DIREITO PROCESSUAL PENAL III – PP4
Competência técnica: Legislação aplicada à área
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Penal
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes a apreensão dos conceitos necessários ao
exercício das suas funções.
Objetivos Específicos
 Compreender as questões prejudiciais e os processos incidentes.
 Enumerar os diferentes tipos de provas e suas implicações no
processo.
Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, materiais de leitura e estudo de casos.
Conteúdo Programático
 Questões prejudiciais:
 Processos incidentes;
 Das exceções;
 Suspeição, impedimentos e incompatibilidades;
 Exceção de incompetência;
 Conflito de jurisdição;
 Restituição de coisas apreendidas;
 Medidas assecuratórias:
- Sequestro, especialização de hipoteca, arresto;
- Incidente de falsidade;
- Insanidade mental do acusado.
 Teoria Geral da Prova:
 Conceito, objeto da prova;
 Meio, fonte e elemento da prova;
 Distinções;
 Provas inominadas.
 Teoria geral da prova (continuação):
 Prova ilícita e prova ilegítima;
 Interceptação telefônica;
 Gravação ambiental e clandestina;
 Prova testemunhal;
 Dever de depor;
 Isenção e proibição de depor.
 Prova do júri:
 Falso testemunho;
 Acareação e reconhecimento de pessoas e coisas:
- Cabimento e finalidade;
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- Reconhecimento extrajudicial e judicial;
- Prova Incidiária.
 Interrogatório:
 Confissão;
 Declarações do ofendido;
 Corréu e seu valor probatório;
 Natureza da confissão e das declarações do ofendido como elemento,
fonte e meio de prova.
 Prova pericial:
 Corpo de delito direto e indireto;
 Nomeação dos peritos e suas funções;
 Formalização dos quesitos;
 Novos tipos de provas e sua credibilidade (DNA, e-mail, suportes
informáticos, vídeos...).
 Medidas cautelares:
 Natureza e princípios;
 Produção antecipada de prova;
 Especialização de hipoteca legal e busca e apreensão como medidas
cautelares reais (incidentais);
 Embargos e restituição de coisa apreendida;
 Bens não sujeitos a restituição.
Avaliação
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso.
Bibliografia
 Código de Processo Penal
 Constituição da República Federativa do Brasil atualizada;
Carga horária:
15 horas
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