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CONHEÇA O CURSO CEI

Fundado no ano de 2013, o CEI iniciou as suas atividades oferecendo cursos

preparatórios para concursos das Defensorias Públicas.

Com mais de 9 anos de atuação, o CEI é referência no ensino do Direito, é

referência no ensino do Direito e destaca-se pelos excelentes índices de

aprovação, atuando:

 nos ramos de cursos preparatórios para concursos,

 publicação de livros jurídicos,

 manutenção de uma plataforma de marketplace (CEI Acadêmico) e,

 a partir de 2019, por meio de uma pessoa jurídica criada exclusivamente

para esse fim, também no âmbito dos cursos de pós-graduação lato

sensu (especialização), certificados por instituições de ensino autorizadas

pelo MEC.

Com preocupação social e buscando a excelência no ensino, o CEI se destaca

pela distribuição de bolsas de estudo para pessoas negras e pessoas com

deficiência, sendo reconhecido, ainda, pela qualidade dos seus cursos.

cursocei.com ceiacademico.com editoracei.com

https://cursocei.com
https://ceiacademico.com
file:///C:/Users/tiago/Dropbox/CEI%20-%20Pós%20Direito%20Ambiental%20-%20Planeta%20Verde/2a%20Turma/editoracei.com
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1. BREVE HISTÓRICO

O curso de pós-graduação em Advocacia Criminal tem como principal objetivo:

 Abordar as principais matérias diretamente e indiretamente relacionadas

com a Prática da Advocacia Criminal e, assim, oferecer aos alunos

ferramentas para se aprofundar e conhecer todos os aspectos teóricos e

práticos para atuação.

Este Projeto Pedagógico tem como finalidade servir como um manual do aluno

do nosso curso de pós-graduação, veiculando informações gerais e também

específicas sobre a programação, entrega do certificado de conclusão do curso,

diretrizes para elaboração do TCC etc.

Contato do professor Thiago Minagé, coordenador do curso de pós-graduação

em Advocacia Criminal, para dúvidas, críticas e considerações específicas sobre

esta pós-graduação: thiago@thiagominage.com.br

Contato do professor Rodrigo Faucz, coordenador do curso de pós-graduação

em Advocacia Criminal, para dúvidas, críticas e considerações específicas sobre

esta pós-graduação: pos@faucz.com.br

Contato da responsável acadêmica da Pós-graduação em Advocacia Criminal

Priscilla Kavalli, para dúvidas, críticas e considerações específicas sobre esta

pós-graduação: (41) 99270-0190

Contato do professor Caio Paiva, coordenador-geral dos cursos de pós-

graduação do CEI, para dúvidas, críticas e considerações de um modo geral

sobre assuntos acadêmicos: profcei.caiopaiva@gmail.com

Contato da administração-geral do CEI, exercida por Renan Paiva, para

dúvidas e orientações sobre assuntos administrativos: poscursocei@gmail.com

mailto:pos@tribunaldojuri.com
mailto:pos@tribunaldojuri.com
mailto:profcei.caiopaiva@gmail.com
mailto:poscursocei@gmail.com
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2. O QUE VOCÊ VAI APRENDER

TEMAS ABORDADOS

1. Advocacia criminal (Prerrogativas dos advogados, forma de atuação,

ferramentas para atuação)

2. Direito Penal parte geral e especial

3. Advocacia na fase policial e investigação defensiva

4. Processo penal, procedimento comum e procedimentos especiais

5. Sistema recursal e nulidades

6. Provas e cadeia de custódia

7. Prisões, medidas cautelares e liberdade

8. Advocacia sob a perspectiva de gênero e violência familiar

9. Advocacia criminal em temas específicos (empresarial, do meio ambiente,

infanto-juvenil, eleitoral, tráfico de drogas, crimes cibernéticos)

10. Advocacia nos tribunais e sustentação oral

11. Advocacia na execução penal

12. O sistema interamericano e cortes internacionais

13. Módulos específicos (psicologia do testemunho, Correlação entre sistema

criminal e racismo, visual law, abuso de autoridade)

14. Pesquisa jurídica para embasar a atuação

3. COMO VOCÊ VAI APRENDER

3.1. AULAS EM VÍDEO:

Como regra, as Aulas são gravadas anteriormente e disponibilizadas na área do

aluno conforme o cronograma. Eventualmente, as Aulas podem ser transmitidas

ao vivo, quando os alunos serão notificados com antecedência para acompanhar,

sendo que, caso não consigam, poderão assistir depois as Aulas pela área do

aluno.
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3.2. PLATAFORMA DE ENSINO PRÓPRIA:

Adotamos uma plataforma de ensino própria, com todos os recursos que os

alunos precisam para uma boa experiência acadêmica, como opção de marcar a

Aula como assistida, possibilidade de assistir a Aula de forma mais acelerada,

acesso por qualquer dispositivo etc.

3.3. AULAS COM RESUMOS ESCRITOS:

Todas as Aulas são acompanhadas de um resumo escrito (publicados em até 3

dias úteis após a disponibilização da Aula), sempre que possível com indicação

de leituras complementares.

4. PÚBLICO A QUEM SE DESTINA

Nosso curso de pós-graduação se destina a todo(a)s com ensino superior

(graduação) completo, de diferentes áreas – mas principalmente do Direito –,

que buscam estudar mais amplamente a matéria ou desenvolver instrumentos

para pesquisa ou uma melhor atuação na Advocacia Criminal.

5. PROGRAMAÇÃO

Nosso curso de pós-graduação começa em novembro de 2022 e se encerra em

dezembro de 2023, com um mês de intervalo de fim de ano. Semanalmente,

sempre às quintas-feiras, serão disponibilizadas novas aulas na área do aluno

conforme o cronograma, podendo ser assistidas posteriormente aos referidos

dias.

Ao final de cada módulo, temos um trabalho para avaliação de conhecimento,

que será online, em questões de certo ou errado. As aulas do módulo seguinte

somente são disponibilizadas para o aluno que for aprovado na avaliação do

módulo anterior, com pontuação igual ou superior a 70%.

6. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E CONCURSO DE MONOGRAFIAS

6.1. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO TCC
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Caso o aluno faça a opção por elaborar o TCC, deverá observar as seguintes
diretrizes:

 A supervisão/orientação do trabalho será realizada pelos professores

Thiago Minagé e Rodrigo Faucz Pereira e Silva, disponível pelo e-mail

pos@faucz.com.br

 O trabalho deve ser composto por no mínimo 15 páginas no caso de

artigo e 60 páginas no caso de monografia, excluindo elementos pré e

pós textuais.

 O texto deve ser desenvolvido em Word, com fonte Times New Roman,

tamanho 12 e com espaçamento entre linhas de 1,5, devendo conter no

mínimo 10 referências bibliográficas no caso de artigo e 20 referências

bibliográficas no caso de monografia.

 O assunto do TCC deve tratar de algum tema que envolve assuntos

relacionados à matéria da especialização.

 A correção do TCC será realizada pelo professor-coordenador, que dispõe

do prazo de 60 dias, contado do recebimento, para realizar a correção. O

TCC somente pode ser enviado ao professor-coordenador após a Aula de

encerramento.

 Será considerado aprovado o aluno que obter, no TCC, a pontuação

mínima de 7 pontos (valendo 10). Em caso de reprovação, o aluno disporá

de mais 45 dias para proceder com as correções e melhorias no texto e,

assim, submeter seu trabalho para nova avaliação.

6.2. REGRAS DO CONCURSO DE TCC

 Observância das informações anteriores no que couber.

 O trabalho deve ser composto de, no mínimo, 80 páginas, excluindo

elementos pré e pós textuais.

 Os trabalhos serão avaliados pelo professor-coordenador.

6.3. PREMIAÇÃO
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Serão premiados três trabalhos (se forem identificados três trabalhos de
destaque).

 O primeiro colocado receberá o valor de R$ 3 mil reais;

 O segundo colocado receberá o valor de R$ 1 mil reais;

 E o terceiro colocado receberá o valor de R$ 500 reais.

Os três colocados terão o seu trabalho publicado pela Editora CEI.

6.4. PRAZO DE ENVIO DO TCC E RESULTADO DO CONCURSO

O TCC – seja na modalidade artigo ou monografia – deve ser enviado para o

professor-coordenador em até 6 meses após a aula de encerramento.

Ultrapassado o prazo regular para entrega do TCC, previsto no calendário do

curso, poderá o ESTUDANTE solicitar a prorrogação de envio do TCC por período

máximo equivalente de mais 90 (noventa) dias.

O resultado do concurso de monografias será anunciado em até 2 meses após o

fim do prazo para envio dos trabalhos.

7. SOLICITAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Constituem condições cumulativas para a obtenção do certificado de

conclusão do curso, expedido pela instituição de ensino certificadora (Faculdade

CERS):

a. realizar a entrega da documentação exigida, e devidamente regularizada;

b. a aprovação em todas as disciplinas do curso, que estarão disponíveis no

ambiente de aprendizagem do curso.

O ESTUDANTE deverá observar e cumprir todos os requisitos.

7.1. SOLICITAÇÃO DOS CERTIFICADOS

No caso dos alunos que OPTAREM pela realização do TCC: o certificado poderá

ser solicitado 3 dias após a aprovação pelo professor-coordenador do curso.
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O Estudante poderá realizar a solicitação da emissão de seu certificado de

conclusão de pós graduação, sem que necessariamente tenha realizado o TCC,

nos moldes da resolução conjunta no 01/2018 do MEC, deixando claro no

momento da solicitação que não irá realizar o Trabalho de Conclusão.

IMPORTANTE:

a. As solicitações deverão serem feitas unicamente através da plataforma online

da área do aluno.

b. Caso o aluno optar por realizar a solicitação do certificado de conclusão de

curso, sem ter elaborado o TCC, não poderá solicitar o certificado novamente

pleiteando a inclusão das informações do Trabalho de Conclusão, como tema e

nota.

7.2. PRAZO DE EMISSÃO DOS CERTIFICADOS

Os certificados de conclusão serão emitidos e enviados em modo digital com o

devido código de autenticação, em até 60 dias após a solicitação. Caso o (a)

aluno (a) queira receber a via física, será cobrada taxa administrativa.

8. ESTÁGIO

Embora não seja exigido pelo MEC, há a possibilidade de o aluno estagiar em

outras instituições, podendo ser celebrado convênios e acordos de cooperação

com órgãos interessados. Para dúvidas sobre celebração de convênios e acordos:

poscursocei@gmail.com

9. COORDENAÇÃO

A coordenação deste curso de pós-graduação está sob a responsabilidade dos

professores RODRIGO FAUCZ PEREIRA E SILVA e THIAGO M. MINAGÉ.

Rodrigo Faucz Pereira e Silva | Pós-doutor em Direito pela

UFPR, Doutor em Neurociências pela UFMG, Mestre em

Direitos Fundamentais e Democracia pela UniBrasil. É

mailto:poscursocei@gmail.com
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Professor de Processo Penal da FAE Centro Universitário e do Programa de

Mestrado em Psicologia Forense da UTP. É advogado habilitado para atuar no

Tribunal Penal Internacional. Autor de inúmeras publicações sobre Tribunal do

Júri e colunista da coluna “Tribunal do Júri” do site Consultor Jurídico (Conjur).

Thiago M. Minagé | Pós-doutor em Direito pela UFRJ, Doutor

em Direito Processual Penal pela UNESA/RJ, Mestre em Direito

Processual Penal pela UNESA/RJ. É Professor de Processo

Penal da FGV (pós-graduação LLM) e do Curso de Mestrado

(Master em Direito Penitenciário) da Universidade de

Barcelona Centro Universitário. Autor de inúmeras publicações

sobre Processo Penal.

10. CRONOGRAMA COMPLETO

ABERTURA DO CURSO

[10/11/2022] Apresentação | Coordenadores da Pós-Graduação e Coordenador

Geral do Curso CEI

[17/11/2022] Aula Magna I | Aury Lopes Jr.

[17/11/2022] Aula Magna II | Flávia Rahal

[17/11/2022] Aula Magna III | Nefi Cordeiro

MÓDULO 01 - ADVOCACIA CRIMINAL - FERRAMENTAS

[24/11/2022] Aula 1 – A advocacia criminal do futuro | Jader Marques

[01/12/2022] Aula 2 – Prerrogativas profissionais na atuação criminal | Fernando

Fernandes

[08/12/2022] Aula 3 – Princípios constitucionais de Direito Penal | Marina Pinhão

[08/12/2022] Aula 4 – Princípios constitucionais de Direito Processual Penal –

Michelle Cabrera

[15/12/2022] Aula 5 – Introdução ao garantismo – Ana Claudia Pinho
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[15/12/2022] Aula 6 – Pesquisa de jurisprudência nacional e internacional

relacionadas à advocacia criminal | Caio Paiva

[21/12/2022] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 1

MÓDULO 02 – FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL PARTE GERAL

[19/01/2023] Aula 7 – Teoria do Delito | June Cirino

[26/01/2023] Aula 8 – Tipicidade | Carlos Eduardo B. Rebelo

[26/01/2023] Aula 9 – Tipos dolosos, culposos e omissivos | Fabiana Irala

[02/02/2023] Aula 10 – Erro de tipo | Taiguara Líbano

[09/02/2023] Aula 11 – Antijuridicidade | Fabiana Irala

[09/02/2023] Aula 12 – Culpabilidade | Rodrigo Fuziger

[09/02/2023] Aula 13 – Medidas de segurança | Taiguara Líbano

[16/02/2023] Aula 14 – Autoria, participação e concurso de agentes | June Cirino

[16/02/2023] Aula 15 – Tentativa e consumação | June Cirino

[23/02/2023] Aula 16 – Concurso de delitos | Carlos Eduardo B. Rebelo

[23/02/2023] Aula 17 – Função da pena e do Direito Penal | Felix Araujo Neto

[02/03/2023] Aula 18 – Dosimetria da pena | Rodrigo Faucz

[02/03/2023] Aula 19 – Regimes de cumprimento | Adriana Filizzola D’urso

[02/03/2023] Aula 20 – Causas extintivas de punibilidade | Felix Araujo Neto

[09/03/2023] Aula 21 – Execução penal | A confirmar

[16/03/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 2

MÓDULO 03 – FUNDAMENTOS DO PROCESSO PENAL

[23/03/2023] Aula 22 – Investigação preliminar | Edson Baldan

[23/03/2023] Aula 23 – Investigação Defensiva | Edson Baldan

[30/03/2023] Aula 24 – Processo e Sistemas processuais | Thiago M. Minagé

[30/03/2023] Aula 25 – Ação penal | Thaise Mattar Assad

[30/03/2023] Aula 26 – Jurisdição penal e competência | Dany Galvão

[06/04/2023] Aula 27 – Prova penal – Geral e em espécie | Marcos Eberhardt

[06/04/2023] Aula 28 – Medidas assecuratórias | Joao Rafael de Oliveira

[13/04/2023] Aula 29 – Procedimento comum | Fabiano Pimentel
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[13/04/2023] Aula 30 – Sentença penal | Tiago Bunning

[20/04/2023] Aula 31 – Procedimento especial do Tribunal do Júri – 1ª fase |

Denis Sampaio

[20/04/2023] Aula 32 – Procedimento especial do Tribunal do Júri – 2ª fase |

Mayara Tachy

[27/04/2023] Aula 33 – Regimento Interno dos Tribunais Superiores – Thiago M.

Minagé

[04/05/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 3

MÓDULO 04 – TÓPICOS ESPECIAIS DE PROCESSO PENAL

[11/05/2023] Aula 34 - Reconhecimento de pessoas | Janaina Matida

[11/05/2023] Aula 35 – Memória e sistema penal | Rodrigo Faucz

[18/05/2023] Aula 36 – Prisões e liberdade | Thiago M. Minagé

[25/05/2023] Aula 37 – Justiça penal negociada | Michelle Cabrera

[01/06/2023] Aula 38 – Cadeia de custódia | Janaina Matida

[01/06/2023] Aula 39 – Racionalidade probatória | Denis Sampaio

[08/06/2023] Aula 40 – Sistema de nulidades | Leonardo De Paula

[15/06/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 4

MÓDULO 05 – SISTEMA RECURSAL

[22/06/2023] Aula 41 – Sistema recursal geral | Dany Galvão

[22/06/2023] Aula 42 – Embargos de declaração, apelação e recurso em sentido

estrito | A confirmar

[29/06/2023] Aula 43 – Recurso Especial e Extraordinário | Francisco Monteiro

Rocha Junior

[29/06/2023] Aula 44 – Habeas Corpus e Mandado de Segurança | Maíra

Fernandes

[06/07/2023] Aula 45 – Ação de justificação e Revisão Criminal | Rodrigo Faucz

[06/07/2023] Aula 46 – O Sistema Interamericano | Caio Paiva

[06/07/2023] Aula 47 - Denúncia nas Cortes Internacionais | Caio Paiva

[13/07/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 5
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MÓDULO 06 – DIREITO PENAL – CRIMES ESPECÍFICOS

[20/07/2023] Aula 48 – Crimes patrimoniais | Caio Paiva

[20/07/2023] Aula 49 – Crimes contra a vida | Rodrigo Faucz

[20/07/2023] Aula 50 – Crimes contra a honra | Bruna Borges

[27/07/2023] Aula 51 – Crimes contra a administração pública | Rodrigo Fuziger

[27/07/2023] Aula 52 – Crimes econômicos e lavagem de capitais | Juliana

Bierrenbachi

[27/07/2023] Aula 53 – Crimes com motivação político-ideológica | Juliana

Bierrenbachi

[03/08/2023] Aula 54 – Organizações criminosas | Fernanda Tórtima

[03/08/2023] Aula 55 – Tráfico de drogas | Rafaela Garcez

[10/08/2023] Aula 56 – Direito Penal médico | Maria Luiza Gorga

[10/08/2023] Aula 57 – Responsabilidade penal da pessoa jurídica | Marina

Pinhão

[17/08/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 6

MÓDULO 07 – ADVOCACIA CRIMINAL EM ÁREAS – PRÁTICA

[24/08/2023] Aula 58 – Advocacia criminal empresarial | Adriana Spengler

[24/08/2023] Aula 59 – Advocacia criminal infanto-juvenil | Rafaela Garcez

[24/08/2023] Aula 60 – Advocacia na execução penal | A confirmar

[31/08/2023] Aula 61 – Advocacia no Tribunal do Júri | Rodrigo Faucz

[31/08/2023] Aula 62 – Advocacia nos crimes de tráfico de drogas | Rafaela

Garcez

[31/08/2023] Aula 63 – Advocacia criminal eleitoral | Gustavo Teixeira

[07/09/2023] Aula 64 – Advocacia criminal antirracista | Juliana Sanches

[07/09/2023] Aula 65 – Advocacia criminal e meio ambiente | A confirmar

[07/09/2023] Aula 66 – Cadeia de custódia e crimes cibernéticos | Lorenzo Parodi

[14/09/2023] Aula 67 – Advocacia nos tribunais e sustentação oral | Thiago M.

Minagé

[14/09/2023] Aula 68 – Atuação como assistência de acusação | A confirmar
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[21/09/2023] Aula 69 – Advocacia criminal e atuação no flagrante | Tiago

Bunning

[21/09/2023] Aula 70 – Advocacia criminal internacional | Rodrigo Faucz

[28/09/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 7

MÓDULO 08 – ADVOCACIA SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO

[05/10/2023] Aula 71 – Crimes sexuais | Maíra Fernandes

[05/10/2023] Aula 72 – Aborto: tipificação, excludentes e o direito das mulheres |

Thais Pinhata

[05/10/2023] Aula 73 - Pornografia de Vingança? | Bruna Borges

[12/10/2023] Aula 74 – Violência doméstica | Alice Bianchini

[12/10/2023] Aula 75 – Violência familiar e interdisciplinariedades | Izabella

Borges

[12/10/2023] Aula 76 – Litigância estratégica em violência doméstica e familiar |

Izabella Borges

[19/10/2023] Aula 77 – Processo Penal Feminista | Soraia Mendes

[19/10/2023] Aula 78 – Execução penal: mulheres encarceradas | Thais Pinhata

[26/10/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 8

MÓDULO 09 – TEMAS ESPECIAIS

[02/11/2023] Aula 79 - Reforma Processual Penal | Antonio Pedro Melchior

[02/11/2023] Aula 80 – Juiz de Garantias | Antonio Pedro Melchior

[02/11/2023] Aula 81 – Audiência de custódia | Denis Sampaio

[09/11/2023] Aula 82 – Abuso de autoridade | Yuri Felix

[09/11/2023] Aula 83 – Estratégia na advocacia criminal | Fabiano Pimentel

[09/11/2023] Aula 84 – Atendimento aos clientes | Thiago Minagé

[16/11/2023] Aula 85 – Ferramentas virtuais e de informática | Bernardo

Azevedo

[16/11/2023] Aula 86 – Ferramentas interdisciplinares na advocacia criminal |

Isabel Nuñes

[16/11/2023] Aula 87 – Código de Ética e Processo disciplina da OAB | A definir
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[23/11/2023] Trabalho para avaliação de conhecimento do módulo 9

MÓDULO 10 – DISCUSSÃO EM CASOS PRÁTICOS E METODOLOGIA

[30/11/2023] Aula 88 – Caso prático I | Convidados especiais

[30/11/2023] Aula 89 – Caso prático II | Convidados especiais

[07/12/2023] Aula 90 – Caso prático III | Convidados especiais

[07/12/2023] Aula 91 – Metodologia em Direito e orientações de TCC | A definir

AULA FINAL DE ENCERRAMENTO

[14/12/2023] Aula 92 - Aula de encerramento | A definir
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