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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina Carga Horária Semestre Ano 

Teoria Geral do Direito Penal I 80 2º 2016 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

Transmitir ao aluno as principais teorias do fato típico e sua alteração legislativa no tempo e no espaço. Sendo a matéria altamente teórica, é 

indispensável o entendimento da evolução dos institutos penais, suas espécies e divisões, aliados a exemplos. O aluno será estimulado a 

conhecer a estrutura da teoria geral do crime. 

 

Ementa 

Introdução ao estudo do Direito Penal. História do Direito Penal. A norma penal. Aplicação da lei penal. Eficácia da lei penal. Prazo penal. 
Concurso aparente de normas. Teoria geral do crime.  Classificação das infrações penais. Capacidade penal. Sujeito passivo do crime. Objeto 

do delito. Conduta e o resultado. Crimes dolosos, culposos e preterdolosos. Antijuridicidade e suas causas de exclusão. Culpabilidade e suas 

causas de exclusão. Tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Crime Impossível. Arrependimento posterior.  
 

 

Unidade 
Carga 

Horária 

 

Subunidade 

Introdução ao estudo do Direito Penal 04 hs/a - Introdução. Conceito de direito penal 

  - função de tutela jurídica 

  - denominação 

  - definição 

  - características do direito penal 

   - direito penal mínimo (ultima ratio); 

  - fragmentariedade 

  - direito penal objetivo e subjetivo 

  - direito penal comum e especial 

  - direito penal material e formal 

História do Direito Penal (generalidades) 02 hs/a - evolução do direito penal (noções) 

  - legislações brasileiras – noções fundamentais 

   

   

   

A norma penal 02 hs/a - generalidades 

  - fontes do Direito Penal – noções fundamentais 

Aplicação da Lei Penal - Do Princípio da Legalidade 02 hs/a - Fundamentos e  histórico 

  - Princípio da legalidade e da anterioridade da lei 

  - desdobramentos – lei prévia, lei escrita, lei estrita e lei certa. 

Eficácia da Lei Penal no Tempo 04 hs/a - Nascimento,  revogação e extra-atividade da lei penal  

  - Conflitos de leis penais no tempo: princípios que regem a 

matéria e hipóteses de conflitos.  

  - “Abolitio Criminis”, “Novatio Legis” ou Lei supressiva: 

conceito,  fundamento, natureza jurídica, efeitos e formas de 

aplicação 

  - “Novatio Legis” Incriminadora: a lei nova que incrimina fatos 

anteriormente considerados lícitos 

  - “Novatio Legis in Pejus”: a lei nova que modifica o regime 
anterior, agravando a situação do sujeito 

  - “Novatio Legis in Mellius”: a lei nova que modifica o regime 

anterior, beneficiando o sujeito 

  - Apuração da maior benignidade da Lei 

  - Competência para Aplicação da Lei mais benéfica 

  - Combinação de leis 

Eficácia das Leis Penais Temporárias e Excepcionais. Ultra-
atividade 

02 h/a - Conceito, ultra-atividade das leis temporárias e excepcionais 

  -   Normas Penais em branco e Direito Intertemporal 

Do tempo do crime 01 h/a - Conceito e  teorias 

  - Aplicação da teoria da atividade 

Lugar do Crime  01 h/a - Teorias  

Eficácia da Lei Penal no Espaço 02 hs/a - Direito Penal Internacional. Princípios: da territorialidade, da 
defesa, da nacionalidade, da justiça penal universal e da 

representação 

  - Princípios adotados pelo CP 

Extraterritorialidade 04 hs/a - Incondicionada 

  - Condicionada 

Prazo penal 02 h/a - Contagem 

Concurso Aparente de Normas 04 h/a - conceito 

  - princípio/critério da especialidade 
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  - princípio/critério da subsidiariedade 

  - princípio/critério da consunção 

  - princípio/critério da alternatividade 

Teoria Geral do Crime 04 hs/a - Conceito de crime: termos e etimologia 

  - Conceitos material e formal  

  - Da classificação das infrações penais: classificação tripartida e 

classificação bipartida: diferença entre crime e contravenção 

  - Do sujeito ativo do crime: conceito   

  - Capacidade e  incapacidade penal do sujeito ativo:  

capacidade penal das pessoas jurídicas e capacidade especial do 
sujeito ativo 

  - classificação – crimes comuns, próprios e de mão própria 

  - Do sujeito passivo do crime: conceito e espécies 

   

   

Objeto do delito 01 h/a - Conceito   

  - Espécies: objeto jurídico e objeto material 

Conceito analítico 01 hs/a - Introdução e evolução 

  - Elementos (elementares) e circunstâncias do crime 

Fato típico 02 h/a - conceito 

  - elementos 

Conduta 02 h/a - Da conduta: conceito, características e elementos 

  - Teorias da conduta: naturalista (causal), social e finalista da 

ação 

  - Ação e omissão (teorias, formas)  

  - Crimes omissivos próprios, crimes omissivos impróprios ou 
comissivos por omissão e comissivos impróprios 

  - Caso fortuito e força maior 

Do Resultado (evento) 02 h/a - conceito 

  - teorias 

  - classificação – crimes materiais, formais e de mera conduta 

Da Relação de Causalidade (nexo de causalidade ou nexo 
etiológico) 

02 hs/a - introdução ao tema 

  - da causalidade na omissão 

  - Teoria da causalidade adequada e sua aplicação 

  - Teoria da imputação objetiva 

  - da superveniência causal 

Tipicidade 02 h/a - noção introdutória 

  - tipo legal e o fato concreto 

  - tipicidade e antijuridicidade 

  - conceito e importância do tipo 

  - elementos objetivos do tipo 

  - elementos normativos do tipo 

  - elementos subjetivos do tipo (do injusto) 

  - adequação típica – conceito e espécies 

  - princípio da insignificância – noções fundamentais 

  - princípio da adequação social – noções fundamentais 

Crime doloso 02 hs/a - introdução 

  - conceito e natureza do dolo 

  - teorias do dolo 

  - dolo natural 

  - dolo normativo 

  - elementos do dolo 

  - espécies do dolo no direito brasileiro (direto e eventual) 

Crime culposo 02 hs/a - estrutura do tipo, ilicitude e culpabilidade 

  - previsibilidade objetiva 

  - elementos do fato típico culposo 

  - imprudência, negligência e imperícia 

  - espécies de culpa 

Crime preterdoloso 02 h/a - crimes preterdolosos ou preterintencionais 

  - nexo subjetivo e normativo 

Erro de Tipo 02 hs/a - conceito 

  - erro de tipo e erro de proibição 

  - descriminantes putativas 

  - erro provocado por terceiro 

  - erro acidental (coisa ou pessoa) 

Ilicitude 04 hs/a Conceito e causas de exclusão da antijuridicidade  

mailto:direito@fmu.br
http://www.fmu.br/


CURSO DE DIREITO 
    

    

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU 
Av. Liberdade, 749 – Liberdade - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01503-001 

Tel.: (011) 3346-6224/3346-6225 - E-mail: direito@fmu.br - INTERNET: http://www.fmu.br 

3 

  Estado de Necessidade:  

  - conceito e natureza jurídica 

  - requisitos 

  - formas: próprio ou de terceiro; real ou putativo  

  - excesso  

  Legítima Defesa: 

  - natureza jurídica 

  - conceito e requisitos 

  - excesso 

  - legítima defesa putativa 

  - legítima defesa e estado de necessidade 

  - ofendículos 

  Estrito cumprimento do dever legal 

  Exercício regular de direito 

  Consentimento do ofendido (excludente supralegal) 

Culpabilidade 02 hs/a - posição da culpabilidade em face da estrutura do crime 

  - características do finalismo / outras posições 

  - conceito de culpabilidade  

  - elementos da culpabilidade 

  - responsabilidade penal objetiva 

Imputabilidade 04 hs/a - conceito 

  - imputabilidade e responsabilidade 

  - fundamento da imputabilidade 

  - causas de exclusão da imputabilidade 

   

  - inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado  

  - semi-imputabilidade -  diminuição da capacidade de 

entendimento e de vontade; caso de redução da pena ou de 
aplicação de medida de segurança 

  -medidas de segurança: introdução; conceito; cabimento; 

espécies; imposição ao inimputável; aplicada em substituição; 

sistema vicariante; extinção da punibilidade 

  - menoridade penal 

  - inimputabilidade por embriaguez completa proveniente de 
caso fortuito ou força maior 

  - conceito, fases e espécies de embriaguez 

  - sistema da embriaguez na legislação penal brasileira 

  - embriaguez voluntária ou culposa: “actio libera in causa” 

  - embriaguez acidental  (proveniente de caso fortuito ou força 
maior): casos de exclusão da imputabilidade e de diminuição da 

pena 

  - patológica e preordenada: soluções legais 

Potencial consciência da ilicitude  02 h/a - introdução e efeitos 

Do erro de proibição 02 hs/a - inescusabilidade da ignorância da lei e relevância da falta de 

consciência ilicitude 

  - conceito e formas 

  - efeitos 

  - erro de tipo e erro de proibição 

Exigibilidade de conduta diversa 02 h/a - conceito 

Causas de inexigibilidade de conduta diversa 02 h/a - conceito e espécies de coação 

  - coação moral irresistível como causa de exclusão da 

culpabilidade 

  - conceito de ordem de superior hierárquico 

  - obediência hierárquica como causa de exclusão da 

culpabilidade 

  - requisitos 

  - responsabilidade do superior hierárquico 

Crime Consumado 02 h/a - conceito 

  - crime exaurido 

  - consumação nos crimes instantâneos, permanentes e 
instantâneos de efeitos permanentes 

  - o “iter criminis” 

Tentativa 02 hs/a - conceito 

  - natureza jurídica 

  - crimes unissubsistentes e plurisubsistentes 

  - elementos 

  - formas: perfeita e imperfeita 
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  - infrações que não admitem tentativa 

  - aplicação da pena: teorias subjetiva e objetiva  

  - desistência voluntária e arrependimento eficaz 

Crime Impossível 02 hs/a - conceito e teorias 

Arrependimento Posterior 02 h/a - conceito  

  - requisitos 

  - natureza jurídica 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas 

devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 

2. O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser 

estritamente teóricas. 
3. Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar 

soluções próprias para os 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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