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PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Constitucional II 80 2º 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

O estudo das normas e princípios que integram a Constituição Federal Brasileira vigente. Uma análise interpretativa e sistemática da organização do 

Estado e do Poder, dos direitos e garantias fundamentais e das regras básicas da organização econômica e social, segundo os termos da Lei Maior. 

 

EMENTA  

Separação dos Poderes. Presidencialismo. Parlamentarismo. Poder Legislativo. A organização do Poder Legislativo. Processo legislativo. Legística.  

Poder Executivo. Estruturação do Executivo.  Forças Armadas e Segurança Pública. Sistemas de emergência.  

 

 

 

Unidade 

Carga 

Horária 

 

Sub-unidade 

A Separação dos Poderes 08hs/a origem; linhas mestras; a classificação das funções do Estado; 

crítica; interpenetração de funções; comparação entre a teoria 

de Montesquieu e a aplicação prática da separação dos poderes 

atualmente 

O Poder Legislativo 08 hs/a função e tarefas; legislação; controle financeiro; controle 

político; comissões; impeachment 

A Organização do Poder Legislativo 12 hs/a unicameralismo; bicameralismo; pluricameralismo; Congresso 

Nacional; Senado Federal; Câmara dos Deputados;  

composição; funções; estatuto parlamentar; imunidades; 

impedimentos; incompatibilidades; perda do mandato; 

A Elaboração da Lei e as Espécies Legislativas 12 hs/a processo legislativo; emendas à constituição; as cláusulas 

pétreas; lei complementar; lei ordinária; lei delegada; decreto 

legislativo; resolução; medidas provisórias; legística  

O Poder Executivo 06 hs/a missão para a doutrina clássica; novo caráter; poder 

governamental; representação do Estado 

Estrutura do Poder Executivo. 08 hs/a composição; chefia de Estado; chefia de governo; ministros; 

formas típicas; executivo monocrático; dualista; colegiado; 

Presidente da República no Brasil; eleição; poderes; requisitos; 

vacância e impedimentos; vice-presidente; ministros; os 

Conselhos de Defesa e República. 

Forças Armadas e Segurança Pública. Sistemas de Emergência 04 hs/a papel; posição constitucional; estatuto do militar; segurança 

pública;  principais sistemas; a ditadura romana; lei marcial; 

estado de sítio e estado de defesa 

O Poder Judiciário e as suas garantias 8/a princípios balizadores; função jurisdicional; independência; 

garantias do Judiciário; garantia dos juízes; funções essenciais à 

justiça; o Ministério Público e a Advocacia. 

Organização do Poder Judiciário brasileiro 10h/a justiça federal e justiça estadual; justiça comum e justiça 

especializada; justiça federal comum; justiça militar; justiça 

eleitoral; justiça do trabalho; justiça estadual; 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 8h/a composição; competência; a interpretação da constituição pelo 

STF; processo constitucional. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre 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, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor 

doutrina e jurisprudência atuais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

São Paulo: Saraiva, 10ª edição, 2015. 

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 31ª edição, 2015. 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 38ª edição, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2015. 

 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direitos Fundamentais Sociais. São Paulo: Saraiva,  2ª. Edição, 2015. 

 DAVID ARAUJO, Luiz Alberto e SERRANO NUNES JÚNIOR, Vidal. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Verbatim, 

20ª edição, 2016. 

 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 9ª edição, 2013. 

 BULOS, Uadi Lammegos; e FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 9ª 

edição, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direitos Fundamentais  40 2º  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos constitucionais relacionados aos direitos Fundamentais, possibilitando o desenvolvimento 

do estudo de tal disciplina. Almeja, por fim, ensinar o tratamento dispensado aos direitos Fundamentais, de observância necessária em um Estado 

Democrático de Direito e vêm cada vez mais assumindo relevância e sendo aplicados pelos tribunais brasileiros. 

Abordar as relações étnico-raciais e o tratamento de questões inerentes aos afrodescendentes no âmbito de temas como dignidade da pessoa humana e 

proibição constitucional da discriminação e do racismo. Construção histórica da dogmática jurídica contrária à discriminação e ao racismo. Políticas 

afirmativas. 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Direitos Fundamentais. Os direitos fundamentais na Constituição. Direitos e garantias fundamentais individuais em espécie. Direitos Coletivos. Direitos 

Sociais. Mecanismos de efetivação dos direitos fundamentais.  

 

 

Unidade 

 
Carga 

Horária 

Sub-unidade 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

10h/a conceito de direitos e de garantias fundamentais; histórico; 

aplicabilidade e eficácia dos direitos e das garantias 

fundamentais; a identificação dos direitos e das garantias 

fundamentais na Constituição e fora dela; os destinatários; as 

dimensões ou gerações de direitos e garantias fundamentais; a 

relativização e a técnica da concordância prática ;eficácia 

vertical e horizontal 

 

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO 2 h/a Rol de direitos fundamentais 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS 

EM ESPÉCIE 

20 h/a Direito à vida; princípio da isonomia; direito à liberdade em 

todas as suas formas e garantias; a proteção ao culto, à crença e 

aos templos e à liturgia; princípio da legalidade e da reserva de 

lei; a vida privada, a honra e a intimidade das pessoas; direito 

de reunião. 

 

Direitos Sociais 2 h/a Segurança jurídica e social, proibição de retrocesso e a proteção 

dos direitos fundamentais 

MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

6 h/a mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. 

Cabimento 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre 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. É obrigatória a 

confecção e participação do aluno em seminários e/ou exposição oral de temas relacionados à disciplina.  

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, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor 

doutrina e jurisprudência atuais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva, 14ª edição, 2012. 

 MALHEIRO, Emerson e Cunha, Renata. Direitos Fundamentais na Sociedade de Informação. São Paulo, Max Limonad, 2.016. 

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 30ª edição, 2014. 

. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

 CANOTILHO, J.J. Gomes e outros. Direitos Fundamentais Sociais. São Paulo, Saraiva, 2ª. Edição, 2015. 

 DAVID ARAUJO, Luiz Alberto e SERRANO NUNES JÚNIOR, Vidal. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Verbatim, 20ª edição, 2016 

 GONZAGA, Álvaro Luis Travassos de Azevedo; ROQUE, Nathaly Campitelli (Org.). Vade-mecum humanístico. São Paulo: RT, 4ª edição, 2014. 

 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 

10ª edição, 2015. 

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 10ª edição, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 
 
 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Filosofia  40 2º 

 
 
Objetivos: 
O Ensino da Filosofia tem por finalidade desenvolver no estudante a capacidade crítico-axiológica, o rigor e o método no pensar, 
visando propiciar uma reflexão crítica não apenas sobre o direito e sua ciência, mas, especialmente, sobre a Justiça, como finalidade 
última do Direito. 
 
 
Ementa: 
O estudo da Filosofia pretende propiciar, num primeiro momento, a reflexão crítica do estudante sobre os fins e fundamentos do 
Direito. Posteriormente, porém não menos relevante, o estudo da Filosofia objetiva estimular o estudante a pensar a Lei e o Direito sob 
o aspecto ético, mais especificamente, sobre a Lei e seu fundamento justo, problema dos mais intrigantes da denominada “pós-
modernidade” ou, como preferem alguns, da modernidade tardia.  
Assim, o pensar filosófico convida o aluno a realizar uma reflexão crítica da experiência jurídica, possibilitando ao futuro profissional 
familiarizar-se com o fundamento ético do direito, possibilitando, dessa forma, o desenvolvimento de uma consciência aberta à 
compreensão da realidade social, base da ciência que estuda e que, fundamentalmente, aplicará. 
 
 

UNIDADE 
Carga 

Horária 
Subunidade 

O Espírito Filosófico Greco-
romano. Os Avatares da Justiça. 

10h/a 

Notas introdutórias. Apresentação do Plano de Ensino. Os pré-socráticos.  

Sócrates: ética, educação, virtude e obediência. 

Política, direito e justiça em Platão. 

Aristóteles: a justiça e suas espécies. Equidade e prudência. 

 
O Pensamento Jusfilosófico da 
Idade Média 

4h/a 
A justiça em Agostinho 

Tomás de Aquino e o tratado das leis e da justiça (a relação entre lei eterna, 
natural, humana e divina). 

O pensamento Jusfilosófico 
Moderno 

18h/a 

Racionalismo e ruptura com a visão teocrática. Contratualismo. 

Jusnaturalismo 

Direito, moralidade e justiça (Kant). 

 A filosofia e a doutrina do estado (Hegel) 

Normativismo jurídico (Hans Kelsen).  

O positivismo jurídico inglês e a filosofia jurídica utilitarista  

O Pensamento Jusfilosófico Pós-
Moderno  

8h/a 

O realismo jurídico norte-americano. 

As teorias críticas do Direito. 

O Direito como sistema.  

O problema da decidibilidade no Direito: pluralismo jurídico e desobediência 
civil.  

 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre 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, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia 

com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 BITTAR, Eduardo C.B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de.  Curso de filosofia do direito.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2010. 

 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Atica, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução e notas Edson Bini. 2. ed. Bauru: EDIPRO, 2009.   
 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 2. ed. São 

Paulo: EDIPRO, 2003.   

 CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. 3. ed. São Paulo: Atica, 2006. 

 GONZAGA, Álvaro Luis Travassos de Azevedo; ROQUE, Nathaly Campitelli (Org.). Vade mecum humanístico. São Paulo: 
RT, 2010. 

 PLATÃO. Diálogos: O Banquete, apologia de Sócrates. Tradução direta do grego de Carlos Alberto Nunes. 2. ed. rev. 
Belém: EDUFPA, 2001.  
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PLANO DE ENSINO 
 

 Disciplina Carga Horária Semestre 

Teoria Geral do Direito Civil II 80 2º  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Propiciar aos alunos a base dogmática dos institutos jurídicos do ordenamento civil pátrio, possibilitando o 

desenvolvimento do estudo de todos os outros ramos do Direito Civil. Almeja, por fim, ensinar o tratamento dispensado 

pelo Direito para os fatos da vida que, dada a sua relevância, dão ensejo ao nascimento e à extinção dos direitos, 

chamados, de uma maneira ampla, de fatos jurídicos. 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

Dos atos e negócios jurídicos. Das modalidades dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos. Dos atos 

ilícitos. Prescrição e decadência. Da forma dos negócios jurídicos e sua prova 

 

Unidade 

 

Carga 

Horária 

Sub-unidade 

 

DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

20 h/a Dos fatos jurídicos – classificação: fato e ato 

jurídico; 

Elementos constitutivos; 

Requisitos de validade; 

A interpretação do negócio jurídico – a questão da 

reserva mental; 

Defeitos dos atos jurídicos: conceito, 

conseqüências e espécies – diferença entre os 

vícios do consentimento e os vícios sociais; 

Erro: espécies, características e conseqüências; 

Dolo: espécies, características e conseqüências; 

Coação: espécies, características e conseqüências; 

Estado de perigo e lesão: espécies, características, 

diferenças e conseqüências; 

Fraude contra credores: características, requisitos, 

importância, conseqüências – diferença para a 

fraude à execução; 

DAS MODALIDADES DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS 

 

12 h/a Condição: conceito, negócios que não admitem 

condição; Espécies de condição; 

Termo: conceito, prazo; 

Encargo ou modo; 

INVALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

10 h/a Nulidade absoluta; 

Nulidade relativa; 

Conseqüências de cada qual; 

Diferenças entre si; 

Respectivos efeitos; 

Inexistência – tratamento dispensado pelo Código 

Civil; 

Prazos para requerer a invalidade do negócio 

jurídico; 

Convalescimento do negócio jurídico; 

DA FORMA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS E 

SUA PROVA 

 

 10 h/a A forma e sua importância para a prova dos 

negócios jurídicos; 

A confissão; 

O documento; 

A testemunha; 
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A presunção; 

A perícia. 

A relação entre a prova no direito civil e no 

processo civil  

Normas heterotópicas de processo civil em matéria 

de prova  

DOS ATOS ILÍCITOS 

 

16 h/a Conceito de responsabilidade civil extracontratual 

(aquiliana); 

Elementos constitutivos da responsabilidade civil: 

ação ou omissão, nexo de causalidade e culpa; 

O elemento risco na sociedade moderna; 

Responsabilidade objetiva; 

Excludentes de responsabilidade por ato ilícito; 

Casuística – discussão de acórdãos sobre o tema 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

 

12 h/a Prescrição – conceito; 

Distinção entre prescrição e decadência; 

Extensão da parte geral à prescrição aquisitiva; 

Causas que impedem a prescrição; 

Causas que interrompem a prescrição; 

Prazos de prescrição; 

Decadência; 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

1. É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre 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, multidisciplinaridade e em 

perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

O aproveitamento do aluno é obtido em três épocas distintas do semestre letivo: a avaliação continuada do professor, de 

zero a um ponto; a avaliação unificada (avaliação continuada do curso), de zero a dois pontos;  e a avaliação regimental, 

de zero a sete pontos. 

A avaliação continuada do professor é elaborada mediante livre critério do docente, dentro de padrões compatíveis com 

o curso (questões de múltipla escolha, questões dissertativas, seminários, provas orais, trabalhos escritos, fichamentos, 

bem como através da participação do aluno em sala).  

A avaliação unificada (avaliação continuada do curso) é composta por 40 questões de múltipla escolha, cujo conteúdo é 

o das disciplinas cursadas até o final do 1o bimestre desta disciplina. A elaboração das questões e gabarito é de 

responsabilidade exclusiva do corpo docente do departamento ao qual a disciplina está sujeita. 

A avaliação regimental é prova escrita e dissertativa, em folha oficial da faculdade, contendo questões elaboradas pelo 

docente da disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 SENISE LISBOA, Roberto. Manual de Direito Civil: Teoria Geral do Direito Civil. v. 1. 8ª ed.  São Paulo :  

Saraiva, 2013.    

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria Geral do Direito Civil. v. 1. 31ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. 1. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 BENHAME, Mário . Direito Civil : Teoria Geral – Primeiro semestre . 3ª ed. . São Paulo : Juarez de 

Oliveira, 2002. 

 CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoleti; FUJITA, Jorge Shiguemitsu; TALAVERA; Glauber Moreno (orgs.). 

Comentários ao Código Civil.   São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil 1. 34a ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 VENOSA, Silvio. Direito Civil – Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 WALD, Arnoldo. 1 – Introdução e Parte Geral. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  
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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 

 

Sub-unidade 

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 - fase das vinganças – privada, divina e pública 

  - período Humanitário (Escola Clássica) 

  - período criminológico (Escolas Positiva e Correcionalista) 

  - movimentos de política criminal contemporâneos 

  - 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 extratividade 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 da especialidade 
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  - princípio da subdisiariedade 

  - princípio da consunção 

  - princípio 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 

  - posições do Estado 

  - a questão do incapaz, da pessoa jurídica, do morto, do feto, 

dos animais e das coisas inanimadas 

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 

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

  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 supra-legal) 

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 

  - “actio libera in causa” 

  - 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 
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  - formas: perfeita e imperfeita 

  - 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. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 1, 20ª edição.  São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 

 JESUS, Damásio E. de.  Direito penal,  volume 1 - parte geral, 35ª  Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 

 FRAGOSO,  Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, 17ª Edição. 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

  BARROS, Flavio Augusto. Direito Penal – Parte Geral, 5ª edição.  São Paulo: Editora Saraiva, 2006. 

 COSTA JR., Paulo José da. Código Penal Comentado, 10ª edição, são Paulo: DPJ Editora, 2013. 

 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, volume 2. 31ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2014 

 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 14ª edição. São Paulo: RT, 2014. 

 PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1. 13ª Edição. São Paulo: Editora RT, 2014 

 

 

 
 
 

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

	Direito Constitucional II
	Direitos Fundamentais - 2o  semestre
	Filosofia - 2º semestre
	Teoria Geral do Direito Civil II
	Teoria Geral do Direito Penal I - 2º semestre

