
“TEORIA E PRÁTICA DO TRIBUNAL DO JÚRI” 

 

 

 

Realização: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – 

IBCCRIM e Associação dos Advogados de São Paulo - AASP 

 

 

1. MODALIDADES 

a. O curso será apresentado nas modalidades presencial e à distância 

i. O curso presencial será organizado pelo IBCCRIM 

ii. O curso a distancia será organizado pela AASP 

 

2. DA REALIZAÇÃO DO CURSO 

 

A realização de atividades culturais extracurriculares, bem como o 

incremento de parceria acadêmica voltada ao desenvolvimento de debates 

e palestras relativas às Ciências Criminais, em especial o Direito Penal e 

Processual Penal. 

 

 

3. OBJETIVO DO CURSO 

 

Fomentar o debate e abordar alguns dos temas atualmente mais relevantes 

para aqueles que atuam perante o Tribunal do Júri. 

 

4. INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO PRESENCIAL E A 

DISTANCIA 

 



O curso será realizado nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2015, das 19h às 

22h, na modalidade presencial e à distância, no Auditório da Associação 

dos Advogados de São Paulo – AASP, localizado na Rua Álvares Penteado, 

nº 151 – Centro – São Paulo, conforme disponibilizado na seção de cursos 

do Portal do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM 

(www.ibccrim.org.br) e no Portal da Associação dos Advogados de São 

Paulo – AASP (www.aasp.org.br). 

 

5. INSTRUÇÕES REFERENTES AO CURSO A DISTANCIA:  

  Características do computador receptor 

Para o perfeito funcionamento e transmissão dos eventos via internet, o 

computador do interessado deverá possuir as seguintes características: 

a) Sistema operacional Windows XP ou superior 

b) Windows Media Player versão 9 ou superior 

c) Browser Internet Explorer versão 7 (ou superior) 

d) Resolução mínima do monitor 800 x 600 

e) Kit multimídia (placa de som e caixas acústicas) 

f) Antipop-up desabilitado 

g) Conexão de banda larga* 

* Não garantimos o bom funcionamento da transmissão com a utilização 

de Internet tecnologia 3G, via rádio, conexão discada ou Wi-Fi. 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.aasp.org.br/


Observação: informamos que sistemas diversos do Windows (Mac Os e 

Linux) não estão habilitados para transmissão dos Cursos AASP.  

Caso as características acima não estejam disponíveis no equipamento do 

interessado, haverá a possibilidade de assistir aos eventos, porém a 

qualidade e a continuidade da transmissão poderão ser prejudicadas. 

Após efetivar o login de acesso, o sistema realizará uma verificação do 

computador receptor, informando as condições mínimas para a recepção 

da transmissão. 

Importante:  

a. Durante a transmissão do evento (em tempo real ou Videoteca Virtual), 

recomenda-se a não realização de operações de grande consumo da 

banda larga, como downloads de arquivos, e-mails, messengers, chats, 

etc., que poderão comprometer a recepção. 

b. O sistema de transmissão de cursos via internet é monitorado em tempo 

real. Caso haja problemas de responsabilidade da AASP na transmissão 

dos eventos, serão tomadas medidas para que os participantes não sejam 

prejudicados.  

c. É imprescindível que a conexão e o equipamento receptor do curso via 

internet atendam todas as recomendações mínimas mencionadas no 

item 4.1. A ausência de uma dessas recomendações poderá implicar a 

impossibilidade de acesso às aulas. 

d. O monitoramento do sistema registra todos os problemas da 

transmissão gerada pela AASP, abrindo-se a opção de remessa de links 

da aula gravada. Na ausência desse registro, não será possível a remessa 

de links dos cursos transmitidos. 



e.  Recomendamos que o evento seja acessado 40 minutos antes de seu 

início para verificação de som e imagem, havendo, dessa forma, tempo 

hábil para eventuais ajustes. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 07 de abril de 2015 até o dia 17 

de maio, 0h, e deverão ser feitas pelos Portais IBCCRIM 

(www.ibccrim.org.br) e AASP (www.aasp.org.br). Caso o interessado não 

efetue sua inscrição até o prazo mencionado, terá a opção de fazê-la 

pessoalmente, no dia do evento na secretaria do curso. 

- Para aqueles interessados em efetuar o pagamento através de boleto 

bancário, o limite é até o dia 13 de maio de 2015.  

 

VALORES DO CURSO para modalidade presencial (para 

associados IBCCRIM/AASP e não sócios). 

R$ 110,00 para profissionais associados IBCCRIM/AASP,  

R$ 165,00 para profissionais não associados ao IBCCRIM/AASP,  

R$ 55,00 para estudantes de graduação associados ao IBCCRIM/AASP,  

R$ 72,00 para estudantes de graduação não associados ao 

IBCCRIM/AASP 

VALORES DO CURSO para modalidade à distância (para 

associados IBCCRIM/AASP e não sócios). 

R$ 120,00 para profissionais associados IBCCRIM/AASP,  

R$ 175,00 para profissionais não associados ao IBCCRIM/AASP,  

R$ 65,00 para estudantes de graduação associados ao IBCCRIM/AASP,  

R$ 82,00 para estudantes de graduação não associados ao IBCCRIM/AASP 

 

http://www.ibccrim.org.br/
http://www.aasp.org.br/


 

Para usufruir do valor de inscrição da categoria “Associado” é necessário 

que o participante seja sócio do IBCCRIM ou se associe na modalidade 

semestral ou anual através do link www.ibccrim.org.br Confira os valores e 

aproveite a oportunidade! 

 

7. - DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÕES DE 

VALORES 

O IBCCRIM e a AASP garante a vaga no evento ao participante inscrito 

após a identificação, pelo setor financeiro, do pagamento integral. 

Fica reservado ao participante o direito de cancelar a inscrição, solicitando-

o sempre por escrito, ressalvado ao IBCCRIM e a AASP o direito de 

cobrar ou reter do pagamento efetuado pelo participante, conforme os 

prazos abaixo descriminados: 

- Devolução de 90% (noventa por cento) sobre o valor pago, caso a 

desistência seja comunicada por escrito com 19 (dezenove) dias de 

antecedência ao evento; 

- Devolução de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor pago, caso a 

desistência seja comunicada por escrito entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) dias 

de antecedência ao evento; 

- Devolução de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pago, caso a 

desistência seja comunicada por escrito entre 10 (dez) e 14 (catorze) dias de 

antecedência do evento; 

- Devolução de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago, caso a 

desistência seja comunicada por escrito entre 05 (cinco) e 9 (nove) dias de 

antecedência ao evento; 

- Devolução de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago, caso a desistência 

seja comunicada em até 04 (quatro) dias de antecedência ao início do 

evento; 

http://www.ibccrim.org.br/


 

 

8. DA FREQUÊNCIA E CERTIFICADO ONLINE 

 

O curso terá a carga horária total de 09 horas. Para a obtenção do 

certificado, cada participante deverá contar com a freqüência mínima em 

75% (setenta e cinco por cento) das palestras.  

O certificado será encaminhado a cada participante, por e-mail, em até 7 

(sete) dias úteis após o término do evento.  

Dúvidas: IBCCRIM inscricoes@ibccrim.org.br ou (11) 3111-1040, ramal 

181/ AASP cursos@aasp.org.br ou (11) 3291-9200. 

  

9. COORDENAÇÃO - IBCCRIM 

 

Paulo Sérgio de Oliveira 

mailto:cursos@aasp.org.br


 

10. CRONOGRAMA DAS PALESTRAS 

 

Programação:  

18/05 - segunda feira 

Tema 1: Tribunal do júri, avanços e perspectivas. 

Paulo Sérgio de Oliveira  

Advogado Criminalista,  

Mestre em Direito, Professor de Direito Processual Penal 

Coordenador do Departamento de Cursos do IBCCRIM.  

 

Tema 2: A mídia e o processo do júri. 

Antonio Cláudio Mariz de Oliveira  

Ex Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo – biênio 83/84 

Ex Presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo – biênio 1987/1988 

e reeleito para o biênio 1989/1990 

Ex Secretário de Justiça de São Paulo e Ex Secretário da Segurança 

Pública de São Paulo 

 

Presidente de mesa: Eleonora Rangel Nacif  

 
19/05 – terça feira  

Tema 1: A prova nos crimes dolosos contra a vida na fase do inquérito e a 

prova em plenário. 

Roberto Tardelli  

Procurador de Justiça aposentado 

Advogado  

Conselheiro do Itenac – Instituto Tecnológico de Estudos para 

Normalização e Avaliação de Conformidade  

 



Tema 2: A fase recursal dos crimes dolosos contra a vida. Dificuldades e 

peculiaridades da reforma da decisão do júri. 

Fabio Tofic Simantob 

Vice Presidente IDDD 

Diretor IBCCRIM 

Especialista em Dogmática Penal e Politica Criminal pela Universidade de 

Salamanca (ES). 

Advogado Criminal. 

 

Presidente de mesa: Carlos Roberto Isa  

 
20/05 – quarta feira 

Tema 1: Nulidades no júri. As posições do Tribunal de Justiça e dos 

Tribunais Superiores. 

Guilherme Madeira Dezem  

Mestre e Doutor em direito processual pela USP 

Professor da universidade presbiteriana Mackenzie 

Juiz de direito 

 
Tema 2: O advogado no júri. Entre a arte e a técnica. 

Mário de Oliveira Filho  

Advogado criminalista  

Ex conselheiro da OAB 

Presidente Conselho de Prerrogativas  

 

Presidente de mesa: José Roberto Coêlho Akutsu 

 


