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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



Da prisão preventiva

. Prisão de estrangeiros: costume de se decretar quase
“automaticamente” quando ele não tem residência fixa no Brasil

. Com a celebração de acordos de cooperação judiciária, tendo o
imputado residência fixa no país com o qual o Brasil celebrou o
acordo, se tem entendido ser desnecessária a prisão, eis que a
pena pode ser executada no estrangeiro (STF, HC 91.690 -
Espanha)

. Garantia da ordem pública

. Prisão para a garantia da ordem pública: figura que enfrenta
severas objeções de boa parte da dogmática processual



Da prisão preventiva

. 1ª orientação doutrinária: hipótese inconstitucional

. Objeções: referencial semântico indeterminado, ausência de
função estritamente cautelar, ferramenta de segurança pública
(prevenção) e antecipação da pena

. Geraldo Prado:

[…] a inconstitucionalidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública (e da ordem econômica) não
decorre exclusivamente do que ela não é: de não se tratar
de medida cautelar. Esta prisão é inconstitucional também
pelo que ela é: medida de polícia judicial que antecipa a
punição, o castigo, e o faz mais gravemente desvinculada da
questão controvertida no processo – se o acusado é
penalmente responsável pela conduta que lhe é atribuída –
valendo-se do processo como mero veículo ou pretexto para
impor privação de liberdade



Da prisão preventiva

. Aury Lopes Jr.:

Grave problema encerra ainda a prisão para garantia da ordem
pública, pois se trata de um conceito vago, impreciso,
indeterminado e despido de qualquer referencial semântico. Sua
origem remonta a Alemanha na década de 30, período em que o
nazifascismo buscava exatamente isso: uma autorização geral e
aberta para prender. Até hoje, ainda que de forma mais
dissimulada, tem servido a diferentes senhores, adeptos dos
discursos autoritários e utilitaristas, que tão “bem” sabem utilizar
dessas cláusulas genéricas e indeterminadas do Direito para fazer
valer seus atos prepotentes.
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. Nesse sentido: Gustavo Badaró, Tourinho, Antônio Magalhães
Gomes Filho e muitos outros autores

. 2ª orientação doutrinária (majoritária): constitucional

. Risco concreto de reiteração delituosa

. STF, HC 97.688 e STJ, HC 85.922

. 3ª orientação doutrinária:

. Risco de reiteração delituosa e clamor social

. Repercussão do fato e credibilidade da justiça

. Rechaçado pelos Tribunais Superiores


