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PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina Carga Horária Semestre 

Direito Penal I 80 4º 

 

 

Objetivos Específicos da Disciplina 

 

Inicialmente, concluir-se-á a matéria da parte geral.  Em seguida, o aluno será iniciado no estudo dos crimes em espécie. Para tanto, os 

delitos previstos na Parte Especial do Código Penal serão ensinados de forma padronizada, mantida a unidade de exposição, com o objetivo de fazer 

com que tudo seja transmitido de forma homogênea. Em decorrência da extensão da matéria, algumas modalidades de crime são explicadas de forma 

mais detalhada, e outras, de forma mais resumida. Mas o objetivo específico da matéria é fazer com que o aluno compreenda a estrutura de cada tipo 

penal e sua aplicação a cada caso concreto, principalmente aqueles de maior repercussão social. 

 

 

Ementa 
Crimes contra a vida. Crimes de Lesões corporais. Crimes de periclitação da vida e da saúde. Crimes contra a honra. Crimes contra a 

liberdade individual. Crimes contra o patrimônio. Estelionato e outras fraudes. 

 

 

Unidade 

Carga Horária  

Sub-unidade 

DOS CRIMES CONTRA A VIDA   

   

Crimes contra a pessoa 02 h/a proteção penal da pessoa humana e jurídica 

  consentimento do ofendido 

  classificação dos crimes contra a vida 

   

Homicídio 06 h/a conceito 

  objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  homicídio simples (se em atividade típica de grupo de 

extermínio: crime hediondo, art. 1º da Lei n. 8072/90) 

  homicídio privilegiado 

  homicídio qualificado (crime hediondo, art. 1º da Lei n. 

8072/90) 

  distinção do art. 121, parágrafo 2º, III do CP com o art. 1º, 

parágrafo 3º da Lei n. 9455/97 

  homicídio privilegiado-qualificado 

  elemento subjetivo  

  consumação e tentativa 

  homicídio culposo e sua distinção com o artigo 302 da Lei n. 

9503/97 

  causas de aumento de pena 

  perdão judicial 

  pena e ação penal 

   

   

Participação em suicídio 02 h/a objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  qualificação doutrinária 

  consumação e tentativa 

  causas de aumento 

  pena e ação penal 

   

Infanticídio 02 h/a objetividade jurídica 

  sujeito ativo (divergências doutrinárias: crime próprio ou crime 

de mão própria e as respectivas consequências em relação ao 

concurso de agentes) 

  sujeito passivo 

  elementos objetivos (ação física, estado puerperal, elemento 

temporal) 

  elemento subjetivo 

  consumação e tentativa 

  pena e ação penal 

  distinção entre o homicídio e o infanticídio 

   

Aborto 6 h/a Conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 
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  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  consumação e tentativa 

  aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento 

  aborto provocado sem o consentimento da gestante 

  aborto provocado com o consentimento da gestante 

  aborto qualificado 

  aborto legal 

  concurso de agentes 

  pena e ação penal 

   

DAS LESÕES CORPORAIS   

   

Lesão corporal 6 h/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do crime 

  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  consumação e tentativa 

  lesão corporal de natureza leve e sua distinção com o artigo 1º 

da Lei n. 9455/97 

  lesões corporais graves em sentido estrito e sua distinção com o 

artigo 1º, parágrafo 3º da Lei n. 9455/97 

  lesões corporais gravíssimas (e distinção supra) 

  lesão corporal seguida de morte 

  lesões corporais privilegiadas 

  substituição da pena 

  lesão corporal culposa e sua distinção com o artigo 303 da Lei 

n. 9503/97 

  causas de aumento de pena 

  perdão judicial 

  violência doméstica  

  pena e ação penal 

  (distinção com o crime de rixa) 

   

DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE 1 h/a noções fundamentais 

   

   

DOS CRIMES CONTRA A HONRA    

Calúnia  02 h/a conceito e objetividade jurídica 

  figuras típicas 

  núcleos do tipo (imputar, propalar e divulgar) 

  elemento normativo do tipo 

  elemento subjetivo 

  qualificação doutrinária 

  momento consumativo e tentativa 

  calúnia contra a memória dos mortos 

  distinção com o artigo 20 da Lei 5250/67  

  exceção da verdade 

  pena 

   

Difamação 02 h/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  elemento subjetivo 

  qualificação doutrinária 

  momento consumativo e tentativa 

  exceção da verdade  

  pena (distinção com o artigo 21 da Lei n. 5250/67) 

   

Injúria 02 h/a conceito e objetividade jurídica 

  elementos subjetivos do tipo 

  sujeitos do delito 

  elementos objetivos 

  qualificação doutrinária 

  momento consumativo e tentativa 

  perdão judicial 

  injúria real e por preconceito  

  pena (distinção com o art. 22 da Lei n. 5250/67) 

   

Disposições comuns 02 h/a figuras típicas qualificadas 

  causas especiais de exclusão da antijuridicidade 
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  retratação 

  pedido de explicações em juízo 

  ação penal 

  ofensa à honra de autoridades públicas 

  Presidente da República; Vice-Presidente da República e outros 

chefes dos Poderes da União e dos Estados 

  chefes de governo estrangeiro 

  órgãos e funcionários públicos 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL   

   

   

Constrangimento ilegal 02 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (natureza subsidiária) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Distinção com o crime de tortura (art. 1º da Lei n. 9455/97) 

  Causa de aumento de pena 

  Concurso com crimes praticados com violência 

  Exclusão da ilicitude (salientando a divergência entre os 

doutrinadores acerca da natureza jurídica) 

  Pena e ação penal 

   

Ameaça 02 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (natureza subsidiária) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Pena e ação penal 

   

Sequestro e cárcere privado 03 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Formas qualificadas 

  Pena e ação penal 

   

Redução a condição análoga à de escravo 02 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Figuras equiparadas 

  Penas e ação penal 

   

Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio   

   

Violação de domicílio 02 h/a Objetividade jurídica (domicílio para o Direito Civil e o 

conceito de casa) 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (natureza subsidiária) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causa de aumento e abuso de autoridade (Lei n. 4898/65) 

  Exclusão da ilicitude 

  Pena e ação penal 

   

   

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO   

   

Furto 05 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

- objeto material e parágrafo 3º 

- furto famélico 

  Elemento subjetivo 

- furto de uso 

  Consumação e tentativa 

  Causa de aumento 

  Furto privilegiado 
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  Furto qualificado (parágrafos 4º e 5º) 

  Pena e ação penal 

   

Furto de coisa comum 02 h/a Distinção com o furto 

   

Roubo 05 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos (roubo próprio e roubo impróprio) 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causas de aumento 

- emprego de arma e arma de brinquedo 

- emprego de arma e Lei n. 10826/03 

- inciso V e art. 148 do CP 

  Forma qualificada e latrocínio (crime hediondo: art. 1º, II da Lei 

n. 8072/90) 

  Pena e ação penal 

   

Extorsão 03h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causa de aumento 

- mesmas considerações anteriores acerca do uso de arma 

  Forma qualificada 

- extorsão com resultado morte: crime hediondo, art. 1º, III da 

Lei n. 8072/90  

  Pena e ação penal 

   

Extorsão mediante sequestro 03 h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Formas qualificadas 

- Estatuto do Idoso (Lei n. 10741/03) 

  Pena e ação penal 

   

Apropriação indébita 03h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Causas de aumento 

  Pena e ação penal 

   

Apropriação indébita previdenciária 03h/a Objetividade jurídica 

  Sujeitos do delito 

  Elementos objetivos 

  Elemento subjetivo 

  Consumação e tentativa 

  Figuras equiparadas 

  Extinção da punibilidade 

  Perdão judicial e figura privilegiada 

  Pena e ação penal 

   

   

ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES   

Estelionato, Duplicata simulada e Fraude no comércio 05 hs/a conceito e objetividade jurídica 

  sujeitos do delito 

  qualificação doutrinária 

  elementos objetivos do tipo 

  elementos subjetivos do tipo 

  momento consumativo e tentativa 

  figura típica privilegiada 

  figura típica qualificada 

  pena e ação penal 

   

Abuso de incapazes 01 h/a noções fundamentais 

   

Receptação 04 hs/a conceito e objetividade jurídica 
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  figuras típicas 

  sujeitos do delito 

  objeto material 

  pressuposto 

  qualificação doutrinária 

  receptação dolosa própria 

  receptação dolosa imprópria 

  momento consumativo e tentativa 

  elementos subjetivos do tipo 

  receptação qualificada - Artigo 180, parágrafo 1° e 2° 

(modificação da Lei 9.426/96) 

  receptação culposa 

  perdão judicial 

  pena e ação penal 

  disposições gerais dos crimes contra o patrimônio 

   

   

Disposições gerais 02 h/a Imunidades absolutas (escusas absolutórias) 

  Imunidades relativas 

  Exclusão das imunidades 

 

 

 

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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