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LOCALIZAÇÃO
Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade

Jaboatão dos Guararapes/PE

O curso de LLM em Direito Criminal tem 

ênfase na vivência prática profissional. Ritos, 

peças, comportamento em audiências, de-

senvolvimento de habilidades e competên-

cias orais e escritas do criminalista, conheci-

mentos aprofundados de Direito Penal, Pro-

cessual Penal e Criminologia são algumas 

das áreas trabalhadas nesta especialização.
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§ Princípios Penais Constitucionais

§ Teoria dos Jogos no Processo Penal

§ Psicologia Jurídica aplicada ao direito criminal

§ A Prova no Processo Penal

§ Medidas Cautelares no Processo Penal e Teses 

Defensivas

§ Nulidades dos Atos Processuais e sua Validade

§ Teses de Defesa Penais segundo a Teoria do 

Crime

§ Tribunal do Júri: Teses de Acusação e Teses de 

Defesa

§ Compliance Criminal

§ Recursos Penais 

§ Execução Penal

§ Ações Autônomas de Impugnação: Revisão 

Criminal , Habeas Corpus e Mandado de 

Segurança

§ Perícias criminais e sua utilização no Processo 

Penal

§ Advocacia Criminal em Tribunais superiores

§ Metodologia Científica para elaboração de 

trabalhos acadêmicos

DISCIPLINAS

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

O curso destina-se a profissionais e alunos  

egressos de cursos jurídicos que busquem 

atuar profissionalmente ou advogar com 

excelência no Direito Penal com foco na área 

criminalista.

Desenvolver habilidades para o cotidiano da 

advocacia criminal, fomentando as competências 

que auxiliam na instrumentalização e do direito 

penal e processual penal, proporcionando a apren-

dizagem das técnicas de elaboração de peças, 

memoriais e teses de sustentação oral e oferecen-

do conhecimentos para transformação dos 

estudantes em profissionais de alta performance.

O CURSO

§ Duração: 20 meses (18 meses de aulas e o 

restante para realização do projeto de 

conclusão de curso)

§ Carga-Horária: 420 horas/aula

§ Modalidade: Presencial e Remoto

§ Aulas: Quinzenais - Sábados - manhãs e 

tardes

Documentos Necessários:
§ Preenchimento da ficha de pré-inscrição dispo-

nível no site www.metropolitana.edu.br

§ Cópia do diploma ou comprovante de conclusão de 

curso de graduação, obtido em uma instituição de 

nível superior reconhecida pelo MEC
§ Cópia dos documentos de identificação pessoal (RG, 

CPF)
§ 02 fotos 3x4

INSCRIÇÕESCORPO DOCENTE

O curso conta com um corpo docente variado, 

com especialistas, mestres e doutores oriundos 

da advocacia, carreira policial, magistratura, 

ministério público e defensoria pública, com 

vasta experiência em suas áreas de conhecimen-

to, proporcionando aos alunos aprendizado 

alinhado com o mercado de trabalho.


