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EMENTA 

Noções preliminares de Direito Processual Penal. Prisões: provisórias e resultante de decisão 
condenatória transitada em julgado. Relaxamento de prisão e liberdade provisória. Fiança. 
Persecução criminal e Inquérito Policial. Ação Penal. Denúncia e Queixa. Jurisdição e 
competência. Conexão e continência. Ação Civil Ex Delicto. Sujeitos do processo. Questões e 
processos incidentais. Incompatibilidades e impedimentos. Conflito de jurisdição e conflito de 
atribuições. 

 
OBJETIVOS 

Utilizando de exposições teóricas e ações, por meio de discussões e práticas sobre casos 
concretos, possibilitar aos estudantes a compreensão sobre a obrigação do Estado de promover 
e manter a paz social, alertando-os para a contribuição dos profissionais do Direito na 
necessária construção de uma sociedade mais justa e mais humana, bem como a importância 
de conhecer e operar os instrumentos legais e normativos para a consecução desse fim. 
 

METODOLOGIA 

Em princípio as aulas serão desenvolvidas com uso de recursos do quadro e pincel atômico, 
podendo ser também usados data show e transparências. Durante as aulas o professor buscará 
atingir os objetivos propostos, não só com aulas expositivas, como também trazendo casos para 
debates e discussões, objetivando a compreensão o mais próximo da realidade da matéria, 
especialmente pela estimulação à realização de trabalhos de pesquisa. 
Nas aulas poderão ser exibidos vídeos como recurso didático, além da análise de casos práticos 
e de questões de exames e seleções públicos. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

NOÇÕES PRELIMINARES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Conceito 
Características 
Nomenclatura 
Finalidades 
Posição no quadro geral do Direito 
Relações com outros ramos do Direito e com outras ciências auxiliares 
Breve evolução histórica 
O processo penal no Brasil 
Princípios informadores 
Fontes do Direito Processual Penal 
Interpretação do Direito Processual Penal 
Aplicação do Direito Processual Penal – no tempo, no espaço e em relação às pessoas 
 
PRISÕES. RELAXAMENTO DE PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. 
Conceito de prisão 
A prisão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal 
Espécies de prisão 
Prisão civil 
Prisão resultante de sentença condenatória transitada em julgado 



 
 

Prisão em flagrante 
Prisão temporária 
Prisão preventiva 
Prisão resultante de pronúncia 
Prisão resultante de sentença penal condenatória não transitada em julgado 
Liberdade provisória: conceito, espécies, liberdade provisória sem fiança, 
liberdade provisória com fiança, não cabimento de liberdade provisória, recurso 
Fiança: natureza jurídica, modalidades, competência para concessão, quebra, 
cassação e perda da fiança, recurso 
 
PERSECUÇÃO CRIMINAL E INQUÉRITO POLICIAL 
Notitia Criminis e Investigação 
Inquéritos extrapoliciais 
Peças de informação 
Termos Circunstanciados 
Inquéritos Policiais – instauração, instrução, prazos e conclusão. Procedimento 
nos crimes de ação penal pública e privada. Arquivamento e desarquivamento. 
 
AÇÃO PENAL 
Noções gerais 
Conceito 
Normas penais e processuais 
Classificação 
Ação penal pública incondicionada 
Ação penal pública condicionada 
Ação penal privada 
Ação penal privada subsidiária da pública 
 
DENÚNCIA E QUEIXA 
Requisitos 
Formalidades 
Rejeição 
Extinção de punibilidade 
 
JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 
Princípios, características e elementos da jurisdição 
Competência 
Modificações de competência 
Competência na Constituição Federal 
Competência territorial 
Competência por prerrogativa de função 
Competência por distribuição e por prevenção 
Modificações de competência 
Separação de processos 
 
CONEXÃO E CONTINÊNCIA 
Foro prevalente 
 
AÇÃO CIVIL EX DELICTO 
 
SUJEITOS DO PROCESSO 
Juiz 
Ministério Público 
Acusado e Defensor 
Querelante e Querelado 
Assistente de acusação 
Servidores da Justiça 
Peritos e intérpretes 



 
 

 
QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTAIS 
Questões prejudiciais 
Exceções 
Restituição de coisas apreendidas 
Medidas assecuratórias 
Incidente de falsidade 
Incidente de insanidade mental 
 
INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS 
Conceito 
Causas 
Processamento e efeitos 
 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO E CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES 
Conceito 
Espécies 
Processamento 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

O curso será desenvolvido através de: 
- Aulas expositivas dialógicas; 
- Leitura e interpretação de textos; 
- Análise de casos e de questões contidas em exames e seleções públicos; 
- Discussões plenárias, trabalhos individuais e em grupo. 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica. 
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