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Da prisão preventiva

. Previsão legal: arts. 311 a 316 do CPP

. Cuidado: reforma da Lei 12.403/11

. América Latina: degeneração da prisão-pena (Zaffaroni); o efeito sedante e a
obsessão pela imagem do imputado aprisionado

. Momento em que pode ser decretada:

. Pode ser decretada a qualquer momento, ao longo da persecução penal (CPP,
art. 311)

. Procede essa história de quem “ninguém é preso antes do trânsito”? Crítica ao
HC 126.292, do STF

. Cuidado: há orientação doutrinária no sentido de que a prisão preventiva
somente seria cabível, na fase da investigação, para os crimes que não
admitem a prisão temporária – única prisão que poderia ser acionada para
esses crimes após a Lei 7.690/89
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. Decretação ex officio: somente na fase processual (preservação do
sistema acusatório)

. Lembre-se a discussão a respeito da conversão do flagrante em
preventiva (objeções doutrinárias e jurisprudência do STJ)

. Quais são os crimes em que se admite a prisão preventiva?

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;

. Somente cabível em crimes dolosos, não sendo aplicável nos crimes
culposos e nas contravenções penais
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. Pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos: proporcionalidade
em relação às penas restritivas de direitos, nos casos de crimes
praticados sem violência ou grave ameaça

. Causas de aumento e diminuição devem ser consideradas

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal;

. Reincidência específica em crime doloso

. Segundo doutrina majoritária, os incisos devem ser analisados
isoladamente (pressupostos alternativos); nessa ótica, não incide o
limite mínimo fixado no inciso I
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. STF: reincidência é constitucional (RE 453.000)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

. Hipóteses específicas de violência contra a pessoa

. Garantia da execução de medidas protetivas de urgência

. Novamente, não é fixado patamar mínimo de incidência

. Mas não há menção a “crimes dolosos”...

. Subentende-se que esse tipo de violência se refere a condutas
dolosas


