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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  PROCESSO PENAL II 

DOCENTE SILVANA BATINI 

CÓDIGO GRDDIRELE0200 SEMESTRE 2021.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Teoria Geral das Nulidades; Teoria Geral dos Recursos; Recursos em espécie; Habeas Corpus; Procedimentos Especiais 

OBJETIVOS 

Ao final do curso, o aluno deverá ter uma noção básica  sobre as medidas cautelares no processo penal, tanto as de 
natureza real, quanto as de cunho pessoal, com foco nas medidas ligadas às técnicas especiais de investigação. O 
aluno ainda será apresentado às nulidades no processo penal, com ênfase nas teorias em discussão na 
jurisprudência brasileira. O aluno também deverá adquirir conhecimentos básicos sobre os recursos manejados no 
processo penal, seus requisitos e critérios de adequação, com ênfase naqueles de maior importância prática. 
Embora não dogmaticamente inserto no tema de recursos, mas por aproximação do tema, o curso abordará 
também o ponto de Habeas Corpus e seus fundamentos, com ênfase nas questões atuais da jurisprudência do 
instituto. Por fim, o curso abordará alguns procedimenteos especiais do processo penal. 

METODOLOGIA Estudos de casos concretos, com aproveitamento de assuntos de repercussão e atuais. Aulas expositivas. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

x 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

x Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 

Apresentação do curso: Objetivos, proposta, delimitação conteúdo. Calendário de provas. Avaliação: provas, 

trabalhos, atividades complementares, visitas de professores. 2ª chamada. Bibliografia de leitura obrigatória. 

 

2 

Teoria geral das medidas cautelares em matéria penal. Temas: Diretrizes que orientam 

as medidas cautelares e, em especial, as cautelares que incidem sobre a liberdade de 

locomoção. 

3 
Medidas cautelares assecuratórias sobre a liberdade de locomoção. Temas: Medidas 

alternativas à prisão.  

4 
Medidas cautelares assecuratórias sobre a liberdade de locomoção. Temas: Prisão em 

flagrante. Audiência de custódia. Fiança e liberdade provisória.  

5 
Medidas cautelares assecuratórias sobre a liberdade de locomoção. Temas: Prisão 

temporária. 

6 
Medidas cautelares assecuratórias sobre bens. Temas: Sequestro, arresto e hipoteca 
legal de bens móveis e imóveis.   

7 Nulidade – Teoria Geral   
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8 Nulidade   

9 Nulidade – casuística  

10 Recursos – Teoria Geral  

11 
Apelação  
 

12 Apelação (júri) e Apelação em Medidas Assecuratórias 

13 
Recurso em Sentido Estrito  
 

14 
Embargos Infringentes/Nulidade 
 

15 
Embargos Declaratórios  
 

16 Carta Testemunhável, Agravo em Execução. Correição Parcial  

17 HC 

18 HC  Casuística 

19 Mandado de Segurança em matéria penal   

20 Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Recurso Ordinário 

21 Revisão Criminal 

22 Procedimentos Especiais – crimes de drogas 

23 Procedimentos Especiais – competência originária dos tribunais 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

X Carreiras Públicas 

 Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Prova, trabalho e participação em sala de aula 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

LIMA. Renato Brasileiro de: Manual de Processo Penal. Salvador: Jus Podvum, 2019 
BADARÓ, Gustavo Henrique: Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.  
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de e FISCHER, Douglas: Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2020 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.  
LOPES JR, Aury: Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2019. 
PACCELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2019 
FERNANDES, Antônio Scarance: Processo Penal Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
FERRAJOLI, Luigi: Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
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