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DISCIPLINA: DIREITO PROCESSUAL PENAL 1

CÓDIGO:

PROFESSOR: THIAGO BOTTINO DO AMARAL

CARGA HORÁRIA: 60h

EMENTA
Princípios processuais penais. Sistemas preliminares de investigação. Processo de conhecimento.
Medidas Cautelares.
OBJETIVOS GERAIS
Conhecer o direito processual penal
METODOLOGIA
Cada aula terá como ponto de partida um caso concreto cuja discussão suscita diferentes
possibilidades de aplicação do direito. Essa metodologia aposta na capacidade do aluno de
graduação da FGV Direito Rio de alçar vôos teóricos mais altos para discutir, com profundidade,
os temas mais palpitantes da atualidade do Direito Processual Penal. O uso de casos concretos a
partir de uma perspectiva crítica traz a realidade da aplicação do direito para dentro da sala de
aula e estimula a participação do aluno no processo de aprendizado, criando-se um ambiente de
interatividade entre aluno e professor e aprimorando sua capacidade de raciocínio lógico-jurídico.
O objetivo dessa metodologia é habilitar o aluno a identificar problemas e resolvê-los de forma
pragmática, sem deixar de se posicionar criticamente.
PROGRAMA
Módulo 1: Princípios Fundamentais do Processo Penal: presunção de inocência; vedação de autoincriminação; vedação de provas ilícitas; sistema acusatório, paridade de armas; direito a recurso;
garantia do juiz natural; contraditório, ampla defesa, publicidade dos atos processuais, prazo
razoável de duração do processo.
Módulo 2: Sistemas de Investigação Penal: Inquérito policial e investigação direta presidida pelo
MP;
Módulo 3: Instrução Criminal:
o
Jurisdição e competência. Definição ratione loci, ratione materiae, ratione personae.
Conexão e continência. Prevenção.
o
Exercício e disposição do direito de queixa e de representação. Ação civil ex delicto. A
intervenção do Ministério Público na ação penal privada. A decisão de recebimento e de rejeição
da denúncia/queixa. Aditamento da denúncia.
o
Procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Citação e intimação. Suspensão
parlamentar do processo. Suspensão obrigatória do processo.
o
Defesa preliminar. Julgamento antecipado da lide. Audiência de instrução e julgamento.
Instrução processual penal. Reconhecimento, acareação e documentos. Exame de corpo de delito
e perícias em geral. Interrogatório. Prova de acusação e de defesa. Diligências. Alegações finais.
o
Sentença. Princípio da correlação entre acusação e sentença. Emendatio e mutatio libelli.
Embarguinhos.
Módulo 4: Medidas Cautelares: Teoria geral das medidas cautelares em matéria penal. Cautelares
investigativas e assecuratórias. Cautelares pessoais e reais.
o
Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão domiciliar, medidas
restritivas de liberdade alternativas à prisão.
o
Interceptação telefônica, infiltração de agentes, quebra de sigilos fiscal e bancário,
cooperação internacional em matéria penal.
Seqüestro, arresto, hipoteca leal, alienação antecipada de bens, administração de bens, utilização
de bens apreendidos.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Duas provas discursivas individuais obrigatórias e diversas atividades complementares opcionais.
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
O aluno poderá escolher qualquer um dos livros abaixo. Não é necessário ler todos
•
BADARÓ, Gustavo Henrique: Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
•
LOPES JR, Aury: Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2013.
•
NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012.
•
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de e FISCHER, Douglas: Comentários ao Código de Processo
Penal. São Paulo: Atlas, 2012
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Será indicada posteriormente.

Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil
Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio

