Advocacia Criminal

programa do curso
Módulo I - Princípios e Fundamentos de Direito Penal
Criminologia aplicada a advocacia criminal; política criminal contemporânea; Argumentação e
Hermenêutica em Decisões judiciais; Princípios Constitucionais Penais; do crime e suas
excludentes; Das penas à dosimetria penal.
Módulo II - Princípios e Fundamentos do Processo Penal
Princípios, Fundamentos e sistemas processuais; Investigação e processo; Medidas Cautelares;
Provas Criminais; Ritos Processuais Penais; Nulidades e Recursos.
Módulo III - Legislação Penal
Crimes contra a vida; Crimes contra o patrimônio; crimes contra a administração; crimes
ambientais; crimes militares; Lei de drogas; Crimes contra a Dignidade Sexual; Ordem Tributária,
Econômica e Relações de Consumo; Armas e munições; Organização Criminosa; Lavagem de
Capitais; Crimes de Trânsito.
Módulo IV - Advocacia Criminal
Teoria dos Jogos e a Decisão Judicial; Atuação pré-processual: do contato ao contrato na
advocacia criminal; Investigação; Instrução criminal; Defesa Técnica – Teses de defesa e
Elaboração de peças; Atuação nos Tribunais; Oratória jurídica; Prática no Tribunal do Júri; Análise
de perfis; Execução Penal; Direitos humanos e Direito Penal internacional; Gestão estratégica de
escritórios.
Módulo V - Seminários de Integração
Criminologia econômica e empresarial; Vitimologia e o papel da vítima no Processo Penal; Perícia
Criminal; Crimes de discriminação e gênero; Psicologia jurídica e falsas memórias; Investigação
defensiva; Justiça Negocial e Delação Premiada; Processo em crimes contra ordem econômica;
Medidas de segurança e lei antimanicomial.

.
.

trabalho de conclusão de curso
O trabalho de curso será desenvolvido a partir de "cases" de integração, que tem a função de
articular os temas abordados nos módulos e facilitar o diálogo na resolução interdisciplinar de
problemas ambientais. Assim, quando realizarem os TC poderão contribuir com suas próprias
problematizações, propondo-lhe soluções mais adequadas.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Se você acredita que uma formação completa só acontece quando teoria e prática caminham
juntas, então você encontrou o curso perfeito. Aqui você terá aulas expositivas, vídeos e
apresentação de casos concretos, exercícios individuais e em equipe, apresentação de estudos de
caso, seminários e debates, utilizando metodologias ativas que permitam sua efetiva participação
na resolução dos problemas. Ou seja, é um curso muito dinâmico e sem monotonia.
Avaliações práticas
E para que você possa perceber como está sendo seu desempenho durante o curso, as
avaliações serão realizadas dentro dos "cases" de integração, utilizando para a solução de
problemas práticos os fundamentos teóricos apresentados anteriormente.

