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DISCIPLINA: CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO: GRDDIRELE0118

PROFESSOR: SILVANA BATINI

CARGA HORÁRIA: 60h

EMENTA
Crimes contra a administração pública praticados por funcionário público; Crimes contra
administração pública praticados por particular; Crimes contra a Administração da Justiça;
Improbidade Administrativa; Legislação anticorrupção e suas relações com o direito penal;
Questões processuais relevantes.
OBJETIVOS GERAIS
O curso tem por objetivo abordar as infrações administrativas, especialmente as funcionais, não
somente no plano criminal, como também na interface com a improbidade administrativa, com a
responsabilização das pessoas jurídicas no plano administrativo, além das principais questões
processuais que envolvem estas infrações.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O curso tem o objetivo de permitir ao aluno uma compreensão do sistema de enfrentamento das
questões ligadas à corrupção em sentido lato. Ao final da disciplina, o aluno deverá ter uma noção
básica do modelo de repressão às infrações funcionais, seus fundamentos e suas relações
recíprocas. O curso parte da análise dos principais tipos penais e sua visão doutrinária e
jurisprudencial, e segue no estudo da improbidade administrativa. Igualmente, uma visão
panorâmica da lei anticorrupção envolvendo pessoas jurídicas será abordada, especialmente no
que se refere aos efeitos que seus institutos operam em relação ao direito penal. Finalizando, o
aluno deverá adquirir conhecimentos básicos sobre as principais questões processuais que
envolvem estas infrações.
METODOLOGIA
Estudos de casos concretos, com aproveitamento de assuntos de repercussão e atuais. Aulas
expositivas.
PROGRAMA
Bloco 1 – Crimes contra a Administração Pública
P1 – 30 de março a 07 de abril
Bloco 2 – Improbidade e lei anticorrupção
Bloco 3 – Questões processuais
P2 – 08 a 14 de junho
PF – 03 a 07 de julho
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será feita em duas provas dissertativas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, Vol. 5, Saraiva)
Rogério Greco (Curso de Direito Penal, Vol. 4, Ed. Impetus)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Emerson Garcia e Rogerio Pacheco Alves (Improbidade Administrativa, Ed. Saraiva)
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