
RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo analisar as principais causas de impetração do habeas 

corpus, em razão disso foi realizada a leitura integral de todos os acórdãos proferidos pelo 

Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2017, especificamente 

no crime de tráfico de drogas, delimitação necessária para que fosse possível uma real 

compreensão sobre o tema. Buscou-se compreender se de fato há um uso exagerado deste 

remédio constitucional ou se na verdade ocorre um processo de democratização do processo 

penal decorrente do princípio do acesso à justiça que acaba por permitir este tipo de conduta. 

Visando uma abordagem aprofundada foi feita também uma análise dos principais aspectos do 

habeas corpus bem como sua história dentro do direito brasileiro, em conjunto com uma 

pesquisa jurisprudencial e doutrinária, sendo realizada depois a comparação dos principais 

acórdãos de acordo com as controvérsias existentes, momento no qual foi possível perceber a 

falha estrutural existente no ordenamento jurídico que permite este subjetivismo judicial 

causador de tamanha insegurança jurídica. Palavras-chave: Democratização. Insegurança 

jurídica. Subjetivismo judicial. Ineficácia recursal. Motivação 

 

ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to analyze the main causes of habeas corpus prosecution, as 

a result of the full reading of all judgments handed down by the Superior Court of Justice and 

the Supreme Court in 2017, specifically in the crime of trafficking in human beings. drugs, 

necessary delimitation so that a real understanding on the subject was possible. We sought to 

understand if there is in fact an overuse of this constitutional remedy or if in fact there is a 

process of democratization of criminal proceedings resulting from the principle of access to 

justice that eventually allows this type of conduct. Aiming at an in-depth approach, it was also 

made an analysis of the main aspects of habeas corpus as well as its history within the Brazilian 

law, together with a jurisprudential and doctrinal research, being made after the comparison 

of the main judgments according to the existing controversies, moment in the moment. which 

was possible to perceive the structural flaw existing in the legal system that allows this judicial 

subjectivism that causes such legal insecurity. Keywords: Democratization. Legal insecurity. 

Judicial Subjectivism. Recursive Ineffectiveness. Motivation 


