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EMENTA 

Prova: teoria da prova e meios de prova em espécie Atos processuais e judiciais. Citação, 
notificação e intimação. Procedimentos: comum e especiais. Júri popular. Juizados especiais 
criminais. Nulidades. Recursos: teoria dos recursos e recursos em espécie. Ações de 
impugnação: mandado de segurança criminal, revisão criminal e habeas corpus.  
 

OBJETIVOS 
GERAL: 
Utilizando de exposições teóricas e ações, por meio de discussões e práticas sobre casos 
concretos, possibilitar aos alunos a compreensão sobre a obrigação do Estado de promover e 
manter a paz social, alertando-os para a contribuição dos profissionais do Direito na necessária 
construção de uma sociedade mais justa e mais humana, bem como a importância de conhecer e 
operar os instrumentos legais e normativos para a consecução desse fim.  
 
ESPECÍFICOS: 
• Falar sobre a prova no processo penal e a teoria que a informa; 
• Explicar e diferenciar os diversos meios de prova em espécie; 
• Estudar os atos processuais, conceituando-os e falando sobre sua natureza e finalidade; 
• Tecer comentários sobre a atividade da autoridade judicial, e atos autorizados a praticar; 
• Falar sobre a relevância dos atos de comunicação processual; 
• Falar, sobre o procedimento, explicando como a sucessão preordenada de atos 
processuais é garantia posta à disposição do cidadão na defesa dos seus direitos; 
• Estudar o procedimento comum e os diferentes procedimentos especiais, fazendo a 
diferenciação entre um e outros; 
• Explicar o que é o Tribunal do Júri e sua importância como demonstração da democracia 
a serviço da causa da Justiça; 
• Apontar qual o papel dos Juizados especiais criminais no moderno processo penal, 
especialmente como avanço na direção da conciliação e da moderação; 
• Explanar acerca das nulidades processuais, estudando quais são e qual a importância 
delas na formalização do processo penal; 
• Proceder a comentários sobre os recursos criminais, como garantia ao duplo grau de 
jurisdição, tecendo considerações tanto em relação à sua teoria quanto aos recursos em espécie; 
• Falar sobre as ações de impugnação, destacando cada uma delas; 
• Exibir noções gerais de execução penal, tema palpitante e merecedor de crescente 
preocupação, especialmente diante da necessidade de ressocialização dos condenados. 
 

METODOLOGIA 
Em princípio as aulas serão desenvolvidas com uso de recursos do quadro e pincel atômico, 
podendo ser também usados data-show e transparências. Durante as aulas o professor buscará 
atingir os objetivos propostos, não só com aulas expositivas, como também trazendo casos para 
debates e discussões, objetivando a compreensão o mais próximo da realidade da matéria, 
especialmente pela estimulação à realização de trabalhos de pesquisa.  
As aulas terão duração padronizada, podendo ser exibidos vídeos como recurso didático, além 
da análise de casos práticos e de questões de exames e seleções públicos. 
 
 
 



 
 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 
PROVA. 
Conceito de prova - Objeto da prova - Evolução e características dos sistemas probatórios 
contemporâneos 
O Direito à prova no Brasil: textos constitucionais, convenções internacionais e leis ordinárias 
Princípios gerais da prova 
Sistemas de apreciação 
Classificação das provas 
Meios de prova 
A verdade real e a verdade formal 
Limites ao direito à prova - Prova ilícita e prova ilegítima 
O princípio da proporcionalidade 
Sigilo das comunicações - A Lei nº 9.296, de 24/07/96: comentários 
Ônus da prova 
Prova emprestada 
O álibi 
Exame de corpo de delito e outras perícias 
Do interrogatório do acusado, da confissão, retratabilidade e divisibilidade, valor probante  
Perguntas ao ofendido 
Das testemunhas, capacidade, obrigação e recusa de depor, pessoas proibidas de depor, 
contradita: oportunidade, compromisso 
Reconhecimento de pessoas e coisas, acareação 
Prova documental, documento: conceito, autenticidade, admissibilidade, oportunidade para 
apresentação 
Indícios e presunções: definições - Valor probante  
Busca e apreensão, busca domiciliar e pessoal, o mandado e o auto de busca e apreensão, a 
busca sem mandado 
ATOS PROCESSUAIS E JUDICIAIS 
Fatos e atos processuais. Conceitos 
Atos das partes 
Atos dos juízes 
Atos dos auxiliares da justiça 
Atos de terceiro 
Espécies de atos. Termos 
Despacho, decisões e sentença 
Sentença: Conceito e classificações 
Requisitos e efeitos 
Mutatio libelli e emendatio libelli: princípio da correlação 
Sentenças: absolutória e condenatória 
Publicação e intimação 
Coisa julgada 
ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL 
Citação, notificação e intimação  
Generalidades 
Citação: conceito, classificação, efeitos da citação válida, citação por mandado, citação com hora 
certa, citação por precatória, citação do militar, citação do preso, citação do funcionário público, 
citação por edital, citação por rogatória 
Suspensão do processo 
Revelia 
Intimação: definição, distinção entre intimação e notificação 
Prazos processuais e sua contagem, o termo a quo e o termo ad quem 
Prazos contínuos e peremptórios 
PROCEDIMENTOS: COMUM E ESPECIAIS 
Considerações gerais 
Instrução criminal 
Processos da competência do juiz singular 
Processo sumário 



 
Processo dos crimes falimentares 
Processo dos crimes funcionais 
Processo dos crimes contra a honra 
Processo dos crimes contra a propriedade imaterial 
Processo nos crimes de tóxicos 
Processo de restauração de autos 
Processos de competência do STF e do STJ 
Processos de outros tribunais 
JÚRI POPULAR 
Considerações preliminares e pontos de diferenciação 
Decisão de pronúncia 
Desclassificação 
Impronúncia 
Absolvição sumária 
Pronúncia 
Desaforamento 
Organização do júri e preparação do julgamento 
Jurado 
Formação do conselho de sentença 
Atos instrutórios e provas novas 
Debates 
Quesitos e votação 
Sentença e ata de julgamento 
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 
Conceito de infração penal de menor potencial ofensivo 
Regras especiais 
Fase preliminar e transação penal 
Fase processual 
Suspensão condicional do processo 
Considerações acerca da “Lei Maria da Penha” 
NULIDADES  
Conceito 
Ato inexistente, ato nulo, ato anulável  
Classificação das nulidades  
Princípios básicos das nulidades  
Nulidades em espécie 
RECURSOS: TEORIA DOS RECURSOS E RECURSOS EM ESPÉCIE 
Fundamento, conceito e natureza jurídica 
Pressupostos e requisitos 
Impetração, tempestividade, legitimidade, interesse e sucumbência 
Classificações 
Juízo de admissibilidade  
Fungibilidade 
Desistência 
Efeitos 
Extinção 
Recurso em sentido estrito 
Conceito, cabimento e competência para apreciação 
Prazos e processamento 
Efeitos 
Apelação 
Conceito, cabimento e competência para apreciação 
Prazos e processamento 
Deserção 
Reformatio in pejus e reformatio in melius 
Efeitos 
Carta testemunhável e correição parcial 
Embargos 
Espécies 



 
Processamento dos embargos de declaração, infringentes e de nulidade 
Recursos especial e extraordinário 
Conceito, pressupostos, cabimento 
Juízo de admissibilidade e processamento 
Decisão e embargos 
AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, REVISÃO CRIMINAL E 
HABEAS CORPUS 
Mandado de segurança: conceito, admissibilidade e competência 
Legitimidade ativa e passiva 
Procedimento 
Revisão criminal: conceito, natureza jurídica e cabimento 
Admissibilidade e processamento 
Decisão e efeitos 
Indenização por erro judiciário 
Habeas corpus 
Origem histórica 
O habeas corpus no Brasil 
Conceito, natureza jurídica e espécies 
Legitimidade ativa e passiva 
Admissibilidade e processamento 
Decisão e efeitos 
Recursos 
COMENTÁRIOS ACERCA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

O curso será desenvolvido através de: 
 Aulas expositivas dialógicas; 
 Leitura e interpretação de textos; 
 Análise de casos e de questões contidas em exames e seleções públicos; 

Discussões plenárias, trabalhos individuais e em grupo. 
 

AVALIAÇÕES 
 

A avaliação da aprendizagem levará em consideração: 
 O interesse demonstrado pela disciplina, aferido também pela assiduidade e pontualidade; 
 Provas escritas dissertativas, trabalhos individuais e em grupo; 

Elaboração de textos e resumos. 
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