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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de 
TODAS AS PESSOAS QUE SE ENCONTREM NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA apontando como autoridade coatora o GOVERNADOR 
DESSE ESTADO, que publicou o Decreto Estadual n. 970, de 4/12/2020, que dispõe 
sobre a intensificação de medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, 
voltadas à contenção da curva de disseminação da Covid-19 na unidade federativa 
referenciada, notadamente, in verbis (e-STJ fl. 11):

I - diariamente, limitação do horário de funcionamento de atividades e 
serviços não essenciais até a meia-noite, permitido o ingresso de novos 
clientes até as 23:00 horas;

II - diariamente, da meia-noite às 5 horas, restrição de circulação e de

aglomeração de pessoas em espaços, públicos e privados, e em vias 
públicas; e

III - funcionamento do transporte coletivo urbano municipal, respeitada a 
ocupação máxima de 70% (setenta por cento) da capacidade do veículo.

Parágrafo único. Fica excetuada do disposto no inciso II do caput deste 
artigo a circulação de pessoas necessária ao atendimento de situação de 
emergência, ao percurso residência ao trabalho e seu retorno, bem como ao 
funcionamento de atividades e serviços essenciais estabelecidos no art. 11 
do Decreto n° 562, de 2020.

 
Na presente impetração, alega a defesa, em resumo que (e-STJ fl. 8):

A intenção do Decreto é legítima e a adoção de medidas mais restritivas 
é indispensável para diminuir o espalhamento de vírus, a manutenção 
do sistema de saúde e a redução das mortes.

Entretanto, a restrição da mera circulação em vias públicas é medida 
inconstitucional que ameaça a liberdade de locomoção de todas as 
pessoas no território catarinense.
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É certo que a existência de emergência em saúde pública é situação 
inédita na história constitucional brasileira e pode ocasionar mudanças 
interpretação sobre o sentido do texto ou dos institutos constitucionais. 
Entretanto, a restrição da liberdade prevista no Decreto sequer é 
permitida em períodos de exceção (estado de defesa e de sítio) quando 
se admite restrição ao direito de reunião e a imposição de obrigação de 
permanência em localidade determinada (art. 137,1, a, e 139, I da 
Constituição Federal).

Não bastasse isso, é importante mencionar que a Lei n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus, não traz a possibilidade de restrição excepcional da 
liberdade de locomoção (exceto entrada e saída do País e locomoção 
interestadual e intermunicipal) e ainda prevê que as medidas restritivas 
previstas na lei somente poderão ser determinadas com base em 
evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas 
em saúde (art. 6o, § 1o).

Logo, a proibição pura e simples da circulação em vias públicas além de 
inconstitucional e ilegal, não parece ter qualquer justificativa científica, já 
que a pessoa circulando sozinha, com máscara e com respeito ao 
distanciamento social, ou mesmo de automóvel, não tem potencialidade 
de provocar qualquer risco à saúde.

Por fim, é importante reforçar que medidas menos drásticas e 
potencialmente mais efetivas do ponto de vista sanitário estão 
disponíveis à Autoridade Coatora, tais como o incremento de 
instrumentos e da capacidade de fiscalização das diversas atividades 
que foram recentemente retomadas sob condições especiais, e que, 
possivelmente, estão exercendo influência na alta da taxa de contágio 
no território catarinense [..].

 

Diante disso, requer "a concessão de tutela de urgência para o fim de 

suspender os efeitos do ato no ponto em que prevê a restrição de circulação de 

pessoas em vias públicas em todo o território catarinense" e, "no mérito, requer-se a 

confirmação da liminar para declarar nulo o ato coator no ponto em que prevê a 

restrição de circulação de pessoas em vias públicas em todo o território catarinense" 
(e-STJ fl. 10).

É, em síntese, o relatório.

Inicialmente, convém assinalar que a presente impetração está arrimada no 
art. 105, I, a e c, da Constituição da República, o qual preceitua que compete ao 
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os habeas corpus 

quando o coator for qualquer uma das pessoas mencionadas na alínea "a" do 
indigitado preceito de regência, entre elas os Governadores dos Estados.

No entanto, o writ deve ser indeferido in limine litis.

Isso, porque, ao que se depreende, a insurgência se volta contra ato 
normativo expedido pelo Governador, que teria se valido de tal norma para justificar 
medidas coercitivas impostas à população catarinense caso ela viesse a se locomover 
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fora das hipóteses permitidas em tempos de pandemia.

Tal irresignação – de jaez preventiva – não encontra, contudo, eco na 
jurisprudência desta Corte, que não raras vezes já consignou que "o remédio 

constitucional, em sua feição preventiva, não tem cabimento contra o chamado ato 
de hipótese, futuro e incerto" (STJ, AgRg no HC n. 520.143/RJ, relator Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 15/10/2019, grifei), máxime em 
situações como a presente, pois, para legitimar o manejo do writ, in casu, "exige-se 

uma real ameaça ao direito de locomoção, não bastando uma suposição infundada 
de que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal" (STJ, AgRg no RHC n. 
83.730/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
DJe de 25/05/2017, grifei).

Consoante recente decisão monocrática, da lavra da Ministra Assusete 
Magalhães, no HC n. 565.981/BA, "em tal perspectiva, não há como afastar, in casu, a 

inadequação da via eleita para o debate da lei em tese, sem que exista ordem de 
natureza arbitrária emanada das autoridades apontadas coatoras, capaz de 
ameaçar ou restringir a liberdade dos pacientes. A mera discussão da lei federal em 

vigor e de sua aplicação, em face de orientação administrativa, baseada em lei 

estadual, no campo hipotético, ainda que aparentemente, no entender da impetrante, 

pudesse levar a abusos, não enseja o deferimento da ordem" (grifei).

De mais a mais, não se pode ignorar que a situação delicada que acomete 
não só o Estado de Santa Catarina mas também todo o País pode exigir, por vezes, 
que as autoridades estatais atuem de forma mais enérgica, com expressões que, ictu 

oculi, possam exceder o hodierno, mas que não necessariamente isso implique 
obstáculo ante tempus à liberdade de locomoção. Aliás, a impetrante limitou-se a trazer 
à colação, no bojo da impetração, o decreto estadual ora em análise, mas "não 

demonstrou em que consiste o constrangimento ilegal causado [...], não indicando 
qualquer ato concreto que importe em lesão ou ameaça de lesão à liberdade 
ambulatorial, o que impede o conhecimento da impetração" (STJ, AgRg no HC n. 
520.814/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 
24/10/2019, grifei).

Ao fim e ao cabo, na linha da intelecção do verbete 266 da Súmula do STF, 
esta Corte tem sufragado o entendimento de que "o habeas corpus não constitui via 

própria para o controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral, 

sob pena de desvirtuamento de sua essência" (STJ, RHC n. 104.626/SP, relator 
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 13/8/2019).

Assim, não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese, como o ora 
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impugnado Decreto n. 970, de 4/12/2020, do Estado do Santa Catarina.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. 
PRETENSÃO DE IMPUGNAR LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO DO 
REMÉDIO CONSTITUCIONAL.

I - A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso ordinário, 
com fundamento no art. 105, II, a, da Constituição Federal, contra acórdão 
assim ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido 
em habeas corpus preventivo coletivo originário, visando impugnar a Lei 
Municipal n. 8.917/2018, de iniciativa do prefeito de Jundiaí, que estabeleceu 
condições para atividades artísticas, comerciais e de pessoas em situação 
de rua no território municipal.

II - A alegação da parte impetrante seria de que a iminente execução da lei 
cerceará o direito de ir e vir de pessoas em situação de rua, artistas de rua, 
vendedores de artesanatos e outros bens decorrentes de trabalho manual, 
prestadores de serviços que executam trabalho manual mediante o 
recebimento em dinheiro e de todas as pessoas que realizam as atividades 
descritas e previstas no art. 2° e 3° da mencionada lei. Embora se admita o 
cabimento de habeas corpus coletivo, no caso concreto, os pacientes 
integram um grupo difuso, de difícil identificação. Considerou a Corte de 
origem o descabimento de habeas corpus contra lei em tese, negando 
provimento ao recurso interposto naquela Corte.

III - A recorrente alega, em síntese, que não se trata de controle de lei em 
tese, mas de atos e constrangimentos pelos quais os pacientes estão na 
iminência de sofrer, cuidando-se de remédio constitucional preventivo, 
perfeitamente cabível e pertinente.

IV - Sustenta que não se trata de ordem ampla e abstrata, mais sim em prol 
das pessoas que estejam praticando as situações específicas elencadas na 
referida lei, existindo interesse juridicamente tutelável, e alega que a 
Constituição permite a utilização de habeas corpus coletivo. Indeferiu-se 
liminarmente o habeas corpus. Foi interposto, então, agravo interno.

V - Verifica-se que o recurso em habeas corpus é mera reiteração do HC n. 
441.991/SP, apresentando as mesmas partes causa de pedir e pedido, bem 
como interposto contra o mesmo ato coator - a referida lei municipal, 
embora, aparentemente, dirija-se contra acórdão proferido pelo Tribunal a 
quo.

VI - Na ocasião, depois de afastar a competência desta Corte para o 
deslinde da controvérsia, assim se consignou que a ação constitucional em 
comento tem como objetivo, de fato, impugnar a referida lei municipal, não 
sendo, pois, o instrumento processual adequado para essa finalidade.

VII - Em situações análogas à presente, veja-se que já decidiu o Supremo 
Tribunal Federal que não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese 
(STF, HC n. 109.101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
julgado em 7/2/2012, Processo Eletrônico DJe-105 Divulg 29/5/2012 Public 
30/5/2012; HC n. 109.327 MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão 
monocrática, julgamento em 4/8/2011, DJe-151 Divulg 5/8/2011 Public 
8/8/2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00699 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 501-506).

VIII - Ratifica-se a referida fundamentação, esclarecendo-se que o acórdão 
recorrido ordinariamente para este Tribunal não merece qualquer censura, a 
despeito do esforço da recorrente em demonstrar a alegação em sentido 
contrário. Esse também é o entendimento jurisprudencial assente nesta 
Corte de Justiça: HC n. 196.409/RN, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
Quinta Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 23/8/2012. Em situação idêntica, 
tem-se o seguinte precedente: RHC n. 104.626/SP, Rel. Ministro Ribeiro 
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Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019.

IX - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RHC 111.573/SP, relator 
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, 
DJe 18/11/2019, grifei.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Publique-se. Intimem-se.

        Brasília, 07 de dezembro de 2020.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
Relator
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