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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma amostragem sobre a aplicação de medidas cautelares diversas nos crimes de tráfico de drogas, a partir de 
julgamentos realizados em sede de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), após o advento da Lei 12.403/11. A partir de 
uma leitura do art. 310 do CPP, podemos observar que depois da lavratura do auto de prisão em flagrante, o juiz poderá relaxar a prisão quando 
ilegal, conceder a liberdade provisória, aplicar alguma medida cautelar alternativa à prisão preventiva ou, se presentes os seus requisitos, 
decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Em sendo esta decretada, forçará o acusado preso a buscar em segunda instância, através do 
habeas corpus, uma mudança na sua situação. Assim, buscamos delimitar a espécie de ação judicial que tivesse como conteúdo a concessão das 
medidas cautelares diversas no âmbito dos crimes de tráfico de drogas e que permitisse uma avaliação quantitativa e qualitativa antes do 
julgamento de mérito dessas ações. Por ser o processamento e julgamento desses crimes da competência da justiça estadual, a análise se deu no 
âmbito do TJSC, local de nossa atuação profissional e acadêmica. Quanto ao aspecto temporal, foram consideradas as decisões julgadas entre os 
anos de 2012 e 2015. Destaca-se que no período identificado acima, o TJSC julgou cerca de 1800 ações de habeas corpus no âmbito do tráfico de 
drogas, sendo que desse total, 312 ações obtiveram a concessão da ordem. No campo jurisprudência, fazendo a pesquisa em acórdãos da classe 
habeas corpus, lançando as expressões “tráfico de drogas - cautelares diversas – ordem concedida” foi possível localizar 60 decisões que 
determinaram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A análise qualitativa dos acórdãos 
indicou: a) a falta de fundamentação apta a embasar o decreto de prisão preventiva se constitui no principal argumento do TJSC para conceder a 
ordem de habeas corpus. A ausência de fundamentação, constatada em mais da metade dos julgados, representou que ao decretar a prisão 
preventiva o magistrado de primeiro grau não ponderou com argumentos idôneos o requisito e os fundamentos da medida; b) as medidas 
diversas aplicadas em substituição à prisão preventiva, de regra são as previstas art. 319, I, II, IV e V, do CPP. Foi possível identificar quanto ao 
comparecimento periódico em juízo, que geralmente o prazo fixado é 15 dias. Em relação à proibição de frequentar determinados lugares, fez-se 
menção a “determinados lugares” como sendo bares, boates, prostíbulos, festas públicas e afins. Acerca da proibição de ausentar-se da Comarca 
quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação, constatou-se que a referida medida aparece em todos os acórdãos, 
muito embora tenha uma finalidade restrita de cautela probatória. Sobre o recolhimento domiciliar, a determinação é que o acusado deve 
recolher-se em dias úteis em seu domicílio após as 22hs e em dias de folga após as 20hs, perdurando até 6hs dou outro dia, salvo nos dias em que 
estiver comprovadamente a serviço ou em frequência escolar; c) a aplicação é sempre cumulativa das cautelares diversas e não se identifica de 
forma clara a finalidade das medidas. Encontra-se presente em todos os acórdãos pesquisados a cumulação das medidas diversas, o que a nosso 
ver, é uma verdadeira deturpação do seu cabimento, já que a cumulação não deveria ser a regra, mas a sua exceção. Assim, é possível reforçar o 
entendimento de que, muito embora as medidas alternativas buscassem fortalecer a liberdade durante o processo, o que se percebe é 
justamente o seu enfraquecimento, já que a prisão provisória continua sendo recorrentemente acatada e, quando isso não ocorre, acumulam-se 
medidas cautelares alternativas ao acusado.
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