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CÓDIGO GRDDIRELE229 SEMESTRE 2023.1 PERIOD0 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h  

EMENTA Justiça penal consensual. Autonomia da vontade e justiça negocial. O papel dos atores da justiça criminal no Brasil. 
Juizados especiais criminais. Suspensão condicional do processo. Transação penal. Colaboração premiada. Acordo de 
não persecução penal. Colaboração premiada. Acordo de leniência. 

OBJETIVOS Apresentar o modelo brasileiro de justiça penal negociada, entendido esse como o conjunto de normas que 
disciplinam: (i) a atuação dos atores envolvidos nos acordos penais; e (ii) os conteúdos possíveis dos acordos penais. 
Promover abordagem crítica a respeito do papel desempenhado pelas instituições que participam, direta ou 
indiretamente, dos acordos. 

METODOLOGIA O curso será dividido em dois grandes módulos. No primeiro, será oferecido o panorama teórico que servirá ao 
embasamento das discussões em sala de aula. O objetivo deste módulo não é o de oferecer um curso, ainda que 
reduzido, de processo penal. Serão enfrentados apenas alguns temas considerados relevantes para o desenrolar da 
atividade. O segundo módulo terá natureza preponderantemente dogmática e, nele, serão apresentadas as estruturas 
normativas que regulam o ambiente para a confecção dos acordos de natureza penal. Ainda no segundo módulo serão 
debatidos casos concretos, extraídos da jurisprudência, que veiculam o tema dos acordos. As aulas serão, em sua 
maioria, participativas. Poderão ser realizadas atividades em grupo. Algumas aulas serão expositivas, para 
apresentação das normas e do modelo brasileiro de justiça penal negociada. Poderão ser empregados recursos 
tecnológicos, como PPT, vídeos e aplicativos que favoreçam a participação dos alunos. 

HABILIDAD ES 

Exigência MEC 

CNE/CES n° 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. 

 Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negociai, 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. 

 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. 

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. 

 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 Apresentação do curso 

2 Os principais atores da justiça criminal brasileira 

3 A dicotomia acusatório x inquisitivo e o processo penal brasileiro 

4 A obrigatoriedade da ação penal  

5 Autonomia da vontade e justiça penal negocial: uma interação possível? 
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6 A Lei 9099/95: transação penal e suspensão condicional do processo 

7 Colaboração premiada 

8 O acordo de não persecução penal 

9 Os acordos de leniência e os seus efeitos penais 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

X Carreiras Públicas 

 Regulação 

X Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A participação em sala será avaliada. Ao longo do curso, em relação a determinados temas, será demandada a 
apresentação de fichamentos ou textos reação. Ao final do semestre será cobrado um trabalho escrito. Este 
trabalho poderá ser um paper de cinco páginas relacionado a um dos temas debatidos em sala ou a confecção 
de uma peça processual. A decisão sobre o trabalho final será tomada de acordo com o andamento das aulas, a 
critério do professor. 
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BOTTINO, Thiago. Colaboração Premiada e Incentivos à Cooperação no Processo Penal: Uma Análise Crítica dos 
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TURNER, Jenia: Plea bargaining across borders. New York: Wolters Kluwer, 2010. 
LIPKKE, Richard L.: The ethics of plea bargaining. New York: Oxford University Press, 2011. 
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