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ORIENTAÇÃO 
 

HABEAS CORPUS 
 

O Hábeas Corpus, enfim é um instituto que se presta para salvaguardar 
a liberdade de todo ser humano que sofre constrangimento ou que está na 
iminência de sofrê-lo, podendo ser requerido por qualquer pessoa. 
Nosso pais é um dos signatários da convenção Americana sobre humanos, 
assinada em SAN JOSE, COSTA RICA, no dia 22 de Novembro de 1969, e 
cujo artigo 8° - l, tem a seguinte redação: "toda pessoa tem direito de ser 
ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei anterior, na 
defesa de qualquer acusação penal contra ela formulada, ou para 
determinação, de seus direitos de obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal 
ou de qualquer outra natureza...". 

Â ordem de Hábeas Corpus é para ser executada. O poder executivo 
não desobrigar-se missão, sendo obrigado a cumpri-la. 

O fato de qualquer cidadão poder elaborar um HC não significa queira 
obter êxito em sua pretensão, é necessário que o elaborador do pedido se 
esmere convencer  o  magistrado  que   o se   encontra  sofrendo  um 
constrangimento ilegal, não basta apenas alegar, sempre é de bom grado 
quando possível juntar também documentos que possam elucidar o 
magistrado. 

É evidente que quando se pleiteia um HC o maior desejo é obter a 
medida liminar, levando se em conta que a autoridade co-autora goza de urna 
certa credibilidade dado ao cargo que ocupa, dificilmente se obtém uma liminar 
se não for dada garantias indiscutíveis do constrangimento do paciente. 

O formulário do HC é praticamente o mesmo para todas as autoridades, 
mudando apenas a autoridade co-autora e os argumentos que lhe leva a 
buscar tutela em estâncias superiores. 

Quando não se obtém êxito em deferimento de HC junto ao Tribunal de 
Justiça e se decide tentar bater às portas do Superior Tribunal de Justiça, e 
importante juntar ao novo HC  desta feita distribuída na estância superior, 
copias na integra do HC distribuído no Tribunal de justiça, agindo assim estará 
aumentando as de obter o deferimento da liminar, mesmo porque o Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, terá em suas mãos todas as peças que se fazem 
apreciar a medida liminar, sendo certo que quando ausente as pecas 
normalm&nte não resta ao ministro outra opção se não oficiar a autoridade co-
autora para pr&star as informações devidas, ocasião em que a autoridade só 
remete para a instancia superior cópias dos documentos que incriminam o réu 
e que a sua decisão. 
 Em nosso formulário colocamos apenas a primeira e ultima 
pagina podendo o usuário quando da elaboração do HC, estender-se por 
quantas paginas forem necessárias para elucidar os fatos que possam 
embasar o convencimento do magistrado e com isto aumentar as 
possibilidades de se obter um deferimento da medida liminar. 
 
 
 
 
 



 
1)- Elaborar o HC em 3 (três) vias, sendo que juntamente com a primeira 

via que leva consigo todos os documentos, devem se colocar também uma 
cópia para que seja oficiada a autoridade co-autora e a outra via devera servir 
de protocolo.em vias para poder ficar com uma de protocolo. 

2)- O local para distribuir o HC será sempre o Tribunal de Justiça do 
respectivo estado, podendo ser enviado por correspondência o mesmo ocorre 
com o Superior Tribunal de Justiça e O Supremo Tribunal Federal. 

3)- O deferimento ou não da liminar deve ocorrer no prazo de 5 (cinco) 
dias, após o que será intimada a autoridade co-autora a manifestar-se 

4)- Em não sendo deferida a liminar, pode se imediatamente ingressar 
com outro HC para a instancia superior pleiteando o deferimento da medida 
liminar e neste constar que a mesma foi indeferida pela instancia anterior.  

 5)- Não se pode ingressar com HC diretamente no STJ ou no STF antes 
de tomar tal providencia nas instancias inferiores já que não se pode suprir 
estâncias. 

 
OBSV.: O Hábeas Corpus pode ser impetrado também contra atos de delegado 
de policia, neste caso deve ser intentado junto à Vara da Fazenda Publica. 
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EXLMO. SR.(a) DR.(a) JUIZ(a) DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE _____________________ 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO   URGÊNCIA 
Hábeas     Corpus  
Pedido de Liminar 
 

PACIENTE 
Nome. _______________________________ 
RG_______________ MATRICULA ________ 
Pai   _________________________________ 
Mãe _________________________________ 
Data do nascimento      ___/___/___ UF_____ 

 
IMPETRANTE 
Nome.   ______________________________ 
RG______________   CPF_______________ 
End   ________________________________       
_____________________________________ 

 
AUTORIDADE CO AUTORA. 
Ilustríssimo  Senhor  Doutor Juiz de Direito  da 
Vara Crimina! do Município de    ___________ 
Nos autos do processo N°  _______________ 

 
DOS FATOS 

 

    O PACIENTE, está_________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 



DO DIREITO 
 
 

O artigo 5° da Constituição da Republica Federativa do Brasil em seu 
parágrafo LXVIII e também o artigo 647 e seguintes do Código de processo 
Penai são claros no sentido de que cabe ao PACIENTE o direito pleiteado. 
 
 

DA LIMINAR PLEITEADA 
 

O   REQUERENTE   pleiteia,   que   após analisados os fatos e conferida 
minuciosamente a documentação que acompanha o presente pedido de 
Hábeas Corpus . se digne vossa Excia deferir liminarmente o pedido formulado, 
após o que oficie a autoridade co autora para que preste as devidas 
informações, após o que seja julgado o presente Hábeas Corpus procedente, 
tornando-se definitiva a liminar deferida. 

 
 

DOS REQUERIMENTOS 
 

a}-   Determine  Vossa  Excelência  seja autuado o presente pedido de 
Hábeas Corpus nos moldes regimental e constitucional, 

b)- Seja dada ciência ao procurador geral 
da justiça devendo o mesmo se manifestar e acompanhar o presente até o 
final, julgamento. 

c}- Após. cumprida a medida liminar que se acredita será deferida, seja 
dada ciência à autoridade co-autora para que tome conhecimento e manifeste-
se nos prazos legais. 
 
 

Termos em que. 
 
 

Pede e espero deferimento 
 
 

____________de ________ de 200 __. 
 
 

 
 

 ________________________________ 
IMPETRANTE 
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EXLMO. SR.(a) DR.(a) PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO   URGÊNCIA 
Hábeas     Corpus  
Pedido de Liminar 
 

PACIENTE 
Nome ._______________________________ 
RG_______________ MATRICULA ________ 
Pai __________________________________ 
Mãe     _______________________________ 
Data do nascimento      ___/___/___ UF_____ 

 
IMPETRANTE 
Nome. _______________________________ 
RG ______________  CPF_______________ 
End   ________________________________       
_____________________________________ 

 
AUTORIDADE CO AUTORA. 
Ilustríssimo Senhor Doutor Desembargador do 
Tribunal de Justiça  _____________________ 
Nos autos do processo N°. _______________ 

 
DOS FATOS 

 

    O PACIENTE, está_________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

DO DIREITO 



 
O artigo 5° da Constituição da Republica Federativa do Brasil em seu 

parágrafo LXVÜ! e também o artigo 647 e seguintes do Código de processo 
Pena! são claros no sentido de que cabe ao PACIENTE o direito pleiteado. 
 
 

DA PLEITEADA 
 

O   REQUERENTE   pleiteia,   que   após analisados os fatos e conferida 
minuciosamente a documentação que acompanha o presente pedido de 
Hábeas Corpus , se digne vossa Excia deferir liminarmente o pedido formulado, 
após o que oficie a autoridade co autora para que preste as devidas 
informações, após o que seja julgado o presente Hábeas Corpus procedente, 
tornando-se definitiva a liminar deferida. 

 
 

DOS REQUERIMENTOS 
 

a}-   Determine  Vossa  Excelência  seja autuado o presente pedido de 
Hábeas Corpus nos moldes regimental e constitucional. 

b)- Seja dada ciência ao Ministério Publico Federai para que o mesmo 
se manifeste-se e acompanhe o presente HC até o finai, julgamento. 

c}- Após, cumprida a medida liminar que se acredita será deferida, seja 
dada ciência à autoridade co-autora, para que tome conhecimento e manifeste-
se nos prazos Segais. 
 
 
 

Termos em que. 
 
 
 
                                                      Pede e espero deferimento 
 
 
 
 

_____________ de ____________ de 20____ 
 
 
 
                                                      ____________________________________ 
          IMPETRANTE 
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EXLMO. SR.(A) DR.(A) MINISTRO(A) PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 
 
 
 
  
DISTRIBUIÇÃO   URGÊNCIA 
Hábeas     Corpus  
Pedido de Liminar 
 

PACIENTE 
Nome  _______________________________ 
RG  _____________   MATRICULA ________ 
Pai     ________________________________ 
Mãe     _______________________________ 
Data do nascimento      ___/___/___ UF_____ 

 
IMPETRANTE 
Nome________________________________ 
RG ______________ CPF _______________ 
End.  ________________________________       
_____________________________________ 

 
AUTORIDADE CO AUTORA. 
Ilmo .(a) Sr. (a) Dr.(a)  Desembargador (a)  do 
Superior Tribunal de Justiça nos autos nº____ 
_____________________________________ 

 
DOS FATOS 

 

    O PACIENTE, está_________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

 
DO DIREITO 

 



O artigo 5° da Constituição da Republica Federativa do Brasil em seu 
parágrafo LXVÜ! e também o artigo 647 e seguintes do Código de processo 
Pena! são claros no sentido de que cabe ao PACIENTE o direito pleiteado. 
 
 

DA PLEITEADA 
 

O   REQUERENTE   pleiteia,   que   após analisados os fatos e conferida 
minuciosamente a documentação que acompanha o presente pedido de 
Hábeas Corpus , se digne vossa Excia deferir liminarmente o pedido formulado, 
após o que oficie a autoridade co autora para que preste as devidas 
informações, após o que seja julgado o presente Hábeas Corpus procedente, 
tornando-se definitiva a liminar deferida. 

 
 

DOS REQUERIMENTOS 
 

a}-   Determine  Vossa  Excelência  seja autuado o presente pedido de 
Hábeas Corpus nos moldes regimental e constitucional. 

b)- Seja dada ciência ao Ministério Publico Federai para que o mesmo 
se manifeste-se e acompanhe o presente HC até o finai, julgamento. 

c}- Após, cumprida a medida liminar que se acredita será deferida, seja 
dada ciência à autoridade co-autora, para que tome conhecimento e manifeste-
se nos prazos Segais. 
 
 
 

Termos em que. 
 
 
 

Pede e espero deferimento 
 
 
 
 

__________ de _________ de 200___ 
 
 
 
 
                                                                _______________________________ 
                 IMPETRANTE 
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