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EMENTA 

 

A disciplina se propõe ao estudo teórico do direito processual penal, abrangendo os temas incursos 

desde um conceito do processo penal, bem como uma visão histórica, estudando-se todos os princípios 

constitucionais aplicados na rotina processual penal, abordando-se a fase extrajudicial do processo, 

desde o inquérito policial e outras formas de investigação criminal, analisando-se as diversas espécies 

de ações penais, a jurisdição e as hipóteses de competência, apreciando-se também as questões e os 

processos incidentes até se fazer um estudo dos sujeitos da relação processual e suas atuações na 

dinâmica processual.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Permitir ao corpo discente a visualização das normas processuais penais e suas implicações no 

universo jurídico, especialmente no que pertine à necessidade de refreamento das violações 

perpetradas contra o ordenamento vigente, proporcionando-lhes, por intermédio do estudo e da 

pesquisa, permeado pela apreciação de casos práticos, a compreensão acerca do processo penal na 

elucidação e combate efetivo e justo à micro e macrocriminalidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Instrumentalizar os meios que orientem os discentes e que lhes permitam o 

entendimento sobre os aspectos que envolvem o direito processual penal como ramo 

da Ciência Jurídica, desenvolvido para a repressão às violações e perturbações 

sociais;  

2) Analisar os princípios constitucionais, criando uma visão garantista do processo a 

partir do respeito ao devido processo legal e as garantias fundamentais do cidadão;  

3) Demonstrar os efeitos concretos do processo penal, inclusive detalhando a fase 

informativa da persecução criminal com uma visão de jurisdição e competência;  

4) Apresentar o processo criminal, com ênfase na abordagem às questões incidentais 

previstas na ritualística processual e na atuação do Juiz, do Ministério Público, do 

Acusado e de seu Defensor;  

5) Abordar aspectos controversos (doutrinários e jurisprudenciais) sobre os temas 

abordados. 

METODOLOGIA 

O conteúdo programático será desenvolvido através da realização de aulas expositivas, subsidiada 

por recursos tradicionais, bem como outros meios audiovisuais, quando possível, incentivando-se em 

sala de aula o debate, a expressão espontânea e livre dos assuntos abordados, além de quaisquer outros 

métodos necessários e adequados ao processo de desenvolvimento e aprimoramento intelectivos, a 



partir de estudos bibliográficos, textos afeitos à disciplina, permitindo uma abordagem e um 

desenvolvimento que propiciem a socialização do conhecimento obtido durante o processo de 

aprendizagem, incentivando-se a consulta à biblioteca e a acervos públicos e particulares, jornais, 

revistas, periódicos jurídicos e Internet. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Os alunos serão avaliados por meio de provas determinadas previamente pela Instituição de Ensino 

Superior (1ª e 2ª unidades), bem como em razão de trabalhos, incluindo fichamentos; relatórios; 

resumos; análises de textos, artigos e/ou doutrinas; seminários e outros. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Noções gerais de direito processual penal: conceito de processo penal, diferenças 

com o processo civil, relações com outros ramos do Direito, instrumentalidade do 

processo 

2. Fontes do direito processual penal; 

3. Interpretação e integração da lei processual penal; 

4. Princípios gerais e constitucionais do processo penal; 

5. Sistemas processuais; 

6. Inquérito policial; 

7. Sujeitos da Relação Processual; 

8. Ação Penal; 

9. Jurisdição e Competência; 

10. Conflitos de jurisdição, de competência e de atribuições; 

11. Questões e Processos Incidentes; 

12. Questões prejudiciais; 

13. Exceções de suspeição, de incompetência do juízo, de ilegitimidade de parte, de 

litispendência e de coisa julgada; 

14. Restituição de coisas apreendidas; 

15. Medidas assecuratórias;  

16. Processos incidentes. 
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