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PLANO DE AULA 
 
 

Disciplina Carga 
Horária 

Semestre CICLO  Ano 

DIREITO PENAL – SOCIOLOGIA 
E TEORIA DO CRIME 

66 2º 2º 2107/2º SEMESTRE 

 
 
 
EMENTA DA DISCIPLINA 
 
 
Trata	 da	 reflexão	 sobre	 os	 mecanismos,	 instituições	 e	 operadores	 do	 direito	 que	 influenciam	 e	
geram	 mudanças	 sociais	 a	 partir	 de	 casos	 contemporâneos,	 relacionando-os	 com	 as	 bases	
sociológico-jurídicas,	 bem	 como	 da	 análise	 do	 conceito	 de	 crime	 e	 da	 principiologia	 penal	 em	
consonância	com	a	Constituição	e	com	os	Tratados	 Internacionais	 reconhecidos	pelo	Brasil.	Além	
disso,	 trabalha	 com	a	 teoria	da	 lei	 penal	 a	partir	 de	um	enfoque	 constitucionalmente	 adequado,	
identificando	os	principais	marcos	históricos	 e	políticos	 relacionados	 às	 garantias	 constitucionais,	
desenvolvendo	o	espírito	crítico	no	que	tange	à	aplicação	da	 lei	penal	no	espaço	e	no	tempo	e	à	
teoria	do	delito,	especialmente	a	tipicidade	e	a	antijuridicidade,	cotejando	a	previsão	teórica	com	a	
prática	vivenciada	hodiernamente.	
 
 Unidade 

 
Carga 

Horária 
Bases Tecnológicas  
 

AULA 1 SOCIOLOGIA E DIREITO 
PENAL – I  

3 Conflito e mudança social. 
Poder e controle social. 
Fatores sociais de criminalidade (aspectos sociológicos 
e criminológicos): Karl Marx e Durkheim. 
 

AULA 2 SOCIOLOGIA E DIREITO 
PENAL – II 
 

3 Legitimidade social e consenso. 
O crime enquanto fenômeno jurídico-social. 

AULA 3 INTRODUÇÃO AO DIREITO 
PENAL – I 

3 Conceito de Direito Penal. 
Relações entre Direito Penal, Criminologia e Política 
Criminal. 
 

AULA 4 INTRODUÇÃO AO DIREITO 
PENAL – II  

3 Evolução histórica do Direito Penal. Fontes do Direito 
Penal: materiais e formais. 

AULA 5 PRINCÍPIOS PENAIS 3 Princípio da legalidade ou da reserva legal e seus 
desdobramentos (Lex praevia; Lex scripta; Lex stricta; 
Lex certa). Princípio da fragmentariedade. Princípio da 
intervenção mínima (ultima ratio). 

AULA 6 
 
1ª PARTE  

TEORIA DA APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL – I - LEI PENAL NO 
TEMPO 

2 Extra-atividade da lei penal: retroatividade benéfica 
(abolitio criminis e novatio legis in melius) e ultra-
atividade.  

AULA 6 
2ª PARTE  

METODOLOGIAS ATIVAS 
 

1 Objetiva despertar o senso crítico e a sensibilidade dos 
alunos para a aproximação do Direito e da arte. Além 
da discussão, os estudantes deverão entregar um 
trabalho que envolva as disciplinas oferecidas no 6º 
Ciclo: 
a- Filme O Caso dos Irmãos Naves, Direção Luís 

Sérgio Person, 1967 - (O filme trata da injusta 
condenação de dois irmãos mineiros, obtida com base 
em tortura, que representou um dos maiores erros do 
Poder Judiciário do Brasil, abordando a questão do poder 
e do controle social na época da ditadura Vargas).  

b- Levantamento de case jurisprudencial que envolva 
erro judiciário na condenação de inocentes. 
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c- Discussão sobre o tema em aula. 
 

AULA 7 TEORIA DA APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL – II - LEI PENAL NO 
TEMPO 
 
TEORIA DA APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL – III - LEI PENAL 
NO ESPAÇO 

3 Leis temporárias e excepcionais. Normas penais em 
branco. Tempo do crime. 
 
 
Lugar do crime (teorias). Princípio da territorialidade. 
Imunidades diplomáticas. 
 

AULA 8 TEORIA DA APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL – IV - LEI PENAL 
NO ESPAÇO 

3 Extraterritorialidade (incondicionada e condicionada) e 
os princípios aplicáveis. Homologação de sentença 
penal estrangeira.  

AULA 9 TEORIA DA APLICAÇÃO DA 
LEI PENAL – V  

3 Prazo penal.  
Conflito aparente de normas. 

AULA 10 TEORIA GERAL DO CRIME – I  3 Classificação das infrações penais (crime ou delito e 
contravenção). 
Conceitos de crime (formal, material e analítico). 

AULA 11 TEORIA GERAL DO CRIME – II 3 Conduta: conceito e características. Ausência de 
conduta. 
Teorias da conduta: naturalista (causal) e finalista. 
Formas de conduta: ação e omissão.  
Crimes comissivos, omissivos próprios e impróprios. 

AULA 12 TEORIA GERAL DO CRIME – 
III 

3 Causalidade ou nexo causal: conceito. Resultado. 
Teoria da equivalência dos antecedentes causais. 
Teoria da causalidade adequada (superveniência de 
causa relativamente independente). A omissão 
normativa. 

AULA 13 TEORIA GERAL DO CRIME – 
IV 

3 Tipo penal: conceito e elementos (objetivos, normativos 
e subjetivos). Tipicidade.  
Dolo: conceito e espécies (direito e eventual). Teorias: 
representação, vontade e assentimento.  

AULA 14 TEORIA GERAL DO CRIME – V 3 Culpa: conceito. Imprudência, imperícia e negligência. 
Culpa inconsciente e consciente. 
Crime qualificado pelo resultado. Preterdolo. 

AULA 15 TEORIA GERAL DO CRIME – 
VI 

3 Iter criminis. Crime consumado: conceito. Crime 
exaurido. Consumação nos crimes materiais, formais, 
de mera conduta. 
Crime tentado: conceito. Espécies: tentativa perfeita e 
imperfeita. Infrações que não admitem tentativa. 
Punibilidade da tentativa. 

AULA 16 TEORIA GERAL DO CRIME – 
VII 

3 Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Crime 
impossível. Arrependimento posterior. 

AULA 17 TEORIA GERAL DO CRIME – 
VIII 

3 Erro de tipo: essencial e acidental (coisa ou 
pessoa). Descriminantes putativas. Erro 
provocado por terceiro.	

AULA 18 TEORIA GERAL DO CRIME – 
IX 

3 Antijuridicidade: conceito. Causas de exclusão da 
ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, 
estrito cumprimento do dever legal e exercício 
regular de direito). 
	

 TOTAL  66  
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
 
a- É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a 

disciplina, sendo que as aulas devem ser preparadas com antecedência pelo professor. 
b- O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não 

podem ser estritamente teóricas. 
c- 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. 
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d- Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais. 
e- Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor doutrina e jurisprudência atuais, 
através da utilização de metodologias ativas de ensino. 

 
COMPETÊNCIAS 
 
a- Analisar como os mecanismos e instituições do direito penal influenciam mudanças sociais a 

partir de casos contemporâneos. 
b- Mobilizar os conhecimentos relacionados ao conceito de crime e à principiologia penal em 

consonância com a Constituição Federal, os tratados internacionais reconhecidos pelo Brasil e 
a legislação penal. 

c- Situar a teoria da aplicação da lei penal a partir de um enfoque constitucionalmente adequado, 
identificando as garantias fundamentais e desenvolver o espírito crítico no que tange às 
situações cotidianas. 

d- Posicionar-se criticamente sobre a teoria geral do delito, compreendendo os aspectos 
garantistas da tipicidade e a antijuridicidade, cotejando a previsão teórica com a prática 
vivenciada hodiernamente.		

HABILIDADES 
 
a- Possibilitar a compreensão crítica, analítica e reflexiva do direito a partir de diferentes suportes 

de conteúdo; 
b- Permitir o questionamento e a identificação das problemáticas concretas, com capacidade de 

síntese e de comparação, a partir do estudo bibliográfico, da reflexão e da argumentação no 
que concerne ao direito penal; 

c- Empregar conhecimentos teóricos para a aplicação dos princípios penais, atentando para os 
direitos e garantias constitucionais; 

d- Interpretar e aplicar a lei penal às situações cotidianas que envolvam práticas delitivas à luz dos 
princípios constitucionais; 

e- Identificar a aplicação do direito penal brasileiro aos fatos criminosos ocorridos fora do nosso 
território, e a correta aplicação em caso de sucessão de leis penais no tempo; 

f- Interpretar os fatos cotidianos à luz da compreensão possibilitada pelo conhecimento da 
tipicidade e ilicitude, do conceito analítico de crime e do conflito aparente das normas. 
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