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Penologia: estudo das teorias dos fins da pena criminal. Penas: estudo da cominação, aplicação e execução.
Distinção entre “prisão pena” e “prisão processual”. Penas em espécie. Pena privativa de liberdade. Penas restritivas
de direito e pena de multa. Dosimetria da pena e efeitos da condenação. Concurso de crimes: estudo do concurso
material, formal e continuação delitiva. Extinção da punibilidade e suas hipóteses de incidência. Estudo das
alternativas ao encarceramento: medidas despenalizadoras. Suspensão condicional da pena e livramento
condicional. Composição civil dos danos. Transação penal. Suspensão condicional do processo. Procedimento
sumaríssimo nos Juizados Especiais Criminais. Panorama dos crimes em espécie.
Oferecer aos alunos e alunas uma visão crítica da cominação, aplicação e execução das penas no sistema de justiça
criminal brasileiro
Problematizar as finalidades da pena
Compreender a normatividade das penas no Brasil
Capacitar os alunos e alunas para realização de dosimetria penal
Conhecer as medidas penais alternativas à pena de prisão
Desenvolver habilidades para resolução de problemas penais relativos à cominação, aplicação e execução das penas
Estimular a busca por alternativas à pena de prisão no contexto brasileiro de superlotação carcerária
Cada aula consistirá numa exposição do tema em diálogo com os alunos (que deverão ler previamente a bibliografia
indicada no material didático) e de uma discussão acerca de um caso concreto (notícias ou decisões judiciais).
Espera-se poder instigar a participação e promover a capacidade do aluno de criar soluções jurídicas para os
problemas apresentados, ao mesmo tempo em que é revelado o contexto social em que é aplicável o conteúdo
estudado.
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida
utilização de processos, atos e procedimentos.
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.
Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter
interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

AULA
1

Apresentação do Curso: objetivos, metodologia, avaliação e bibliografia. BLOCO I. PENAS EM ESPÉCIE, APLICAÇÃO E
EXECUÇÃO DAS PENAS. Reflexão sobre as finalidades da pena no Direito Penal I

2

Reflexão sobre as finalidades da pena no Direito Penal II

3-4

Pena privativa de liberdade I e II

5-6

Prisão-pena x prisão processual I e II

7

Pena restritiva de direitos I

8

Pena restritiva de direitos II. Pena de multa
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9

Dosimetria I

10

Dosimetria II. Efeitos da condenação

11-12

Concurso de crimes I e II

13

Medidas de segurança

14

Ação penal

15

Extinção da punibilidade I

16-17

Extinção da punibilidade II e III – Prescrição

18

Lei de Execução Penal – LEP (7.210/84)

19

BLOCO II. MEDIDAS DESPENALIZADORAS (desprisionalização). Suspensão condicional da pena e livramento
condicional

20

Juizados Especiais Criminais I. Composição civil dos danos. Transação penal. Suspensão condicional do processo.

21

Juizados Especiais Criminais II. Composição civil dos danos. Transação penal. Suspensão condicional do processo.

22

Juizados Especiais Criminais III. Composição civil dos danos. Transação penal. Suspensão condicional do processo.

23

BLOCO III. INTRODUÇÃO À PARTE ESPECIAL. Vida

24

Introdução à Parte Especial. Patrimônio

25

Introdução à Parte Especial. Crimes sexuais

26

Introdução à Parte Especial. Direito Penal Complementar

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Realização de duas provas escritas sobre o conteúdo do curso. A avaliação poderá contemplar outras atividades
práticas.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 24ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2020/2021.
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020/2021.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 15ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.
PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Curso de Penologia e Execução Penal. Florianopolis: Tirant lo Blanch,
2018.
ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. 2ª Ed. Trad.:
Diego-Manuel Luzon Peña et. al. Madrid: Editorial Civitas, 1997.
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 8. ed. ed., rev. atual. E ampl.. Florianópolis: Tirant lo Blanch,
2020.
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