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ANO LETIVO DE 2018-2019 

 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES 

 

 Unidade curricular:  

Direito Penal e Processual Penal 

Curricular Unit: 

 Criminal Law and Criminal Procedure 

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Luís Marques Fernandes 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

A Disciplina de Direito Penal e Processual Penal visa dotar os alunos de conhecimentos técnico-jurídicos que 

lhe permitam:  

1 - Definir o direito penal em sentido formal; 

2 -Identificar a localização do direito penal no sistema jurídico; 

3- Descrever as finalidades e legitimação da pena criminal; 

4- Desenvolver o conceito material de crime; 

5- Interpretar os limites do direito penal; 

6- Descrever formas de crime; 

7- Definir o direito processual penal e proceder à sua delimitação; 

8- Perceber e explicar a importância da prova, os seus princípios, limites e proibições por comparação com o 

regime das nulidades processuais; 

9- A prova pericial e a sua aplicação; 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The Subject of Criminal Law and Criminal Procedure aims to provide students with technical and 

legal knowledge enabling them to : 

1 Define the criminal law in the formal sense; 

2 Identify the location of the criminal law in the legal system; 

3 Describe the purpose and legitimacy of the criminal penalty; 

4 Develop the concept of material crime; 

5 Interpret the boundaries of criminal law; 
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6 Describe forms of crime; 

7 Define the criminal procedural law and understand its delimitation; 

8 Understand and explain the importance of the event, its principles , limits and prohibitions by 

comparison with the regime of procedural irregularities; 

9 The expert evidence and its application ; 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

O Sistema Jurídico. A Hierarquia das Leis. Direito Público e Direito Privado. Ramos do Direito. 

Interpretação e aplicação das leis. A administração da Justiça e aproibição da auto-tutela. Os Tribunais. O 

Ministério Público. Organização Judiciária. Direito Processual, Civil, Processo Penal e Laboral. Trâmites, 

sujeitos e intervenientes processuais. A prova dos factos no esclarecimento de questões jurídicas. 

Princípios relativos à prova e sua produção no processo civil e penal. Meios de prova e meios de obtenção 

de prova. O ónus da prova. Apreciação e valoração da prova. Exames e perícias. Perícias judiciárias e 

particulares. A fixação do objeto da perícia e a avaliação pericial. A perícia médico-legal e forense e os 

direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Organização médico-legal e forense e regime jurídico das 

perícias. Estatuto do perito - direitos e deveres. Análise de processos judiciais e de relatórios periciais.  

Syllabus 

The Legal System. The Hierarchy of Laws . Public Law and Private Law . Law branches. 

Interpretation and application of laws. The administration of justice and proibition of self- 

enforcement. The Courts. The prosecutor's office . Judicial organization. Procedural Law , Civil , 

Labour and Criminal Procedure . Procedures , subjects and procedural stakeholders. The proof of 

the facts in clarifying legal issues . Principles relating to the test and production in civil and 

criminal proceedings. Evidence and means of obtaining evidence . The burden of proof . Appraisal 

and evaluation of evidence . Exams and skills. Judicial and particular skills. Securing the expertise 

object and expert assessment . The medico-legal and forensic expertise and the rights, freedoms 

and guarantees of citizens . Medico-legal organization and forensic and legal framework of skills. 

Expert status - rights and duties. Analysis of court proceedings and expert reports . 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

Noções de Direito Penal, Simas Santos e Leal Henriques, 2016. Lisboa: Rei dos Livros. 

Direito Processual Penal, Maria João Antunes, 2018. Almedina. 

Prova e Formação da Convicção do Juiz, Alberto Augusto Vicente Ruço, 2017, Almedina 
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