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Relação de peças
Ao longo das aulas, no Exame Final, faremos mais de 50 peças
profissionais, porque, como não trabalharemos com apostas e
adivinhações, preferimos fazer uma abordagem mais ampla para
deixar você seguro(a). A seguir, apontaremos as lições que
contemplarão as peças e a possibilidade de serem exigidas em sua
prova.

De olho no semáforo!

Ao lado de cada peça você
encontrará um semáforo.
Cada cor corresponde ao grau de
possibilidade de ser exigida no
exame da OAB.

Grande
Média
Baixa
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LIÇÃO 8
Depois de estudarmos o referencial teórico das prisões provisórias,
colocaremos em prática o que aprendemos e vamos fazer as peças que
envolvem a liberdade.

Relaxamento de prisão

www.examefinal.com.br

Liberdade provisória
Revogação de prisão preventiva
Revogação de prisão temporária
Hábeas-córpus
Recurso ordinário constitucional
Revogação e substituição de medida cautelar diversa da prisão
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LIÇÃO 11
Esta lição será destinada à confecção das peças inseridas no contexto dos
procedimentos policiais e da ação penal.

Requerimento de instauração de inquérito policial
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Recurso ao Chefe de Polícia
Representação
Retratação da representação
Queixa-crime (comum)
Queixa-crime (subsidiária)
Habilitação como assistente de acusação
Pedido de explicação em juízo (ou interpelação judicial)
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LIÇÃO 15
Nesta lição, estudaremos as manifestações iniciais do réu, consistentes nas
defesas preliminares e respostas à acusação, comum e júri, bem como as
finais, apresentadas em forma de memoriais.

Defesa preliminar – Competência originária
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Defesa preliminar – crimes funcionais
Defesa preliminar – Drogas
Defesa preliminar – JECrim
Resposta à acusação - comum
Resposta à acusação - Júri
Memoriais - comum
Memoriais - Júri
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LIÇÃO 17
Se você observar, a apelação é a peça que mais foi exigida nos exames da
OAB, e com razão, porque propicia aos candidatos que demonstrem
conhecimento de diversos institutos de direito e processo penal. Então,
não podemos nos descuidar e, por isso, treinaremos as mais diversas
possibilidades de apelação.
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Apelação – comum – condenação
Apelação – comum – condenação (só razões)
Apelação – comum – absolvição
Contrarrazões de apelação
Apelação – assistente de acusação
Apelação – Júri – art. 416, CPP
Apelação – Júri – art. 593, CPP
Apelação – JECrim – sentença
Apelação – JECrim – transação penal
Apelação – JECrim – rejeição da queixa
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LIÇÃO 18
Nessa lição, estudaremos algumas peças bastante importantes, o recurso
em sentido estrito e a carta testemunhável. Também aprenderemos a
embargar decisões dos órgãos jurisdicionais, pelas peças dos embargos de
declarações, bem como dos embargos infringentes e de nulidades.
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RSE - Rejeição de queixa-crime
RSE - Sentença de pronúncia
RSE - CTB – L. 9.503/97

Carta testemunhável
Embargos de declaração
Embargos infringentes e de divergência
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LIÇÃO 19
Prosseguindo no estudo dos recursos, chegaremos ao Especial,
Extraordinário, Agravo e Agravo Regimental. Esses recursos exigirão
muita atenção, por conta dos reflexos decorrentes das disposições do
novo Código de Processo Civil.
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Recurso especial
Recurso extraordinário
Agravo
Agravo regimental

6

Prof. Davi André

LIÇÃO 20
Depois de termos conhecido as peças inaugurais de algumas fases da
persecução penal, as atinentes às prisões provisórias, as manifestações do
réu e os recursos criminais, terá chegado o momento de examinarmos
aquelas que tem cabimento em sede de execução penal. São muito simples.
Se você entender a estrutura de apenas duas peças terá condições navegar
com tranquilidade na execução criminal.
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Agravo em execução
Pedido de detração penal
Pedido de unificação de penas
Pedido de progressão de regime
Pedido de remição penal
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LIÇÃO 21
Além dos recursos, o advogado criminal precisa saber manejar bem as
ações autônomas de impugnação, porque tratam de bens jurídicos muito
caros ao seu constituído. Nesta lição, vamos estudar as ações do mandado
de segurança, hábeas-córpus, revisão criminal, correição parcial e
reclamação. O hábeas-córpus já terá sido examinado no momento em que
estudamos as peças referentes à prisão.
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Hábeas-córpus
Mandado de segurança
Revisão criminal
Justificação criminal
Reclamação
Reabilitação criminal
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