
GRUPO DE ESTUDOS
DIREITO PROBATÓRIO 

26/10/2021 - Aula 1
Prova e Verdade. Dois modelos de direito probatório. Convencimento subjetivo e justificação 
racional. 

09/11/2021 - Aula 2
Processo Acusatório, Inquisitório e Cooperativo. Sistema acusatório e atuação no processo 
penal em matéria probatória. Distribuição de trabalho entre juiz e partes em matéria 
probatória.  

16/11/2021 - Aula 3
Momentos ou fases da prova: a) proposição e organização; b) produção; c) valoração; d) 
decisão. Normas constitucionais e direito constitucional à prova. Exclusão da palavra "livre". 
Valoração racional da prova. Meios, ônus, deveres e produção de provas no processo.  

23/11/2021 - Aula 4
A completude tendencial probatória, os ônus, direitos e deveres e os sujeitos processuais. A 
importância da fase de organização. 

30/11/2021 - Aula 5
Indícios, presunções e máximas da experiência. A lógica da coorroboração e a IME (inferência 
à melhor explicação). 

08/03/2022 - Aula 6
Seminário multidisciplinar provas em espécie. Prova Testemunhal, demais provas orais e 
audiência. Do isolamento científico ao debate com a psicologia e a epistemologia do 
testemunho. Depoimento especial de vítima de violência. Perspectivas de gênero e igualdade 
racial. Prova Documental. Do documento aos documentos. Do suporte à informação. Cadeia de 
custódia documental e justificação racional. Prova Pericial. Objeto da perícia, peritos oficiais, 
assistentes-técnicos, laudos, produção e valoração. Custo da prova pericial e antecipação dos 
honorários do perito. Negócios processuais típicos e atípicos em matéria de prova pericial. 

15/03/2022 - Aula 7
Valoração racional da prova, suficiência, standards de prova e risco pela insuficiente 
corroboração das hipóteses fáticas. 

22/03/2022 - Aula 8
Questões polêmicas do pacote anticrime e do processo coletivo em matéria probatória.  

29/03/2022 - Aula 9
Prova estatística ou por amostragem. Produção coletiva de prova. Coletivização da prova.  
 
05/04/2022 - Aula 10
Prova e motivação das decisões judiciais. Impugnação das decisões judiciais não 
fundamentadas em matéria probatória. Apelação e Recursos Especial e Extraordinário. 

OBJETIVO
Atualizar e gerar conhecimento crítico, em 
especial a partir do pensamento de 
Michele Taruffo e da Escola de Girona 
(Jordi Ferrer Beltrán), nas matérias que 
envolvem epistemologia da prova, teoria 
do direito probatório e a prática 
profissional de juízes e promotores de 
justiça como repeat players em matéria 
probatória.

PÚBLICO-ALVO
Membros e assessores do MPGO, MPES, 
MPPR e MPTO, promotores de justiça e 
assessores do Ministério Público de 
outros ramos e unidades da federação, 
Membros do Poder Judiciário do Paraná e 
do Espírito Santo, juízes dos diversos 
ramos e unidades da federação.

PLATAFORMA: 
ZOOM E YOUTUBE 

INSCRIÇÃO

04/10 a 17/10

26/10/21 • 05/04/22 17h • 18h30

PROGRAMAÇÃO

COORDENADORES
Prof. Dr. Hermes Zaneti Júnior
Prof. Dr. Eduardo Cambi
Prof. Dr. Clayton Maranhão
Prof. Abrão Amisy Neto
Prof. Marcelo André de Azevedo

ceafcursos.mpes.mp.br


