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PLANO DE TRABALHO 

ATC  COMBATE À CORRUPÇÃO: O PODER PUNITIVO ESTATAL FORA DO DIREITO PENAL 
RESPONSÁVEL CRISTINA NACIF ALVES E MATHEUS MEOTT SILVESTRE 

CÓDIGO GRDDIRATCE6490 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO TODOS NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 10h 

EMENTA 
História do controle dos agentes públicos no Brasil; improbidade administrativa, seus antecedentes históricos e 
desenvolvimentos contemporâneos; os Tribunais de Contas e o limite de seus poderes; Lei Anticorrupção, acordos de 
leniência e dosimetria da sanção; direitos fundamentais dos acusados e suas violações. 

OBJETIVOS 
Compreender a dimensão do poder punitivo estatal fora do Direito Penal, contextualizando historicamente as medidas 
legislativas que compõem o acervo estatal para sanção de agentes públicos e privados que atentam contra o interesse e 
patrimônio públicos. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas com apresentação de casos concretos (reais ou simulados) que mobilizem os conceitos e problemas 
apresentados. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 5, 

18 de 
dezembro de 

2018 

X 
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. 

X 
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. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
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. 

X 
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. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização 
de processos, atos e procedimentos. 

X 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. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 
 O poder punitivo estatal. História do controle dos agentes públicos no Brasil. 

2 
 Improbidade administrativa. Histórico. Alterações da Lei 14.230/2021 
 

3 
 Tribunais de Contas. Controle de atos e contratos 

4 
 Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013). Acordos de leniência.  

5 
 Problemas na aplicação do poder punitivo. Bis in idem. Violação de direitos fundamentais dos acusados. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Trabalho em grupo para resolução de caso concreto. 
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