Faculdade de Direito da Alta Paulista
IDOBOEC – CNPJ 72.557.721/0001–08
Rua Mandaguaris, 1010 – centro – (14) 3404-3862 – Tupã/SP – 17600-050

Plano de Ensino
Disciplina: Direito Penal I
Curso:Direito
Período Letivo: 2017

Série: 2ª Série

Obrigatória (x ) Optativa ( )

CH Teórica: 136

CH Prática: 00

CH Total: 136
I - Objetivos

GERAIS
Garantir que o aluno adquira uma sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade
de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica.

ESPECÍFICOS
Fornecer informação geral do CP, introduzindo ao aluno o estudo da Parte Geral do Código
Penal.
Assim, o aluno deverá ser capaz de:
analisar os fundamentos do Direito Penal;
- utilizar adequadamente a metodologia de pesquisa científica, aplicada a questões referentes ao Direito
Penal;
- apresentar um posicionamento ético no tratamento de questões jurídicas;
- ler e interpretar textos jurídicos;
- pesquisar e usar a legislação, jurisprudência, doutrina e outras fontes do Direito Penal; e
utilizar o raciocínio jurídico, argumentação, persuasão e reflexão crítica, aplicados ao Direito Penal.

II - Ementa
Ciência Penal: Noções Gerais. Teoria da Norma Penal. Teoria do Crime. Teoria da Pena.

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino
Bloco I - Noções gerais sobre a ciência Penal:
Criminologia; Vitimologia; Penologia; Política Criminal e Direito Penal
Bloco II - Noções Gerais de Direito Penal
1 – História:a) Tempos primitivos; b) Idade média; c) Período humanitário; d)
Período criminológico; e) Correntes doutrinárias e escolas penais; f) História do
direito penal brasileiro;
2 – Conceito; Características; Classificação; e
3 –Fontes do Direito Penal: a) Fontes de produção ou materiais; b) Fontes de
conhecimento ou formais: b.1) A lei: norma penal, teoria de Binding, classificação
das normas, caracteres, norma penal em branco em sentido lato e estrito; b.2) O
costume; b.3) Princípios gerais do direito.
Bloco III - Teoria da Norma Penal
1 – Interpretação da Lei Penal:a) Conceito; b) Espécies; c) analogia;
2 – Aplicação da Lei Penal: 2.1. Princípios da Legalidade ou da reserva legal e
anterioridade; 2.2. Âmbito de eficácia da lei penal: a) vigência da lei penal no
tempo: nascimento, conflito de leis penais no tempo – irretroatividade e
retroatividade, hipóteses de conflitos de leis penais no tempo; b) vigência da lei
penal no espaço: princípio da territorialidade; lugar do crime, princípio da
extraterritorialidade – condicionada e incondicionada, imunidade diplomática e
parlamentar; e
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3.- Disposições Finais do Título I do C.P.
Bloco IV - Teoria do Crime
1 – Noções Gerais: a) Conceito de crime. Crime e contravenção; b) Sujeito ativo;
c) Sujeito passivo; d) Capacidade e incapacidade Penal; e) Capacidade penal da
pessoa jurídica; f) Objeto do delito; g) Título do delito; h) Classificação das
infrações penais; i) Qualificação legal e doutrinária.
Continuação do Bloco IV
2 – Fato Típico:a) Conceito; b) Elementos;
3 – Teoria do Tipo:a) O delito como ação típica; diferença entre tipicidade e
ilicitude; b) Crime doloso; c) Crime culposo; d) Crime preterdoloso; e) Diferença
entre crime qualificado pelo resultado e crime preterintencional; f) Crime
consumado; g) Tentativa; h) Desistência voluntária e arrependimento eficaz; i)
Arrependimento posterior; j) Crime impossível;
4 – Antijuridicidade:a) Conceito; b) Espécies; c) Causas de exclusão ou de
justificação;
5 – Erro: a) Erro de Tipo; b) Erro de proibição; c) Diferença entre erro de tipo e
erro de proibição;
6 – Concurso de agentes ou pessoas:a) Conceito; b) Teorias; c) Concurso
necessário e eventual; d) Autoria; e) Co-autoria e participação; f) A
responsabilidade penal do agente provocador na doutrina brasileira; g)
Punibilidade no concurso de pessoas; h) Autoria colateral e incerta; i) Concurso
de agentes e infanticídio; e
7 – Culpabilidade:a) Conceito; b) Elementos; c) Teorias; d) Imputabilidade –
conceito e causas de exclusão; e) Actio libera in causa; f) Potencial consciência
da ilicitude; g) Exigibilidade de conduta diversa; h) Causas de exclusão da
culpabilidade.
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Bloco V - Teoria da Pena
1 – Das espécies de pena – privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa;
2 – Da Cominação das penas;
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3 – Da aplicação da pena.

Continuação do Bloco V
4 – Da suspensão condicional da pena;
5 – Do livramento condicional;
6 – Dos efeitos da condenação;
7 – Da reabilitação;
8 – Das medidas de segurança;
9 – Da ação penal;
10 – Da extinção da punibilidade.

4º BM

IV - Atividades Extraclasse (TED)
A fixação dar-se-á através de exercícios de raciocínio lógico com perguntas e respostas em
aula, e, fora dela, através da leitura de textos indicados. (Recuperação Paralela) Através do
monitoramento dos alunos em trabalhos extraclasse sobre temas concernentes à matéria de
sala de aula. Pesquisa de campo em fóruns.

Leitura do livro “Dos Delitos e das Penas” – CesareBeccaria
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Leitura do livro “Bem jurídico” – Luiz Regis Prado
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História das Penas

3º BM

Prescrição

4º BM
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V - Acessibilidade Pedagógica
Exemplificação dos conceitos, apresentação de dados, filmes, documentos, artigos de jornais,
revistas, sites.

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa
Desenvolvimento de seminários e trabalhos que desperte o senso crítico e a construção
de um projeto de iniciação científica. Elaboração de trabalhos que podem se tornar artigos
para Congressos Científicos. Resenhas
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Filmes – elaboração de artigos para o Boletim Científico da FADAP
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Filmes no auditório

3º BM

Debates no auditório

4º BM

Estudo de caso onde é proposto um fenômeno ou caso, para que individualmente
ou em grupo se levantem causas, consequências ou soluções.
Análise de casos concretos ocorridos durante o ano letivo, divulgados pela mídia, com
grande divulgação.
Relatório de leitura e análise de novas leis com entrada em vigor durante o ano.
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Desenvolvimento de trabalho individual

4º BM

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem
Aulas expositivas participativas ministradas pelo professor ou organizada pelos
alunos, com uso de quadro-negro e/ou de multimeios (projetor de diapositivos,
retroprojetor, vídeo, datashow); atividades como tempestade cerebral para
levantar conhecimento prévio dos alunos;
Organização de seminários onde se exige um grupo apresentador, outro relator,
outro questionador, outro de apoio e um coordenador, no caso o professor;
Debates coletivos ou com grupos definidos cada um defendendo ideias
contrárias;
Utilização de vídeos para ilustração, reflexão, início ou fechamento de um
determinado tema, também podendo constituir base para estudo dirigido ou
relatórios;
Estudo dirigido com base no acervo da biblioteca;
Utilização de livro texto como material de apoio, quando se fizer necessário.
Estudo dirigido com base no acervo da biblioteca.
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VIII - Atividades Avaliativas - Quatro provas, peso (2) e quatro trabalhos, peso (1).
Provas regimentais, trabalhos de pesquisas.
1º BM
Prova e trabalho resenha de filme
2º BM
Prova e seminário
3º BM
Prova e seminário
4º BM
IX - Monitoria
Aluno do 3º ano desenvolve atividades de reforço do estudo da disciplina através de
acompanhamento em sala de aula, no horário de intervalo, também em reuniões na biblioteca e
através de e-mail e grupos de e-mail.
X - Grupo de Iniciação Científica

Não se aplica
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XI - Projetos
Não se aplica
XII - Temas Obrigatórios
Desenvolvimento de relações do conteúdo da disciplina Direito Penal I com os seguintes temas:
Educação Socioambietal e extensão das ondas do direito – enfoque sobre os crimes ambientais;
Educação em Direitos Humanos e regimes políticos e direitos – enfoque sobre os Direitos Previdenciários
e os Direitos Humanos
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas – enfoque sobre os Crimes raciais e
Capacidade Penal dos Índios.
XIII - Bibliografia Básica
JESUS, Damásio E. Direito Penal. 1 vol. São Paulo: Saraiva.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 1 vol. São Paulo: Saraiva.
XIV - Bibliografia Complementar
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. 1 vol. São Paulo: Revista dos
Tribunais.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 1 vol. São Paulo: Atlas.

XV - Professor
Sônia Regina De Grande Petrillo Obregon
Docente da disciplina

