Exmo. Sr. Dr. Juiz ou Colendo Tribunal,
competente.
(destinatário é o impetrado, escreva como está acima, se não souber a autoridade
competente não se preocupe, pois quem receber o habeas corpus tem o dever de
remetê-lo à autoridade competente)

“HABEAS CORPUS”
(destaque o título de seu documento isso chama a atenção para o trâmite
urgente e prioritário do Habeas Corpus)

Eu, (nome), (nacionalidade), natural de (naturalidade), (profissão),
(estado civil), portador do RG nº..., inscrito no CPF/MF..., filho de (mãe) e (pai),
nascido em (data de nascimento), (se estiver em liberdade, mas sob ameaça
de prisão use seu endereço de residência) residente e domiciliado à rua ..., nº
..., bairro..., cidade..., CEP..., estado..., (se estiver preso ou detido use o
endereço da prisão ou lugar da detenção) domiciliado na prisão ..., na cidade
.... (a identificação deve ser a mais completa possível para evitar confusões
com homônimos), paciente, venho respeitosamente impetrar este Habeas
Corpus em defesa própria, nos seguintes termos:
PEDIDO PRELIMINAR
1. Solicito preliminarmente a vossa excelência ou colendo Tribunal que
caso não sejam a autoridade competente para julgar este presente
Habeas Corpus se digne a remetê-lo á autoridade competente para
julgá-lo e concedê-lo.

DOS FATOS

Exmo. Juiz ou colendo Tribunal, no dia ...do mês... do ano... às ... horas,
ocorreu que eu, paciente, fui vítima de constrangimento ou constrição ilegal em
minha liberdade de locomoção da seguinte forma:
-- Eu estava (em tal lugar) fazendo... com a intenção de ... quando
apareceu a autoridade tal que agiu assim... (narre o fato acontecido com
riqueza de detalhes de forma clara e resumida sem divagações ou
dramatizações exageradas) e por fim tive minha liberdade cerceada
ilegalmente com minha detenção ou prisão decretada.
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Entendo que minha liberdade foi ilegalmente cerceada pelo motivo de
que... (descreva o porque você acha que sua liberdade foi ilegalmente
cerceada)
Esclareço que sou pai e minha família depende de mim, tenho tantos
filhos, tenho boa conduta social e sou reconhecido por minha honestidade,
tenho emprego fixo, não tenho antecedentes criminais (informe tudo o que você
tem de bom em seu favor e que poderia motivar a concessão de seu Habeas
Corpus).
Assim entendo que eu não deveria estar injustamente detido ou preso
motivo pelos quais passo a pedir.
DOS PEDIDOS
Venho pedir a vossa excelência senhor Juiz ou colendo Tribunal que
salvo melhor juízo se digne e conceda a este paciente os seguintes pedidos:
1- Solicito a procedência e o acolhimento deste pedido de Habeas
Corpus em meu favor como paciente, de forma a cessar o
constrangimento ilegal que venho sofrendo em minha liberdade de
locomoção;
2- Solicito a concessão deste Habeas Corpus em sede de liminar
devido à urgência no reestabelecimento do direito infringido;
3- Solicito a expedição do respectivo mandado de alvará de soltura se
(estiver preso) ou salvo conduto (se estiver solto);
4- Solicito também se for caso que os fatos sejam levados ao
conhecimento do Ministério Público para as devidas providências;
Tudo na melhor forma do Direito, da Justiça e dignidade humana.
Termos que peço deferimento.
Local, data...
Assinatura...
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