoria do 

Ministro Pedro Mibieli. O resultado do julgamento foi o de não conhecimento do remédio.
211

 

Dias depois, o Supremo Tribunal Federal voltou a apreciar pedido do Primeiro Tenente 

Augusto Corrêa Lima, no Habeas Corpus n. 3.548, Relator Ministro Pedro Lessa, julgado em 

23 de maio de 1914, que culminou na concessão da ordem após empate.   

O Ministro Pedro Lessa alicerçou o acórdão analisando a intervenção no Ceará, 

distinguindo todas as hipóteses previstas no art. 6º da Constituição, além de diferenciar do 

caso estabelecido no número 2 desse dispositivo. Defendeu, assim, que nos demais, a atuação 

do Executivo deveria ser imediata, enquanto neste último, voltado à manutenção da forma 

republicana federativa, ao Congresso caberia intervir. Como não ocorrera a manifestação do 

Legislativo da União, a intervenção do Ceará era inconstitucional.  Seguem trechos da decisão 

colacionada por Carlos Batisde Horbach (2007, p. 113): 

Considerando, consequentemente, que é inconstitucional a intervenção decretada 

pelo Poder Executivo da União nos negócios peculiares ao Estado do Ceará e que a 

existência do Poder Executivo pode ser obstáculo a que o Poder Judiciário garanta 

os direitos individuais ofendidos por esse ato, incumbindo, pelo contrário, ao 

Supremo Tribunal Federal assegurar por seus arestos os direitos das pessoas 

singulares e coletivas, lesadas por medidas e atos inconstitucionais do Poder 

Executivo, o Supremo Tribunal Federal concede a ordem impetrada, a fim de que o 

paciente não sofra a coação à sua liberdade individual, de que tem sido ameaçado.  

Na mesma oportunidade, a Corte ainda decidiu que se houver violação a direitos 

insertos no texto constitucional, retira-se da situação o status de questão política. O limite, 

então, para que o Poder Judiciário possa intervir é se foi solapado algum direito dos cidadãos.  

O Supremo ainda julgou o Habeas Corpus n 3.688, cujo relator também foi o Ministro 

Pedro Lessa. O julgamento se deu no dia 12 de dezembro de 1914. No writ, deputados 

cearenses questionaram, mais uma vez, a dissolução da Assembleia local, porém uma 

peculiaridade do caso percebida por Pedro Lessa fez que com o pedido não fosse conhecido 

                                                 
210

 HORBACH, Carlos Bastide. Memória jurisprudencial: Ministro Pedro Lessa. Brasília: Supremo Tribunal 

Federal, 2007, p. 113. 
211

 HORBACH, Carlos Bastide. Memória jurisprudencial: Ministro Pedro Lessa. Brasília: Supremo Tribunal 

Federal, 2007, p. 113. 



102 

 

 

 

por falta de competência do Poder Judiciário, qual seja o fato do Congresso Nacional já ter 

apreciado a intervenção e reconhecido a legitimidade dos atos do Poder Executivo. 
212

 

Dessa forma, mais uma vez, a situação é estabilizada do ponto de vista político sem 

tanta interferência do Supremo Tribunal Federal, apesar de sua participação, com a 

reafirmação do poder da oligarquia Accioly (e todos os elementos afastados anteriormente) 

após a saída de Franco Rabelo.  

 

3.3 Os cidadãos cearenses interpunham Habeas Corpus para discutir temas distintos da 

liberdade de locomoção?  

 

3.3.1 O Habeas Corpus no Estado do Ceará e as disposições do Tribunal de Justiça local 

 

 Antes da análise dos casos concretos para se chegar a conclusão do trabalho, faz-se 

mister desenredar a disposição do Habeas Corpus no Estado do Ceará e a respectiva 

organização do Poder Judiciário local, para que, com essas premissas, seja possível a melhor 

compreensão das ações estudadas. 

No ano de 1871, o Legislativo do Estado do Ceará estava situado no chamado Paço da 

Assembleia, atualmente é a Rua São Paulo, no Centro de Fortaleza, lá permanecendo por mais 

de cem anos. Foi nesse local que a Assembleia elaborou a primeira Constituição do Estado do 

Ceará em 1891 e em que foi instituído o Congresso Estadual, com Senado e Câmara dos 

Deputados
213

. No entanto, essa divisão foi suprimida um ano depois com a Constituição 

Estadual de 1892, tornando o legislativo local unicameral.   

 No período do objeto dessa pesquisa, quatro Constituições Estaduais vigoraram no 

Ceará, quais sejam as de 1891, 1892, 1921 e 1925.  Na de 1891, que foi aprovada pelo 

Decreto n 122 de 23 de dezembro de 1890, tendo como Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado do Ceará José Joaquim Domingues Carneiro, o Habeas Corpus tem sua previsão 

inserta no art. 92 no capítulo intitulado de Declaração de Direitos, assim dispondo: “Dar-se-á 
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habeas corpus sempre que o indivíduo soffrer violência ou coação, por illegalidade ou abuso 

de poder, ou se sentir constrangido pela imminencia evidente d’esse perigo”. 

 Já a Constituição de 1892, aprovada pela Assembleia Estadual sob a Presidência de 

Antonio Pinto Nogueira Accioly, no art. 131 também no capítulo denominado de Declaração 

de Direitos, praticamente, repete a redação da Constituição do ano anterior, preconizando: “É 

garantido o direito de habeas corpus impetrado pelo paciente ou por outrem, todas as vezes o 

cidadão sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de Poder ou se sentir 

constrangido pela iminência evidente desse perigo”. As Constituições Estaduais de 1921 e de 

1925, por sua vez, guardam similitude em relação à supressão da previsão do Habeas Corpus, 

sendo limitadas, tão somente, a descrever a organização dos Poderes Estaduais e de suas 

respectivas competências. 

 Nesse contexto, ao definir o Poder Judiciário, no art. 46, a Constituição de 1891 

estabelecia que o Poder Judiciário era constituído por juízes de direito, juízes substitutos e por 

um Tribunal de Apelação – atual Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – com a composição 

de sete desembargadores, sendo o seu Presidente o mais antigo em exercício. Os membros 

desse Tribunal eram nomeados pelo Governador do Estado dentre os juízes de direito pela 

ordem de antiguidade, a partir de proposta do Tribunal. Essa Corte, por sua vez, tinha 

competência estabelecida pela Constituição Estadual, a qual preconizava no seu art. 53: 

Art. 53 - Ao Tribunal de Apellação, além das atribuições em vigor, compete: 

§1º - Decidir os conflictos de jurisdição e attribuição que se suscitarem entre as 

autoridades judiciárias do Estado e entre estas e as administrativas. 

§2º - Conhecer por meio de recurso, das sentenças dos juízes de 1ª instância em 

todas as causas cíveis e criminaes. 

§3º - Julgar as suspeições postas aos juízes de direito da sede do Tribunal. 

§4º - Organizar na segunda conferência do anno a lista dos juízes de direito e 

substituídos pela ordem da antiguidade, conhecendo e julgando as reclamações que 

forem feitas pelos interessados.  

A Constituição de 1892 foi mais abrangente em relação à composição do Poder 

Judiciário, aduzindo que além dos juízes de direito e substitutos, fariam parte também o 

Ministério Público, o Tribunal do Júri, as Juntas Correcionais e o Tribunal da Relação, 

anteriormente denominado de Tribunal de Apelação, cuja composição foi a mesma da 

mencionada em 1891. A competência desse Tribunal, porém, foi modificada: 

Art. 85 – Ao Tribunal de Relação compete: 

1º - julgar os crimes de responsabilidade cometidos por um ou pela maioria dos seus 

membros; 

2º - processar e julgar os Secretários do Estado, os juízes de Direito e o Procurador 

Geral, nos crimes de responsabilidade; 

3º - concorrer para o processo e o julgamento do Presidente do Estado nos termos do 

art. 56; 
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4º - tomar assentos para inteligência das leis civis, comerciais e criminais. 

 A partir do ano de 1921, com a respectiva Constituição Estadual, notadamente em seu 

art. 62, consta a previsão de que o Tribunal da Relação passaria a ser denominado de Superior 

Tribunal de Justiça, compondo, juntamente com os Juízes de Direito, os Municipais e o 

Tribunal do Júri, o Poder Judiciário local. A composição do Tribunal, nessa oportunidade, 

também foi alterada, passando de sete para seis desembargadores, cuja escolha continuou a 

ser do Presidente do Estado, porém, esta se daria a partir de uma lista com dez nomes feita 

pelo próprio Tribunal, contendo seis por antiguidade e quatro por merecimento, dentre os 

juízes de direito que tivesse mais de quatro anos de efetivo exercício no cargo. Outra 

modificação percebida é que a Constituição Estadual de 1921 não fixou a competência do 

Superior Tribunal de Justiça como fez anteriormente.  

 Por fim, no ano de 1925, com a vigência da então novel Constituição Estadual, a 

composição do Poder Judiciário foi mantida como na Constituição anterior, sendo alterada 

somente a composição do Superior Tribunal de Justiça, que de seis desembargadores passou a 

ser constituída de nove, incluindo o Procurador Geral do Estado. A escolha desses nomes 

continuou com as mesmas regras previstas na Constituição de 1921, assim como também não 

foram fixadas as competências do Tribunal local.  

 Por fim, salienta-se que somente com a Constituição Estadual de 23 de junho de 1947, 

o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará recebeu sua atual denominação. 

 

3.3.2 A análise de casos concretos 

 

Do ponto de vista político, alguns dos Habeas Corpi mais importantes utilizados no 

Estado do Ceará tendo como base a Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, foram os 

mencionados acima. No entanto, a pesquisa realizada foi um pouco mais abrangente no sentido 

de colacionar e analisar writs que tivessem sido utilizados por pessoas comuns no Estado, 

levando em conta a doutrina referida durante o período da República Velha. 

No primeiro momento, esclarece-se que o corte temporal utilizado foi o ano de 1926, 

tendo em vista que, como já mencionado no primeiro capítulo, foi o ano da reforma 

constitucional, que culminou na restrição da utilização do Habeas Corpus. Para tanto, como 

adiantado, a pesquisa se deu junto ao Arquivo Público do Estado do Ceará e no Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará. 
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No Arquivo Público local, os processos e procedimentos judiciais e até administrativos 

impetrados perante o Poder Judiciário estão organizados por meio de divisões e subdivisões. As 

ações judiciais de cunho penal, por sua vez, estão classificadas por crimes, sempre no fundo 

denominado de Tribunal de Justiça.  Na catalogação ali realizada, os Habeas Corpi estão 

inseridos no fundo do Tribunal de Justiça, na série de Ações Criminais e na subsérie Ofícios 

Diversos.  

Levando em consideração, então, o corte temporal da pesquisa, que é o ano de 1926, 

dentro das ações judiciais contidas no Arquivo, foram encontradas e pesquisadas 35 (trinta e 

cinco) ações de Habeas Corpi interpostas perante os juízes de primeiro grau do Estado do 

Ceará, entre os anos de 1900 a 1926. Antes desse interstício, no período de 1891 (data da 

Constituição Federal) até 1900, não existe qualquer menção à Habeas Corpus e a sua 

catalogação somente inicia no ano de 1913. Destaca-se, ainda, que, naquela época, os processos 

não possuíam números de tombo para identifica-los, de tal sorte que a numeração aqui utilizada 

será a atribuída pelo próprio Arquivo Público, que, por sua vez, leva em conta o ano da ação. 

As ações de Habeas Corpi deparadas e examinadas podem ser divididas da seguinte 

maneira: 

Tabela 2 - Números de Habeas Corpi no Arquivo Público no período estudado e sua 

finalidade 

 

Fundo: Tribunal de Justiça 

Ano Quantidade de Habeas 

Corpus encontradas 

Finalidade de utilização do 

Habeas Corpus 

1913 1 Liberdade do paciente 

1914 1 Funcionamento associação 

1915 1 Liberdade do paciente 

1916 1 Liberdade do paciente 

1917 1 Liberdade do paciente 

1918 2 Liberdade do paciente 

1919 3 Liberdade do paciente 

1920 2 Liberdade do paciente 

1921 3 Liberdade do paciente 

Continua 
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Conclusão 

Fundo: Tribunal de Justiça 

Ano Quantidade de Habeas 

Corpus encontradas 

Finalidade de utilização do 

Habeas Corpus 

1922 4 Liberdade do paciente 

1923 6 Liberdade do paciente 

1924 2 Liberdade do paciente 

1925 3 Liberdade do paciente 

1926 5 Liberdade do paciente 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Ceará 

Elaboração própria  

 

Dentre todos os pesquisados, notório é que apenas um Habeas Corpus foi impetrado 

levando em conta a Doutrina Brasileira que estendeu a utilização do referido remédio 

constitucional. A ação judicial é datada do ano de 1914, recebendo a numeração, segundo 

identificação do próprio Arquivo, 1914/01
214

. A impetrante do writ foi a associação 

beneficente A Promissora.   

Na situação em deslinde, a impetrante, pessoa jurídica, se insurgia, de forma preventiva, 

contra um Edital do Secretário da Justiça e da Segurança Pública publicado no Diário Oficial 

do dia 23 de setembro do referido ano. O objetivo principal da ação era poder exercer 

livremente suas transações e funcionar sem ameaças por parte da mencionada autoridade, 

considerando que a mesma possuía objetivos morais, uma vez que 20% (vinte por cento) do 

que fosse arrecadado seria destinado às instituições de caridade e fins industriais, tendo em 

vista que o objetivo era fundar um estabelecimento de crédito popular que facilitasse aos 

associados o levantamento de empréstimos a juros mais baixos. O fundamento do pedido se 

deu no art. 72, §24 da Constituição Federal de 1891 e art. 180 do Código Penal. 
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Figura 1 - Foto da petição inicial do processo 1914/01 

 

Destaca-se, por oportuno, que, nos autos, não consta o Decreto contra o qual o 

impetrante se insurge. O Juiz, no julgamento do caso, não concede a ordem, alegando, em 

suma, que a prescrição do art. 72, §24º da Constituição Federal de 1891 não exclui a 

competência da autoridade de, em casos prejudiciais ao bem público e no direito de terceiros, 

emitir Editais para tratar de assuntos dessa monta. A decisão ainda destaca que no Estado teria 

havido uma liquidação, que estaria sub judice, de uma associação com natureza similar a da 

impetrante que trouxe vários prejuízos financeiros à sociedade.  

Já no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a pesquisa foi realizada a 

partir da análise de acórdãos ligados a seara criminal do período de 20 de junho de 1916 a 27 

de maio de 1919 e 23 de agosto de 1921 a 28 de agosto de 1923, tendo em vista que tal órgão 

não possui em seus arquivos uma catalogação anterior a esse período, possuindo, tão somente, 

informações de interstícios temporais posteriores ao objeto dessa pesquisa. Destaca-se, ainda, 

que também não existem os processos completos para disponibilização, mas apenas livros 

com as decisões tomadas pelo referido colegiado, as quais, algumas vezes, estão com os 

acórdãos completos e grande parte contém apenas as ementas dos julgados.  

No âmbito das decisões referentes à seara penal proferidas pelo então Superior Tribunal 

de Justiça do Ceará – atualmente – Tribunal de Justiça do Estado do Ceará –, foram 

examinados 421 (quatrocentos e vinte e um) acórdãos no período de 1916 a 1919 e 275 

(duzentos e setenta e cinco) de 1921 a 1923. No primeiro período, 160 (cento e sessenta) 

Habeas Corpi foram impetrados, ou seja, 38% (trinta e oito por cento) dos julgamentos 
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realizados pela Corte cearense na esfera penal foi de Habeas Corpus nos anos de 1916 a 1919. 

Enquanto que entre os anos de 1921 a 1923, o percentual aumentou para 48% (quarenta e oito 

por cento), pois dos 275 (duzentos e setenta e cinco) acórdãos prolatados, 134 (cento e trinta e 

quatro) eram de Habeas Corpi.   

Desse total de julgados cingidos ao remédio constitucional, existe uma divisão realizada 

pelo próprio Tribunal de Justiça, na qual essas demandas são disjungidas em Petições de 

Habeas Corpus e Recursos de Habeas Corpus. No primeiro caso, são incluídos todos os 

acórdãos de writs interpostos tendo o Tribunal de Justiça como competência originária, de tal 

sorte que o segundo, como o próprio nome já sugere, são aqueles que chegaram à Corte por 

meio de um recurso, após análise do juiz municipal em sede de primeira instancia.  

Para fins de melhor explicitação acerca da importância do Habeas Corpus no Estado 

do Ceará e sua respectiva divisão, segue tabela explicativa: 

Tabela 3 - Números de julgamentos criminais e Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 

Períodos Número de 

julgamentos 

criminais 

Recursos de Habeas 

Corpus 

Petições de Habeas 

Corpus 

1916-1919 421 102 58 

1921-1923 275 71 63 

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 

Elaboração própria  

Desta feita, nota-se que o Ceará acompanhou o movimento nacional, ainda que não na 

mesma proporção, mas no sentido de se verificar que o Habeas Corpus, seja em que divisão 

for, entre as décadas de 1910 a 1920, aparece entre as demandas mais julgadas por parte do 

Tribunal local, ocupando um espaço de grande importância no Poder Judiciário.  

No entanto, sendo analisada a quantidade de acórdãos de Habeas Corpus acima 

referida, constatou-se que a grande maioria, especificamente, 158 (cento e cinquenta e oito) 

de 1916 a 1919 e 130 (cento e trinta) de 1921 a 1923 estão relacionados à liberdade de ir vir, 

isto é, apenas seis decisões do colegiado nesses períodos aplicam a Doutrina Brasileira do 
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Habeas Corpus, o que, sem dúvida, é um número pequeno dentro da proporção de 

julgamentos desse writ e do período de tempo. Consideração essa, evidentemente, com base 

nos acórdãos encontrados, o que, consoante ressaltado, não corresponde à totalidade do 

período de 1891 a 1926.  

Nesse contexto, destaca-se que a primeira decisão de Habeas Corpus encontrada – 

apenas a ementa do julgado - levando em conta a aplicação da Doutrina Brasileira do Habeas 

Corpus diz respeito ao Recurso de Habeas Corpus n 1.014, datado de 14 de dezembro de 

1917
215

. Foi um writ impetrado por João Cavalcante de Melo, em favor de seus dois filhos 

José e Artur Cavalcante, para que lhes fosse garantido o direito de pescaria no poço 

denominado Borge, encravado em terras que os pacientes alegavam ser possuidores.  O 

Tribunal não tomou conhecimento, alegando que a matéria não deveria ser discutida via 

Habeas Corpus. Como dito, por se tratar apenas da ementa, não foi possível uma maior 

exploração do julgamento.   

A segunda decisão é o Recurso de Habeas Corpus nº 1.009
216

, de 15 de outubro de 

1918, tendo como paciente Jose Augusto Ramalho e como impetrante o advogado H. 

Firmeza. Os Desembargadores consideraram que aos Estados – ex vi do art. 10, §3º do 

Decreto de n 11.497 de 23 de fevereiro de 1915, que fez a remodelação do exército nacional e 

mais particularmente do art. 7º da Lei 3.216 de 3 de janeiro de 1917 – foi assistido o direito de 

organizar suas forças policiais, constituindo, assim, como sendo forças auxiliares ao Exercito. 

Por outro lado, ao contrário do que foi alegado pelo impetrante, esses mesmos Estados 

deveriam também ter o direito de regulamentar as penas de prisão disciplinar para os seus 

oficiais e praças.
217

 Na oportunidade, os Desembargadores consideraram que o paciente José 

Augusto Ramalho não era praça de qualquer dos batalhões da Brigada Policial do Estado, mas 

simplesmente guarda da corporação destinada ao policiamento desta capital e, por conta disso, 

ele devia obediência ao Regulamento baixado como o Decreto Estadual nº 22 de 8 de abril de 

1915, que, por sua vez, não tinha qualquer pena de prisão disciplinar. Sendo assim, como foi 

aplicada ao paciente uma pena distinta da que foi estabelecida no Decreto referido – que era 

de advertência em particular ou censura em ordem de serviços ou multa ou suspensão ou 
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Recurso em Habeas Corpus n 1.014. Relatoria 

desconhecida. Ceará, 14 de outubro de 1917. 
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Recurso em Habeas Corpus n 1.009. Relatoria 

desconhecida. Ceará, 15 de outubro de 1918.  
217

 No julgamento, a Corte se utiliza de um acórdão unanime do Supremo Tribunal Federal de 29 de novembro 

de 1911, em que foi declarado que o Estado de São Paulo poderia ter a sua força de policia organizada 

militarmente em face da Lei n 1.860 de 1908, que reorganizou o Exercito (remodelado pelo Decreto n 11.497 de 

1915). E, por conta disso, não poderia negar o aludido direito ao Estado referente à prisão disciplinar. 
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demissão e, levando em conta a ausência de caráter militar da instituição que o paciente 

pertencia, sua pena foi anulada via Habeas Corpus.  

Já passando para o segundo interstício de tempo, qual seja de 1921 a 1923, tem-se que 

a primeira decisão encontrada e analisada é datada de 15 de dezembro de 1921, proferida na 

Petição de Habeas Corpus de n 404
218

, em que o advogado impetrante/paciente Dr. Adauto 

de Alencar Fernandes alega que está sendo prejudicado no exercício de suas funções como 

causídico pelo Juiz Municipal da 2ª Vara da Comarca de Fortaleza. A coação, segundo a 

decisão, se deu tendo em vista que o paciente foi tolhido na qualidade de impetrante de outro 

Habeas Corpus, tendo o referido juiz o impedido de ser defensor e procurador do Sr. Manoel 

Ventura de Oliveira. A justificativa do magistrado seria o fato de o impetrante ser Promotor 

de Justiça licenciado da Comarca de Iguatu e, sendo assim, não poderia exercer a advocacia 

no foro criminal. No entanto, o paciente argumentou que já atuou em processo semelhante, até 

porque, segundo o mesmo, nenhuma lei o proibia de exercer a advocacia estando licenciado 

de suas atividades enquanto Promotor de Justiça. 

O Tribunal de Justiça do Ceará, então, aplicando a Doutrina Brasileira do Habeas 

Corpus, considerou o remédio constitucional cabível e correto na sua utilização. E, já 

ingressando na seara meritória, destacou que o exercício da advocacia criminal pelo Promotor 

de Justiça, ainda que licenciado e fora do lugar de seu cargo, seria vedado, mesmo 

reconhecendo a inexistência de lei, tendo em vista que, segundo os Desembargadores 

deveriam ter sido observados os dispositivos genéricos da Lei de Organização Judiciária n 37 

de dezembro de 1892, notadamente, nos seus arts. 58 e 124, em que se achava a proibição 

plena e moralmente consagrada na lei da boa razão, a qual seria, segundo o julgado, 

reguladora fiel nos casos omissos da lei positiva. Consideraram, ainda, que se o funcionário, 

por motivo de doença, é temporariamente afastado do cargo que ocupa, seria forçosa a 

conclusão que a sua atividade não poderia ser exercida
219

. Desse modo, o Tribunal denegou a 

ordem. 
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 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Petição de Habeas Corpus n 404. Relatoria desconhecida. 

Ceará, 15 de dezembro de 1921. 
219

 Na prolatação do acórdão de n 404, a Corte também deixa claro que na hipótese indicada seria óbvio que se o 

impetrante estaria impossibilitado fisicamente de exercer suas atividades como promotor de justiça, levando em 

conta que estaria de licença, não poderia também, ao mesmo tempo, está perfeito e sadio para exercer o mesmo 

mister em outro lugar. Os Desembargadores consideraram ainda que haveria um preceito fundamental do pacto 

estadual que o Promotor de Justiça de Comarca, seria parte competente de um todo, consubstanciado no poder do 

Ministério Público do Estado, na conformidade dos arts. 80, itens 1, 2 e Constituição, tendo como Chefe o 

Procurador Geral, nos termos do art. 82 do mesmo diploma, não podendo, por via de consequência, em matéria 

criminal patrocinar causas, em especial ser representante. Foi levado em consideração ainda, por parte do 

Tribunal, que a jurisprudência nesse sentido já estaria firmada desde 1909.  
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O que se percebe no acórdão relatado é que o impetrante utiliza o Habeas Corpus não 

para tratar de sua liberdade, mas sim porque estaria sendo constrangido no exercício da 

advocacia por parte de uma autoridade pública, no caso, um magistrado. A naturalidade com 

que essa situação foi discutida na Corte no acórdão é notória, o que foi proporcionado graças 

à disseminação e a sedimentação, no caso já nos anos de 1920, da Doutrina Brasileira do 

Habeas Corpus, que não se restringiu somente a casos políticos em ações interpostas perante 

o Supremo Tribunal Federal, mas também aos Tribunais, notadamente o Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará – objeto de estudo – em casos específicos envolvendo a sociedade como 

um todo, ainda que, em termos de quantidade, apoucado. 

A segunda decisão deparada é a proferida na Petição de Habeas Corpus de nº 416
220

, 

datada de 23 de maio de 1922, em que se tem como impetrante a Sra. Rosa Ezequiel em seu 

favor e de seus dois filhos menores.  

Nessa situação, tem-se que um determinado individuo, que a decisão não deixa claro 

de quem se trata, “roubou” os filhos da impetrante da casa da mesma na cidade de Sobral, 

tendo a Sra. Rosa ido atrás. Ao encontra-los, o individuo se recusou a fazer a respectiva 

restituição dos menores. Diante da recusa, a imperante requereu ao juiz municipal a 

restituição de seus dois filhos, cuja diligência foi empregada, mas não teve o esperado efeito, 

ficando a impetrante impedida do exercício do pátrio poder sobre seus filhos. 

Na decisão, a Corte, ainda que não tenha sido de forma unânime, considerou que a 

exclusão do exercício do pátrio poder por parte da impetrante constituiria uma violação 

inominável as suas liberdades e que a reparação devida só poderia acontecer pro meio da 

concessão da ordem de Habeas Corpus, legitimando, assim, a sua propositura. Os 

Desembargadores também consideraram que essa medida foi a mais adequada a ser feita, 

tendo em vista que, claramente, que as liberdades das crianças e da impetrante estariam sendo 

cerceadas. Para tanto, o fundamento utilizado pelos julgadores foi o art. 515 do Código de 

Processo Criminal, esclarecendo que a ordem poderia ser concedida até mesmo de ofício, 

levando em conta tal dispositivo, sem a necessidade de ser analisado o caso do ponto de vista 

civil como fez o juiz municipal. Para tanto, ainda menciona que está seguindo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo no acórdão do dia 19 de 

agosto de 1918. Então, o Tribunal resolveu conceder a ordem à paciente para fins de garantir 

no exercício do pátrio poder, fazendo voltar os seus filhos a sua guarda e vigilância. O 
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Tribunal ainda manda que o juiz municipal cumpra a referida decisão utilizando-se de todos 

os meios e recursos legais disponíveis
221

.  

O terceiro caso encontrado a partir da análise dos acórdãos envolve uma questão 

política judicializadas bastante comum na Primeira República. Trata-se da Petição de Habeas 

Corpus n 429
222

 de 13 de outubro de 1922. 

O paciente, Cel. Frederico Gomes, era o presidente da Câmara Municipal da Cidade de 

Sobral, tendo como impetrante seu advogado, Olavo de Oliveira. Suas alegações se basearam 

no fato de que o mesmo estaria sendo impedido de exercer suas funções em face de ordens do 

Prefeito Municipal, que, se utilizando da força, o impedia de ingressar na Câmara e, por via 

de consequência, exercer as atividades para as quais foi eleito. Alegou, ainda, que essa atitude 

resultaria em uma dupla violação de seus direitos, seja sua liberdade física, seja sua liberdade 

enquanto funcionário público, não podendo, desse modo, exercer os deveres do cargo. 

Defendeu, ademais, que o Habeas Corpus seria o meio idôneo para garantir o exercício de seu 

mister enquanto funcionário público, até porque estava impossibilidade de exercer as 

atribuições do seu cargo de forma livre. O fundamento do remédio foi o art. 72, §22 da CF e o 

seu pleito foi no sentido de fazer cessar o ilegal constrangimento que vem suportando, para 

que, assim, pudesse exercer suas atividades normalmente, tendo em vista que era o único 

legítimo representante da Presidência da Câmara de Sobral.  

No primeiro momento, o julgamento foi convertido em diligência para que a 

autoridade de Sobral pudesse prestar seus esclarecimentos. Por ocasião do julgamento, após a 
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 Em voto divergente, um dos Desembargadores, ressalta que não seria caso de Habeas Corpus, pois o 

constrangimento apontado pela impetrante não estava sendo emanado de nenhuma autoridade pública, 

destacando, ainda, que nenhuma coação em sua liberdade física estaria ocorrendo capaz de justificar a 

interposição do writ. Então, cita inúmeros acórdãos em que o Supremo Tribunal Federal e o próprio Tribunal de 

Justiça do Ceará acerca dessas hipóteses de uso do Habeas Corpus, salientando, assim, que situações dessa 

natureza não podem ser atacadas com o uso desse remédio constitucional, o qual seria uma medida 

extraordinária. Na decisão, ainda se diz que a ação correta a ser aplicada contra a pessoa responsável por retirar a 

crianças da mãe seria uma ação criminal. No entanto, em voto divergente, o Desembargador Figueiredo e Sá 

destaca que, na verdade, a partir do momento em que os menores estão sendo mantidos com um estranho, está 

sendo cerceado o direito dos mesmos em ir e vir, razão pela qual o Habeas Corpus seria sim o meio idôneo para 

solucionar o problema. E o Tribunal de Justiça poderia atuar em sendo o caso de constrangimento particular, 

indaga-se. Logo em seguida, aduz que o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha um acórdão datado de 1919 que 

autoriza a concessão de Habeas Corpus independentemente de quem comete o constrangimento, seja autoridade 

publica ou particular. Então, ressalta que, mesmo assim, apesar da jurisprudência cearense não ter manifestação 

nesse sentido, no entanto, teria que se considerar que, na situação em deslinde, haveria o apoio indireto da 

autoridade pública, a qual deveria agir, mas assim não o fez ou agiu sem resultado prático, justificando, desse 

modo, o meio – Habeas Corpus – empregado, votando pela concessão da ordem. Por fim, ainda ressalta que a 

paciente utilizou o meio mais correto e célere, pois, se fosse ser impetrada outra ação, seria no foro do domicilio 

dos menores, praticamente inviabilizando o cumprimento, uma vez que as crianças não mais estavam na cidade. 
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superação dessa fase, foi suscitada incompetência da Justiça Estadual para o caso, mas foi 

desprezada por 3 votos, tendo como base o art. 23 da Lei nº 221 de 20 de novembro de 1894. 

Então, ingressando na análise meritória, o Tribunal entendeu que desde que o direito ao 

exercício das funções esteja fundado nos elementos da liquidez, da certeza e 

incontestabilidade e for o mesmo direito lesado, ameaçado de ser ofendido no exercício ou 

esteja sob qualquer ilegal coação, ainda que na espécie estivessem diante de uma “questão 

política” é certo que a situação encontrava guarida o uso do Habeas Corpus, encontrando o 

portador do direito conturbado segurança na utilização do amparo constitucional. Os 

julgadores consideraram, então, que o paciente se encontrava exatamente nessa situação, ou 

seja, o que lhe fez optar pelo meio idôneo e oportuno para fins de concessão da ordem de 

Habeas Corpus, para garantir toda a plenitude de seu direito ao cargo que ocupa, com estaria 

consubstanciado na doutrina, lei e jurisprudência. A decisão ainda cita vários autores, dentre 

eles Pedro Lessa e Pontes de Miranda.  

Desse modo, a ordem de Habeas Corpus foi concedida para fins de garantir o gozo da 

completa liberdade de locomoção do paciente, sem os embaraços e os obstáculos para 

desempenhar suas funções no cargo de Presidente da Câmara de Sobral. Como dito, mais um 

caso bem comum à Primeira República, só que, dessa vez, no âmbito local, em que o referido 

remédio constitucional é utilizado para fins de tratamento de questões de natureza política.  

E, por fim, o último acórdão encontrado dentro dos parâmetros de análise diz respeito 

à Petição de Habeas Corpus de número 430
223

, julgada em 1923, em que o Superior Tribunal 

de Justiça do Ceará não analisou o mérito, pois os Desembargadores decidiram que o writ não 

era o meio idôneo para se buscar a declaração de inconstitucionalidade da Lei n 1954, como 

rogava o impetrante.  

Sendo assim, traçando um paralelo de utilização do Habeas Corpus no campo político 

no Estado do Ceará por ocasião dos dois maiores movimentos ocorridos no período, que foi a 

saída de Nogueira Accioly e a Sedição de Juazeiro, aliado as instabilidades políticas do 

período com decretações de estado de sítio, intervenções federais, disputas pelo poder em 

todos os níveis da República, nota-se que o número de writs, do ponto de vista da aplicação da 

Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, pelo menos no Estado do Ceará, foi bem maior 

quando o objeto da celeuma era político. 

Ao mesmo tempo, nota-se, pela pequena quantidade de writs interpostos, no período 
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em que foi realizada a pesquisa, a partir da verificação das decisões encontradas, uma 

tendência de baixa utilização desse instrumento por parte da população em geral na 

perspectiva da ampliação trazida pela Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, ou seja, no 

Estado do Ceará, constata-se uma inclinação de uso do remédio constitucional de forma mais 

ampla por parte de autoridades políticas.    

Desse modo, a ideia defendida de que o Poder Judiciário, na Primeira República, foi o 

mecanismo usado para elastecer direitos, mormente os de cidadania por parte da população 

em geral, se perfaz, na perspectiva do Estado do Ceará, em relação a discussões - pelo menos 

do ponto de vista do objeto desse trabalho e na seara penal - sobre o direito de ir e vir, tendo 

em vista a diminuta adoção do Habeas Corpus para coibir outras ilegalidades e arbítrios da 

Administração Pública pelos cidadãos comuns. 
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CONCLUSÃO 

 

Antes da vigência da primeira Constituição Brasileira, em 1821, foi expedido o 

Decreto de 23 de maio, destacando que só seria possível a prisão no Brasil em caso de 

flagrante delito, havendo culpa formada e/ou condenação, além de determinar a celeridade no 

julgamento e outras medidas, demonstrando a existência de similitudes no que se refere à 

adoção do Habeas Corpus.  

No ano de 1824, já no período após a independência brasileira, com a edição da 

Constituição, não houve a previsão expressa do Habeas Corpus, em que pese o direito à 

liberdade tenha ocupado um espaço salutar no texto constitucional, muito embora não tenha 

havido previsão expressa de um instrumento capaz de tornar eficiente o exercício desse direito 

caso fosse violado. Então, como consequência, no ano de 1832, surge no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro, a figura do Habeas Corpus, a partir da edição do Código de Processo 

Criminal.  

Alguns regramentos trazidos pelo Código de Processo Criminal de 1832, dos arts. 340 

a 355 se estenderam à Constituição da República – em 1891 – e, até mesmo, ao Código de 

Processo Penal de 1941. Desse modo, tem-se que, em um primeiro momento, esse remédio foi 

consolidado apenas como um instrumento criminal. No entanto, à medida que as situações 

iam ocorrendo, o fim mais amplo de sua aplicação ia se corporificando tanto por atos 

legislativos e regulamentos, como também pela própria jurisprudência. 

Nesse contexto em que se observa o desgaste político imperial, aliado a fatores de 

natureza econômica e social, houve a queda da Monarquia e a substituição pela República no 

ano de 1889. Dois anos depois, surgiu a primeira constituição promulgada, a qual recepcionou 

o Código Criminal de 1832 e, consequentemente, o Habeas Corpus. 

Sendo assim, pelo caráter liberal do movimento que instituiu a república no país, antes 

mesmo da entronização da Carta Constitucional republicana, alguns diplomas já traziam o 

tom da amplitude da utilização do Habeas Corpus, notadamente, o art. 96 do Projeto da 

Comissão do Governo Provisório, do art. 23 dos Decretos n 510 de 22 de junho e 914 A de 23 

de outubro de 1890. Desta feita, com uma redação mais extensiva, veio a Carta Constitucional 

de 1891, adotando, expressamente, a utilização do Habeas Corpus no art. 72, §22 de uma 

maneira, sem dúvida, mais elástica e democrática. 
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Diante do exposto, provavelmente, por tais razões, o Habeas Corpus foi o instituto 

jurídico mais debatido da Primeira República, posto que se comportou como um instrumento 

de proteção da liberdade individual, o qual teve o seu conceito modificado pelas extensões 

oriundas da Carta Constitucional de 1891, que ampliou a importância do Poder Judiciário e do 

writ.   

Dessa forma, a ausência de mecanismos eficientes capazes de salvaguardar situações 

fáticas de violação de direitos praticadas pelo próprio Poder Público e pelo predomínio social 

foram essenciais para que a utilização do Habeas Corpus fosse ampliada e trouxesse 

consequências para esse período da história político-jurídica brasileira. 

No entanto, essa discussão não se sustentou até o fim da República Velha, tendo em 

vista que, o presidente à época, Artur Bernardes, sob a égide de um estado de sítio, tomou a 

iniciativa de propor ao Congresso, em mensagem datada de maio de 1924, que o Habeas 

Corpus passasse a ser adotado conforme o sistema norte-americano, ou seja, limitado a 

garantir a liberdade de locomoção. A mensagem foi aprovada pelo Congresso, dando origem à 

Revisão Constitucional de 1926, que culminou na utilização do Habeas Corpus de forma 

restritiva, pondo fim a Doutrina Brasileira desse writ. 

Assim, a presente pesquisa buscou correlacionar o contexto de interpretação 

desenvolvida pela Doutrina Brasileira do Habeas Corpus no uso desse remédio 

constitucional, com a participação ativa do Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal 

Federal durante a Primeira República, cujo uso acabou ganhando contornos políticos, tendo 

em vista que os governos desse período, de uma maneira geral, foram marcados por uma 

considerável quantidade de decretações de estado de sítio, assim como de intervenções 

federais, duplicidades de executivos e legislativos, aumentando exponencialmente, por via de 

consequência, a utilização de Habeas Corpus para altercar e emendar decisões tomadas pela 

Administração. 

 A possibilidade de questionamento de situações fáticas de cunho político, como 

demonstrado, pela via do Habeas Corpus foi objeto de grande controvérsia entre os 

constitucionalistas e os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo destacada a 

doutrina da supremacia judicial, que aduzia que existiam algumas questões que não podiam 

ser analisadas pelo Judiciário, pois estas fariam parte dos poderes do próprio Estado, e quem 

definiria quais eram essas questões, a partir da análise do caso concreto, seria o Poder 

Judiciário. O critério, então, seria a existência ou não de uma violação ou ameaça a um direito 

individual.  
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 Rui Barbosa foi um dos grandes defensores dessa doutrina, sustentando que o guardião 

da definição dessas questões seria o Supremo Tribunal Federal. Pedro Lessa, Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, entendia que, em determinadas situações, a ilegalidade que o 

paciente leva ao Judiciário não implica, necessariamente, a privação completa da liberdade 

individual. O paciente não precisaria estar preso ou exilado, mas se estivesse sendo tolhido de 

exercer um determinado direito do qual a liberdade física seria uma condição, caberia à 

utilização do writ, pouco importando a espécie de direito que o paciente deseja exercer, 

podendo ser desde um de caráter civil, constitucional ou, até mesmo, de cunho político. E, em 

que pese esse critério não ter sido acatado plenamente no primeiro quarto republicano, teve 

um papel importante na análise de casos políticos levados à Corte, pois se permitia julgar o 

pedido separando o tema político, que, por sua vez, ficaria a cargo dos demais poderes, cujas 

competências eram definidas pela Constituição Federal.  

 A partir de tais considerações no âmbito nacional, notou-se, após as pesquisas 

realizadas, que o Estado do Ceará na Primeira República seguiu a tendência nacional, à 

medida em que foi palco de conflitos políticos judicializados perante o Supremo Tribunal 

Federal, como a derrubada de Nogueira Accioly e a Sedição de Juazeiro, que culminou na 

saída de Franco Rabelo. No primeiro caso, um Habeas Corpus foi impetrado por parte de 

parlamentares cearenses contrários à este para que fosse assegurada a realização das reuniões 

da Assembleia Estadual, que, por sua vez, Franco Rabelo estava tentando impedir. Com o 

deferimento da ordem pelo Supremo Tribunal Federal, foi iniciada uma batalha de versões se 

a decisão estaria sendo cumprida ou não por parte do então Presidente do Estado.  

Dessa vez, com a queda da Presidência do Estado do Ceará oriunda da Sedição de 

Juazeiro, no ano de 1914, foi Franco Rabelo que buscou, por meio de um Habeas Corpus 

impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, retomar o poder, o que não foi possível pois o 

pedido restou prejudicado em face da intervenção já ter sido decretada pelo Governo Federal. 

Com essa decisão, o Presidente da República remeteu uma mensagem ao Senado, 

comunicando o ato de intervenção do Ceará realizado no dia 14 de março de 1914. O 

Presidente do Senado chamou a atenção da Comissão de Constituição e Diplomacia para o 

fato de esse ser o primeiro exemplo de comunicação do executivo ao legislativo federal. 

Porém, como a questão estava longe de ser estabilizada naquele momento, o Supremo 

Tribunal Federal ainda foi palco de vários Habeas Corpi para tratar da temática.  

Objetivando a complementação do trabalho, buscou-se, através de pesquisas realizadas 

no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e no Arquivo Público de acórdãos e ações de 
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Habeas Corpi, observar se os cidadãos cearenses utilizaram esse instrumento para fins de 

questionar violações de direitos promovidas pela Administração Pública. Então, a análise 

passou a ser catalogada levando em consideração apenas writs interpostos na perspectiva da 

Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, sendo desconsiderado o seu uso cujo objeto direto e 

precípuo fosse a liberdade de locomoção.  

Então, o resultado a que se chegou a partir da observação mencionada foi uma 

tendência de baixa utilização desse instrumento pela população em geral tendo como 

fundamento a ampliação de sua adoção, ou seja, no Estado do Ceará, constatou-se uma 

inclinação de uso do remédio constitucional de forma mais ampla por parte de autoridades 

políticas, algo não tão disseminado entre a sociedade.      

Destarte, a ideia de que o Poder Judiciário, na Primeira República, foi o caminho 

usado para elastecer e salvaguardar direitos, mormente os de cidadania por parte da 

população, se perfaz, na perspectiva do Estado do Ceará, sobre o direito de ir e vir, haja vista 

a apoucada adoção do Habeas Corpus para coibir outras ilegalidades e arbítrios da 

Administração Pública pelos cidadãos comuns. 
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