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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242213;8437213 - Direito Penal, Processo Penal e 
Contraordenações 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Poiares 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 - 75 - - - - - - 75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta UC enquadra-se no Direito Público, como forma de regulação da sociedade em que vivemos. Procura, desta forma, 
transmitir aos futuros solicitadores os Princípios fundamentais que presidem à regulação da vida em sociedade. Opõe -se ao 
direito privado, enquanto vontade das partes, sendo o Estado a instituir as regras de convivência, instituindo e sancionando os 
comportamentos desviantes (pressupostos de aplicação das penas e das medidas de segurança). 

Deverão os alunos compreender a sistematização do Código Penal (parte geral e parte especial), as formas de processo e a 
sua tramitação, tipos de provas permitidos. com recurso a acórdãos dos tribunais superiores e a casos práticos apresentados 
em aula.  

No que concerne às Contraordenações deverão os alunos saber distinguir este regime sancionatório do estipulado no Direito 
Penal, bem como as diferenças a nível processual sem esquecer que estes são regimes subsidiários e que se lhes aplicam 
quando não estejam estipulados no RGCO.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os conteúdos programáticos desta UC consistem em estabelecer a distinção entre dois regimes sancionatórios diferentes, mas 
que se complementam, no que às Contraordenações diz respeito. 

 

Consistem pois: 

‐  Os Princípios Constitucionais e Legais do Direito Penal, do Direito Processual Penal e Contraordenações; 

‐  O conceito de crime e as categorias analíticas do crime; 

‐  As consequências jurídicas do crime: as penas e as medidas de segurança; 

‐  Os sujeitos e os participantes processuais, posição processual, direitos e deveres; 

‐  As formas e fases do processo penal; 

‐  As  medidas  de  coação  e  de  garantia  patrimonial; 

‐  A prova e os meios de prova; 

‐  Âmbito e vigência das contraordenações: a coima e as sanções acessórias; 

‐  A competência das autoridades administrativas para a aplicação da coima; 

‐  As formas de impugnação da coima: recursos. 
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‐  Execução da coima e processos especiais.  

      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta UC tem como objetivo geral dar a conhecer aos alunos os regimes sancionatórios impostos pelo Estado e a forma de 
coerção dos mesmos, com a aplicação de sanções e medidas de segurança.  

A realização de casos práticos em aula são uma mais-valia para a preparação dos alunos, de forma a que fiquem mais aptos a 
resolverem no futuro, enquanto solicitadores, problemas reais, aplicando as normas adequadas à situação em concreto 
(interpretação das leis). 

 

Desta forma os alunos, no fim desta UC, deverão possuir os conhecimentos específicos e gerais do direito sancionatório (Penal 
e Contraordenacional), distinguindo os mesmos, bem como estarem aptos na sua atuação enquanto solicitadores, na resolução 
de situações que lhe sejam colocadas. Deverão ainda saber distinguir os regimes processuais, no tocante à forma de processo 
(no Processo Penal e no Processo Contraordenacional), prova obtida e a sua (in)validade, e modos de impugnação de decisões 
desfavoráveis. 

      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, com indicação de casos hipotéticos e resolução de casos práticos em aula e em trabalho autónomo.  

Pretende-se que o aluno além da aprendizagem teórica adquira conhecimentos práticos.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Esta UC tem como objetivo geral ministrar aos discentes os diferentes regimes sancionatórios, de forma a permitirem não só um 
conhecimento geral sobre os mesmos, mas uma aplicação prática na sua futura vida enquanto solicitadores.  

 

Assim pretende-se que o aluno no fim da UC tenha adquirido conhecimentos gerais sobre o direito penal e processo penal  e a 
sua correlação com o regime geral das contraordenações. Dentro deste último saber aplicar o regime contraordenacional 
existente em diversas legislações avulsas e o Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social.  

 

Terá de existir um domínio dos conteúdos programáticos indicados para a UC, com um conhecimento sólido dos conceitos 
adquiridos em outras disciplinas já ministradas, nomeadamente com a introdução ao estudo do Direito, com especial relevância 
para a interpretação e aplicação prática das leis. 

      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

São utilizados 2 modelos nesta u.c.: 

 

a) Sessões teóricas, onde são expostos os conteúdos programáticos por parte do docente: modelo participativo, onde  o aluno 
além de ouvir e aprender com o professor será estimulado a participar, formular questões e demonstrar compreensão.  

b) Sessões práticas, onde o docente assume uma função tutorial guiando os alunos pela análise de hipóteses práticas, casos 
de jurisprudência, e resolução de problemas práticos, estimulando a sua oralidade. 

 

No ensino à distância existirá o recurso disponibilizado pela plataforma Moodle, onde serão disponibilizadas todas as 
informações e conteúdos, bem como realizadas todas as atividades de aprendizagem, servindo assim de interação entre 
docentes e estudantes através de fóruns. 

 

A avaliação consiste na realização de trabalhos/casos práticos/avaliação contínua que corresponde a 50% da nota final e uma 
avaliação oral que corresponde aos restantes 50% da nota final. Época de Recurso: Exame oral. 

 

      

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

• Constituição da República Portuguesa 

• EIRAS, Henrique/ FORTES, Guilhermina, Processo Penal Elementar, Quid Juris, Lisboa ou CARVALHO, Paula 
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Marques. 2011. Manual Prático de Processo Penal. Coimbra. 

• SILVA, Germano Marques da, 2011. Direito Penal Português - Parte Geral I - Introdução e Teoria da Lei Penal. Lisboa: 
Verbo, ou SANTOS, M. Simas / LEAL HENRIQUES, M., Noções Elementares de Direito Penal, 2011, Li sboa, Rei dos Livros. 

• SILVA, Germano Marques da, 2010, Curso de Processo Penal I - Noções gerais, Elementos do Processo Penal. 
Lisboa: Verbo. 

• ANTUNES, Manuel Ferreira – Contra-ordenações e coimas regime geral. Lisboa: Petrony, 2013 ou PASSOS, Sérgio – 
Contra-ordenações, anotações ao regime geral. Coimbra: Almedina, 2009. 
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