
D!= 
.JUSTIÇA 

Maya 

-:ropolis, Athens, on iStock Photo.com 

com.br 

organ izadores. 

>U 
/ Nereu José Giacomolli, André 

res; [Nereu José Giacomolli ... [et 
;abris Ed. , 20 I O. 

ea. 2. Direito Penal : Brasil. 3. 
trado. I. Giacomolli , Nereu José, 
org. 

CDU - 343.1 (082.1) 

Peterle, CRB-l 0/63 1 

I ou parcial, a 

3V3 - 1.(~~) 

? iJ6 3 rC 

SUMÁRIO 

Apresentação ..... .......... .. ... .............. ............ .. .......... ... ... ...... .. ................... ... ..... .. 7 


Capítulo I - Fatores de contaminação da prova testemunhaL .. .... .. ........ .. .. II 

Nereu José Giacomolli e Cristina Carla di Gesu 

Capítulo 11 - A prevenção como regra de fixação ou de exclusão 
da competência nO processo penal? Uma (re)leitura do artigo 83 
do Código de Processo Penal a partir da jurisprudência do 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos .. .. .......................... ..... .. .......... .. ..... .. 41 
André Machado Maya 

Capítulo 111 - A captura psíquica do julgador no processo penal... .. ........ .. . 65 

Marcelo Fernandez Urani 

Capítulo IV - A participação da vítima na formação da justificação 
do discurso jurídico no processo penal.. .................................... .. .... ........ .. ..... 81 
Elias da Costa Belinazo 

Capítulo V - O processo como situação jurídica: 
Da obsessiva busca pela verdade à inversão do ônus da 
prova no processo penal brasileiro - contributo para 
um realinhamento democrático necessário .............. .. .... ........ .. .. .................... 95 
Bruno Seligman de Menezes e César Carvalho Moreno Júnior 

Capítulo VI - Interceptações telefônicas: Uma análise 
sob o direito comparado da Itália, Espanha e Portugal ............................ .... 115 
Maciel Colli 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:Photo.com


Capítulo VII - Alternativas ao processo penal tradicional..... .... .. .... ........ ... . 
Daniel Pulcherio Fensterseifer, Marcelo 
Mayora Alves e Renata Cristina Pontalti Giongo 

129 

Capítulo VIII  Liberdade provisória como relação de 
dependência da fiança(?): Em busca de alternativas substitutivas .............. 
Thaís Zanetti de Mello 

143 

Capítulo IX - As reformas penais em Portugal e 
os impactos no processo de aplicação de penas ........... ... ..... ........ .... .. ............. 
Thayara S. Castelo Branco 

161 

Capítulo X - Sistema penal francês: principais questões 
concernentes ao processo de aplicação da pena ............................ .... ............. 
Nereu Lima Filho 

173 

Capítulo XI - Monitoramento eletrônico como 
alternativa ao cárcere na prisão preventiva ..... ........... ....................... ............ 
Marcius Alexandros Antunes de Almeida 

187 

Capítulo XII - A pena de prisão (re)pensada por seus significados: 
O monitoramento eletrônico e o cumprimento progressivo 
objetivando a redução da barbárie ................................................................. 
Janaina de Souza Bujes e João Ricardo Hauck 

201 

Capítulo XIII  Por uma utilização racional e alternativa 
do processo: análise de caso - reclamação 2.138-6 ...................................... .. 
Fabricio Guazzelli Penlchin e 
Paulo Roberto Cardoso Moreira de Oliveira 

225 

Capítulo XIV - A restrição do uso de algemas: uma 
aproximação com a Teoria dos Direitos Fundamentais 
e a questão da Súmula Vinculante n.o 11 do STF................... .......... ....... ..... .. 
Maria Clara de Lima Camargo 

237 

Capítulo XV - Internação provisória frente 
ao direito fundamental da liberdade .................. ......... ........ .. ............. .. ........... 
Márcia Regina Claudino Uhlein 

263 

APRE 

Em importante trabalho, 
tade do século passado, intitul 
morável paralelo entre o desel 
Direito e a fábula infantil den< 
italiano, a três irmãs chamada 
e Direito Processual Civil, e 3 

passou a irmã do meio duraI 
preterida pela caçula e pela p 
de e as dificuldades em obter 
diária (processo penal) cada' 
irmã mais nova (direito per 
concomitantemente, era com 
mais velha (processo civil), 
novas. A irmã mais nova, se: 
moda eram as convidadas 
firmo~-se a dependência do 
este atingido patamares be 
científico em relação ao pro( 

Não é de hoje, portal 
uma compreensão do Direi 
tífico autônomo e com iden 
objeto e das especificidade~ 
possuir o processo. pe?al c, 
Isso, porém, não sIgmfica 
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