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DECISÃO

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em causa 

própria, apontando como autoridade coatora o Exmo. Governador do Estado de Santa 

Catarina, na edição do Decreto n. 970, de 04 de dezembro de 2020.

No presente writ, o impetrante-paciente afirma que o Governador do Estado de 

Santa Catarina instituiu o "toque de recolher" entre as 23h e 05h, por 15 dias, limitando 

a liberdade de locomoção das pessoas que transitam pelo território catarinense, nos 

termos do Decreto n. 970, em complemento ao disposto no Decreto n. 562.  

Sustenta que  o direito de locomoção é amplo em tempo de paz, conforme 

disciplina o art. 5º, XV, da Constituição Federal. 

Aduz ser flagrante a inconstitucionalidade do ato editado pelo Chefe do Poder 

Executivo Estadual.

Afirma que "sofre a iminência e ameaça concreta de ser abordado, preso e 

processado por descumprimento do “toque de recolher” o que ocasiona 

constrangimento ilegal ao direito de ir e vir" (fl. 08).

Requer, em liminar e no mérito, a expedição de salvo conduto, para garantir seu 

direito de locomoção, não sendo tolhido da liberdade de ir e vir. 

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, o impetrante-paciente aponta constrangimento ilegal na 

edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, do Decreto n. 970, de 04 de 

dezembro de 2020, que determinou, pelo prazo de 15 dias, dentre outras medidas, a 

restrição de circulação e de aglomeração de pessoas em espaços, públicos e privados, 

e em vias públicas,  como medida de controle da disseminação da COVID-19.

De início, ressalte-se que o exame da apontada inconstitucionalidade do referido 
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Decreto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal (v.g.  AgRg no HC n. 480.459/SP, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 10/04/2019; AgInt nos EDcl no REsp 

1.687.565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/09/2018; AgRg 

no AgRg no AREsp 1.275.927/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

DJe 24/10/2018).

No mais, verifica-se que o presente mandamus foi impetrado contra ato 

normativo em tese, o que se mostra vedado, segundo a pacífica jurisprudência desta 

Corte Superior de Justiça, que é firme no sentido de que "normas de caráter geral e 

abstrato, ainda que consideradas em desarmonia com a Constituição Federal, não 

podem ser impugnadas por meio de habeas corpus" (AgRg no HC 201.203/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1º/06/2011). 

Diante do exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.

Publique-se.

Intimem-se. 
 
           Brasília, 07 de dezembro de 2020.

Joel Ilan Paciornik 
Ministro
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