
a possibilidade de prisão preventiva 
Innr'imanto de medida protetiva de urgência 

pessoa com deficiência, assim como 
de violência doméstica e familiar contra a 

a revogação do art. 313, inciso IV, Cpp 
111, também do art. 313, CPP. Deu ainda, 
deserção da apelação por motivo de fuga 
595, CPP). 

lagem densa no tratamento processual 
liberdade provisória como medidas caute
reflexão nos tópicos aseguir desenvolvidos. 
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