PLANO DE ENSINO
IDENTIFICAÇÃO
ANO LETIVO

SÉRIE

TURNO

2021

5º Ano

Matutino e Noturno

NOME DA DISCIPLINA

Estágio III – Processo Penal
CARGA HORÁRIA
SEMANAL: 02 horas-aula

ANUAL: 70 horas-aula

DOCENTE (S) RESPONSÁVEL(IS)
Prof. José Francisco Cagliari

EMENTA DA DISCIPLINA
O direito de punir e seus limites. Princípio da legalidade e seus desdobramentos. Garantias
jurisdicionais. Tipo penal incriminador: conceito e elementos. Circunstâncias: conceito,
espécies e finalidades. Identificação das partes. Fases da persecução e situação prisional
(modalidades de ação penal e procedimentos). Inquérito policial (peças). Prisões processuais.
Relaxamento e liberdade provisória (peças). Denúncia e queixa crime (requisitos e peças). Fase
processual. Identificação das teses (principais e subsidiárias). Resposta à acusação e memoriais
(peças). Recursos. Conceito, fundamentos e pressupostos. Espécies de recurso (peças).
Execução penal. Principais incidentes. Agravo (peças). Revisão criminal.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais
Possibilitar ao aluno perceber e exercitar a conexão entre os postulados teóricos do direito
penal e do direito processual penal com a prática jurídico-penal. Aprimorar o raciocínio jurídico
e desenvolver as habilidades de comunicação das ideias e argumentação. Conhecer as
principais peças processuais em todas as fases a persecução (processos de conhecimento e de
execução).

Objetivos Específicos
Exercitar a compreensão de situações concretas, a interpretação de normas e o
desenvolvimento do raciocínio jurídico para a resolução de casos e problemas de natureza
jurídico-penal. Possibilitar o desenvolvimento da habilidade de argumentação pela produção
de peças processuais.

1º
semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Horasaula

1.

Direito penal e direito processual penal
1.1. O direito de punir e seus limites.
1.2. Princípio da legalidade e seus desdobramentos.
1.3. Garantias jurisdicionais.

4

2.

Fase pré-processual
2.1. Inquérito policial (IP). Procedimento investigatório criminal
(PIC).

2

2.2. Peças: Notícia de crime e requerimentos.
3.

4.

5.

Sequência
2º
semestre
6.

7.

Prisão processual
3.1. Prisão processual: prisão temporária, prisão em flagrante e
prisão preventiva.
3.2. Peças: pedidos de relaxamento da prisão, revogação da
prisão preventiva e concessão de liberdade provisória.
Fase processual – ação penal
4.1. Introdução.
4.2. Ação penal pública: denúncia e arquivamento do IP (Art. 28
do CPP).
4.2. Ação penal privada: Queixa crime.
4.3. Peça: queixa crime (crime contra a honra).
Fase processual – defesa
5.1. Processo e procedimento (ritos processuais).
5.1. Resposta à acusação e defesa preliminar.
5.3. Peça: resposta à acusação/defesa preliminar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fase processual – identificação das teses
6.1. Teses principais
6.1.1. Preliminares
6.1.1.1. Nulidade: Nulidades absolutas e relativas.
Irregularidades. Princípios.
6.1.1.2. Extinção da punibilidade:
a) Prescrição: conceito. Espécies e efeitos. Suspensão e
interrupção.
b) Decadência e perempção. Conceitos e momento.
c) outras causas (CP, art. 107).
6.1.2. Mérito
a) Inexistência do fato (conduta, resultado e nexo de
causalidade).
b) Atipicidade do fato: formal e material (Princípio da
insignificância).
c) Exclusão da ilicitude.
d) Exclusão da culpabilidade: inimputabilidade (doença mental,
desenvolvimento mental retardado e incompleto, embriaguez).
Inexigibilidade de conduta conforme ao direito. Erro.
6.2. Teses subsidiárias.
a) Desclassificação do fato.
b) Diminuição de pena e circunstâncias atenuantes.
c) Fixação do regime prisional.
d) Substituição da pena privativa de liberdade e concessão de
sursis
6.3. Peça: alegações finais (memoriais).
Fase processual – recursos
7.1. Conceito e fundamentos.
7.2. Classificações.
7.3. Pressupostos.
7.4. Efeitos.
7.5. Espécies de recursos

8

8

6

Horasaula
12

6

a) Apelação.
b) Recurso em sentido estrito.
c) Embargos de declaração.
d) Embargos infringentes e de nulidade.
e) Carta testemunhável.
f) Correição parcial.
g) Recurso ordinário constitucional.
h) Recurso especial.
i) Recurso extraordinário.
j) Agravo regimental.
7.6. Peças: razões e contrarrazões.

8.

Execução penal
8.1. Requerimentos ao Juízo das Execuções
a) Progressão de regime.
b) Livramento condicional.
c) Indulto e comutação.
d) Unificação de penas.
e) Remição.
f) Apuração de falta disciplinar.
8.2. Peça: agravo em execução

6

9.

Revisão Criminal
9.1. Conceito e pressupostos

2

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)
1. Aulas expositivas e práticas. Revisão de conceitos.
2. Estudo de casos, resolução de problemas, elaboração de peças.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e
aprovação)
A avaliação do aproveitamento do aluno será realizada por meio dos seguintes instrumentos
(Pontuações indicadas por semestre):
1) exercícios para resolução de problemas e elaboração de peças práticas (para apresentação
nos prazos preestabelecidos). Pontuação: 4.0
2) cumprimento de atividades práticas junto ao Poder Judiciário (participação como
observador em audiências e julgamentos pelo Tribunal do Júri). Pontuação: 3.0
3) provas escritas, compostas por questões discursivas de respostas breves e/ou de múltipla
escolha e problemas para resolução e/ou elaboração de peças. Pontuação: 3.0
Obs.: A elaboração das peças práticas dentro dos prazos estabelecidos e o cumprimento de
atividades junto ao Poder Judiciário (participação em audiências e julgamentos) são atividades
obrigatórias, imprescindíveis à aprovação na disciplina.
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