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Da prisão preventiva

. Nesse sentido: Gustavo Badaró, Tourinho, Antônio Magalhães
Gomes Filho e muitos outros autores

. Ausente do Novo Código de Processo Penal

. 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 + repercussão social

. Clamor social e credibilidade da justiça

. Rechaçado pelos Tribunais Superiores



Da prisão preventiva

. Garantia da ordem econômica

. “Subproduto” da garantia da ordem pública (mesmas críticas)

. Crimes contra a ordem econômica e financeira: lavagem de
dinheiro, sistema financeiro, ordem tributária, economia popular,
ordem econômica etc.

. Atenção: Lei 7.492/86, art. 30 estabelece que sem prejuízo do art.
312, a prisão pode ser decretada em razão da “magnitude da lesão
causada”

. Problema: só a magnitude da lesão legitima a prisão?

. Orientação jurisprudencial hoje é a de que a magnitude da
lesão é verdadeira elementar do crime, não sendo apta a,
isoladamente, justificar a preventiva; a questão deve ser regida
a partir do art. 312 do CPP



Da prisão preventiva

. Prazo da prisão preventiva

. Não há prazo previsto em lei (absurdo!)

. Ao longo da tramitação do PL 4208/2001, tentou-se fixar um
prazo máximo de duração da prisão cautelar, inclusive sendo
redigido o art. 315-A, que determinava que “a prisão preventiva
terá duração máxima de 180 dias em cada grau de jurisdição,
exceto quando o investigado ou acusado tiver dado causa à
demora”

. Infelizmente o dispositivo que pretendia fixar prazo máximo de
duração da prisão preventiva acabou vetado na Lei 12.403/11, e
um problema histórico não foi resolvido

. Novo CPP: prazo máximo de 180 dias (em regra)
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. Alternativa jurisprudencial: excesso de prazo na instrução criminal

. Antes da reforma de 2008 (procedimentos): 81 dias

. Atualmente, a depender do caso, considerando-se os atos
processuais e o procedimento aplicável, poderíamos ter um limite
fixado entre 95 e 190 dias

. Tribunais relativizam: complexidade da causa, número de
acusados, comportamento da defesa como causador da dilação

. O excesso de prazo seria caracterizado em três situações: a) a
mora processual resulta de inércia do Poder Judiciário (juiz que
demora para instruir o processo ou para proferir sentença); b)
quando a mora resulta de diligência suscitada exclusivamente pela
acusação ; c) quando a mora for incompatível com o princípio da
proporcionalidade, violando a razoável duração do prazo


