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RESUMO

O Habeas Corpus é um remédio constitucional que tem a previsão em nossa Carta Política de 1988, o seu cabimento esta no ART5°,LXVIII. Ao 
suscitar o Habeas, como já é de conhecimento de todos, que busca obstar a lesão ou ameaça ao direito de locomoção (ir e vir), que está atrelado 
á dogmática jurídica, mais precisamente o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual, desta forma o papel do habeas 
corpus é de suma importância para evitar a supressão de direito constitucional dos indivíduos, desta forma, quando impetrado busca cessar com 
a ilegalidade ou arbitrariedade, assim, respeitando o devido processo legal e os direitos e garantias individuais e fundamentais com previsão 
expressa na carta cidadã de 1988. importante salientar que no neoconstitucionalismo contemporâneo impera os princípios constitucionais, 
constituído pelo poder constituído originário, sempre observando e buscando tutelar os direitos humanos.O Habeas Corpus teve sua criação 
originalmente com a Carta magna de 1215, na Inglaterra, que tinha por escopo evitar o abuso de poder da monarquia inglesa, a geração deste 
remédio constitucional teve como fato, uma carta redigida pelos nobres, tendo como destinatário o Rei João sem terra, onde iniciou-se um 
controle legal para a prisão dos seus súditos, assim, não podendo a monarquia prender indivíduos sem os mesmos ter cometidos fatos 
punitivos.O Habeas Corpus foi importado para o direito brasileiro com a chegada de D. João VI, pois, pairava entre a população o medo de 
ilegalidades ou arbitrariedades do soberano, a primeira previsão deste remédio constitucional no ordenamento pátrio, foi em 1932, no código 
criminal do império brasileiro, mais precisamente no ART 340, que estava redigida desta forma:todo cidadão que entender que ele, ou outro, 
sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem o direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor.O Habeas Corpus 
tem característica de norma constitucional a partir em 1891, com a Constituição da República, servia para resguardar todo em qualquer direito, 
tanto quanto o penal ou civil, entretanto, a partir 1926, com a criação do Mandado de Segurança, o Habeas Corpus passara somente a tutela de 
direito da liberdade de locomoção. Neste mesmo diapasão, estar fatos contemporâneos com a devida midiatização das decisões judiciais, a 
impetração do Habeas Corpus tornou-se banalizada, essa banalização estar atrelada a quantidade de Habeas Corpus impetrado, onde qualquer 
prisão mesmo que bem fundamentada estará sujeita a impetração do Habeas Corpus, com fulcro no princípio da ampla defesa, contudo, é um 
instrumento eficaz para se evitar certas atrocidades jurídicas aos pacientes. Com as prisões de políticos, pessoas importantes ou de notoriedade 
na comunidade brasileira, aumentara a quantidade de Habeas Corpus, nesta mesma trajetória, houve o aumento Habeas corpus cedidos em prol 
do paciente, assim, aumentando a sensação de impunidade, diante de pessoas que não tenha nenhum conhecimento jurídico. A sensação de 
impunidade aumenta de acordo com o Quarto Poder, mídia, muito influenciador nas populações que goza de menor grau de instrução ou até 
mesmo em indivíduos com um maior grau de instrução, contudo, não conhece o instrumento do Habeas Corpus, e nem a dogmática de nossa 
carta magna de 1988. Será levado para o seminário alguns casos em que houve a concessão de Habeas Corpus, assim, evitando decisões 
teratológicas, desta forma, será resguardados os direito e garantias fundamentais do paciente. As informações utilizadas foram tiradas de 
websites,doutrinas e videoaulas.
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