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EMENTA 

 
Estudo legal, doutrinário e jurisprudencial do Direito Processual Penal, focando 
especialmente a análise dos sistemas processuais penais, dos princípios constitucionais 
reitores do Direito Processual Penal, do inquérito policial, da ação penal, da competência 
no processo penal, da prisão e da liberdade no processo penal, das questões incidentes e 
das provas no processo penal.  
 

 

OBJETIVOS 

 
Adquirir competências e habilidades que levam o aluno a compreensão do Direito 
Processual Penal, como instrumento de aplicação do Direito Penal material, com o 
escopo de capacitar o acadêmico para uma visão crítica e sistemática da processualística 
penal. Objetiva-se proporcionar o aprendizado geral do Direito Processual Penal, a partir 
de um paradigma constitucional e garantista, destacando-se a necessidade despeitar 
suas categorias jurídicas próprias, bem como um sistema voltado para a preservação dos 
direitos humanos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Introdução ao Estudo do Direito Processual Penal 
-Noções preliminares: Conceito, autonomia e finalidade do Direito Processual Penal. A Lei 
Processual Penal no tempo e no espaço. 
 
Unidade 2 - Sistemas Processuais Penais:  
sistema acusatório, sistema inquisitivo, sistema misto, e sistema processual penal 
brasileiro ( acusatório formal ou impuro). 
 
Unidade 3- dos Princípios do Processo Penal 
Estudo dos vários princípios reitores do Direito Processual Penal.   
 
Unidade 4 – do Inquérito Policial 
-Considerações preliminares: fase investigativa pré-processual e persecução penal em 
juízo  
-Atuação da autoridade policial na fase pré-processual da persecução. As investigações  
extrapoliciais. 
-Conceito, finalidade, natureza jurídica, características e valor probatório do inquérito 
policial. 
-Dispensabilidade do inquérito policial. 
-Início da investigação: a notitia criminis. 
-Dinâmica do inquérito policial: diligências, indiciamento e incomunicabilidade. 
-Conclusão do inquérito policial: prazo, devolução dos autos, relatório, arquivamento / 
desarquivamento.   

 



 

 

Unidade 5 – Da ação Penal  
-Considerações preliminares; direito de ação, fundamento e base constitucional 
-Conceito de ação penal, características, espécies e princípios reitores. 
-Condições gerais e de procedibilidade da ação penal. 
-Ação penal pública incondicionada. 
-Ação penal pública condicionada. 
-Ação penal de iniciativa privada 
-Ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. 
-Da denúncia e da queixa 
-Da ação civil ex delicto.  

 
Unidade 6- Da competência no processo penal 
-Notas introdutórias: Conceito, finalidade e características da jurisdição. Da competência 
como delimitação da atividade jurisdicional. Conceito de competência. 
-Critérios de fixação da competência: competência ratione loci, ratione materie e ratione 
personae (foro por prerrogativa de função). Das imunidades diplomáticas e 
parlamentares.  
-Competência absoluta e relativa. Da competência funcional. Da prevenção e da 
distribuição. 
-Conexão e continência no Processo Penal. 
-Perpetuatio jurisdictionis. 
-Competência do Tribunal Penal Internacional. 
 
Unidade 7- Da Prisão e Liberdade Provisória  
-Noções preliminares. Do conceito de prisão. Prisão-pena e prisão cautelar ou 
processual.Garantia constitucional do estado de inocência. 
-Espécies de prisões cautelares ou processuais: a) Da prisão em flagrante; b) da prisão 
preventiva; c) da prisão temporária; d) prisão por pronúncia e prisão para recorrer: uma 
análise constitucional. 
-Da liberdade provisória no Processo Penal: conceito, fundamento, modalidades.  
-Liberdade provisória mediante fiança. Liberdade provisória independente de fiança. 
-Distinções: liberdade provisória, relaxamento e revogação da prisão. 

   
Unidade 8 – Das questões e Processos incidentes 
-Questões prejudiciais. 
-Exceções. 
-Impedimentos e incompatibilidades. 
-Conflito de competência; 
-incidentes de restituição de coisas apreendidas, de falsidade e de insanidade mental. 

 
Unidade 9 – Da prova no processo penal 
-Teoria da prova. A) Noções preliminares: conceito de prova, finalidade, classificações, 
princípios da produção probatória. B) Objeto de prova, meios de prova, ônus da prova, 
sistemas de apreciação e valoração judicial da prova. 
-Limites ao direito de produção probatória: a prova ilícita no Processo Penal. 
-Análise das  provas em espécie no Código de Processo Penal  
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aula expositiva dialogada; seminários, atividades de pesquisa, trabalho em grupo; aula 



 

 

prática.. 
 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
1ª avaliação: 30 pontos 
2ª avaliação: 30 pontos 
3ª avaliação: 40 pontos. 
Exame Especial: 100 pontos. 
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