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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



Da prisão preventiva

. Fundamentos: periculum libertatis

. CIDH: “perigo processual”

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.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas
por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).



Da prisão preventiva

. Conveniência da instrução criminal

. Equívoco na expressão “conveniência”  necessidade (CPP, art.
282, I)

. Risco à produção da prova

. Exemplos: ameaça a testemunhas, destruição de vestígios,
ameaça às próprias autoridades

. Ausência ao interrogatório? Não! (nemo tenetur se detegere)

. Revogação pela perda dos motivos determinantes –
provisionalidade da medida (situacional)



Da prisão preventiva

. Garantia de aplicação da lei penal

. Demonstração concreta de pretensão de fuga

. Não pode ser baseada em conjecturas ou presunções (ter dupla
nacionalidade, fazer viagens ao exterior, ser pessoa de alto poder
econômico)!

. Cuidado com a ausência momentânea, utilizada para evitar um
flagrante ou uma preventiva ou temporária ilegal; o que se quer
garantir, aqui, é a aplicação da lei penal, de forma que está
descaracterizada a necessidade da prisão caso se trate de hipótese
dessa natureza (STF, HC 89.501)

. Gravidade em abstrato do crime não é fundamento válido para
decretar a preventiva


