CAUTELARES EM PROCESSO PENAL –
DAS MEDIDAS PATRIMONIAIS ÀS
PRISÕES PROVISÓRIAS
Competência técnica: Legislação Aplicada à Área
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Penal
Objetivo Geral
O curso visa abordar o recorrente tema das medidas cautelares em Processo
Penal, sobretudo sob a ótica do sistema acusatório, recentemente fortalecido
pelas mudanças promovidas pela Lei 13.964/19, também conhecida como
“Pacote Anticrime”. Serão abordadas as medidas cautelares reais e pessoais,
assim entendidas como sendo, respectivamente, aquelas que recaem sobre
bens ou pessoas dos investigados ou acusados. Outro importante ponto do
curso diz respeito à nova sistemática de decretação, fundamentação e
análise das prisões cautelares, sobretudo no tocante aos seus pressupostos,
requisitos e fundamentação judicial.
Objetivos Específicos
•
•
•

Atualizar os participantes com as últimas alterações promovidas no
sistema penal e processual penal, pertinentes às práticas cotidianas do
Juízo;
analisar as peculiaridades das medidas cautelares no Processo Penal,
sobretudo após o “pacote anticrime”;
atualizar o corpo discente quanto ao atual estágio da lei, doutrina e
jurisprudência em relação às prisões cautelares.

Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, materiais de leitura e estudo de casos.
Conteúdo Programático
I) Teoria geral do processo cautelar
II) Cautelares no Processo Penal
III) Espécies de medidas cautelares
IV) Cautelares reais
o Justificativa
o Arresto
o Sequestro
o Hipoteca legal
V) As cautelares probatórias
o Interceptação telefônica
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o Quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e a cláusula de
reserva de jurisdição
o Depoimento antecipado
o Busca e apreensão
VI) Cautelares Pessoais
o O fim do sistema da bipolaridade do Processo Penal
o Poder Geral de Cautela no Processo Penal e as limitações
impostas pelo Pacote Anticrime
o Pressupostos de aplicação das cautelares pessoais e as
modificações introduzidas pelo Pacote Anticrime.
VII)

Prisão
o Espécies
▪ Prisão civil
▪ Prisão administrativa em caso de estado de sítio e estado
de defesa
▪ Prisão disciplinar dos Policiais Militares
▪ Prisão Penal
• Prisão preventiva
• Prisão temporária
• Prisão decorrente de sentença penal condenatória
transitada em julgado
• Prisão decorrente de acórdão condenatório não
transitado em julgado (evolução jurisprudencial da
prisão decorrente de condenação em segunda
instância)
• Prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do
Júri
• Prisão em Flagrante

VIII)
o
o
o
o

Medidas Libertárias
Revogação de Prisão Preventiva
Liberdade provisória com fiança
Liberdade provisória sem fiança
Habeas Corpus

Avaliação
Verificação de aprendizagem através de seleção randômica de questões na
plataforma Moodle
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Carga horária
16 horas
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