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Da prisão preventiva

. 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



Da prisão preventiva

. O descumprimento da medida protetiva, por si próprio, pode dar
ensejo à prisão preventiva?

. STJ, HC 100.512: necessidade de demonstração do periculum
libertatis (CPP, art. 312)

. Há objeções doutrinárias a essa orientação

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta
não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o
preso ser colocado imediatamente em liberdade após a
identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da
medida.



Da prisão preventiva

. Objeções doutrinárias:

- Nemo tenetur se detegere

. Tribunais Superiores: nemo tenetur não respalda a omissão ou
falseamento da identidade própria

- Princípio da proporcionalidade

. Proscrita em crimes culposos e contravenções; pena máxima
cominada superior a 4 (quatro) anos

. Renato Brasileiro: mandado de condução coercitiva para fins de
identificação – medida de curtíssima duração, com liberação do sujeito
logo após procedimento de identificação

. Nesse contexto, admite-se, ante à ausência de limitação no texto
legal, nos crimes culposos e até mesmo em contravenções penais



Da prisão preventiva

. Pressuposto: fumus comissi delicti

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

.É uma razoável atribuição de um fato punível a uma pessoa
determinada

. Aury Lopes Jr.: existência de sinais externos, com suporte fático real,
extraídos dos atos de investigação levados a cabo, por meio de um
raciocínio lógico, sério e desapaixonado


