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PLANO  DE ENSINO  
 

Disciplina Carga Horária Semestre Ano 

Teoria Geral do Direito Penal II 80 3º 2016 

 

O bjetivos Específicos da Disciplina 
Transmitir ao aluno o que é sanção penal, sua fundamentação,  finalidade e aplicação. O aluno será estimulado a organ izar  a  est rutura  da 
fixação da pena, incluindo as possibilidades de substituição e suspensão cabíveis. 

 

Ementa 
Concurso de Pessoas. Da sanção penal (das penas e das medidas de segurança). Do concurso de crimes. Erro na execução. Resultado diverso 
do pretendido. Limite das penas. “Sursis“ . Livramento Condicional. Ação penal.  Extinção da punibilidade. 

 

 
Unidade 

Carga Horária  
Subunidade 

Concurso de Pessoas 08 hs/a - introdução 

  - concurso necessário e eventual 

  - autoria  

  - formas do concurso de pessoas: coautoria e participação 

  - natureza jurídica do concurso de pessoas: teorias unitária, dualista e pluralista   

  - Exceções pluralísticas da teoria unitária 

  - natureza jurídica da autoria 

  - natureza jurídica da participação 

  - requisitos do concurso de pessoas 

  - autoria incerta e autoria colateral 

  - autoria mediata 

  - formas de participação 

  - punibilidade 

  - participação impunível  (casos de impunibilidade) 

  - participação mediante omissão: conivência 

  - teoria do domínio do fato 

  - comunicabilidade e incomunicabilidade de condições, elementares e 
circunstâncias 

Sanção penal e penas 06 hs/a - conceito, finalidades e características 

  - princípios constitucionais 

  - cominação 

  - classificação 

  - espécies de penas 

  - esquema da dosimetria (introdução) 

Reincidência 03 h/a - conceito 

  - fundamento legal 

  - hipóteses de ocorrência 

  - hipóteses de não geração da reincidência 

Penas Privativas de Liberdade  07hs/a - espécies: reclusão e detenção (Código Penal) 

  - regimes penitenciários: fechado, semiaberto e aberto 

  - determinação do regime inicial de cumprimento da pena 

  - regras do regimes: fechado, semiaberto e aberto 

  -  execução das penas privativas de liberdade (generalidades) 

  - regime disciplinar diferenciado (RDD) 

  - remição e detração penal 

Penas Restritivas de Direitos 06 hs/a - espécies e regras 

  - modos de substituição 

  - prestação pecuniária 

  - prestação inominada 

  - perda de bens e valores 

  - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 

  - interdição temporária de direitos 

  - limitação de fim de semana 

  - natureza das penas restritivas de direitos 

  - condições para aplicação 

  - multa substitutiva 

  - execução das penas restritivas de direito (generalidades) 

  - conversão da pena alternativa em privativa de liberdade 

Pena de Multa 04 hs/a - conceito  

  - critérios de cominação e fixação de multa 

  - pagamento da multa: referência à legislação anterior; Lei 9.268/96; proibição de 
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- execução da pena de multa  (generalidades) 

Aplicação da Pena e Limite das 
Penas 

10 hs/a - sistema trifásico 

  - circunstâncias e elementares do crime 
 

  - classificação das circunstâncias:  judiciais e legais (genéricas e especiais); 
agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição e as qualificadoras 

  - da pena privativa de liberdade 

  - mecanismo de imposição das penas 

  - concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes 

  - concurso de causas de aumento e de diminuição; concurso de qualificadoras 

  - substituição por penas restritivas de direitos 

  - fixação de pena de multa (diretamente ou em substituição) 

  - fundamento para o limite das  penas 

- modo de unificação (art. 75, § 2º) 
- competência 

Concurso de Crimes 08 hs/a - noções 

  - espécies de concurso 

 

  - concurso material: conceito; aplicação da pena 

  - concurso formal: conceito; espécies; requisitos; aplicação da pena; unidade e 
autonomia de desígnios 

 

  - crime continuado: conceito; requisitos; natureza jurídica; aplicação da pena; bem 
jurídico pessoal (unidade ou pluralidade de sujeito passivo) 

  - aplicação de multa em situação de concurso de crimes 

Erro na execução (aberratio ictus) 02 hs/a - conceito e efeitos 

Resultado diverso do pretendido  
(aberratio delicti) 

02 hs/a - conceito e efeitos 

“Sursis” 03 hs/a - noções fundamentais 

Livramento Condicional 03 hs/a - generalidades 

Medidas de Segurança 02 hs/a - generalidades 

 Ação penal  02 hs/a - noções fundamentais 

 Extinção da Punibilidade 04 hs/a - noções introdutórias 

  - conceito de punibilidade 

  - causas extintivas da punibilidade 

  - morte do agente 

  - anistia, graça e indulto 

  - “abolitio criminis” 

  - decadência do direito de queixa e de representação 

  - perempção da ação penal 

  - renúncia e perdão 

  - retratação do agente 

  - perdão judicial 

 Prescrição 10 hs/a - conceito e natureza jurídica 

  - prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória - 
generalidades e diferenças 

  - imprescritibilidade 

  - prescrição superveniente à sentença condenatória - prescrição intercorrente 

  - prescrição retroativa 

  - prescrição em relação às várias espécies de penas (privativas de liberdade, 
restritivas de direitos e multa) 

  - termos iniciais da prescrição da pretensão punitiva 

  - termos iniciais da prescrição da pretensão executória 

  - prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento 
condicional 

  - redução dos prazos de prescrição em face da idade do sujeito 

  - causas suspensivas da prescrição 

  - causas interruptivas da prescrição 
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METO DO LO GIA DE ENSINO  
 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser prep aradas co m 
antecedência pelo professor. 
2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamen te teóricas. 

3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar  so luçõ es p rópr ias p ara  o s 
problemas que o docente apresentar durante as aulas. 
4. Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
5. Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. 
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