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I - OBJETIVOS 

GERAIS - Proporcionar ao aluno um conhecimento pleno acerca dos conceitos jurídicos atinentes à 

temática,  e sua correlação com as demais disciplinas jurídicas, bem como uma análise pontual da  

jurisprudência atualizada do tema, notadamente os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, e, por conseguinte, habilitá-los a solucionar questões jurídicas surgidas no 

cotidiano profissional com o conhecimento específico do conteúdo ministrado no curso. 

ESPECÍFICOS - Analisar e formular uma reflexão crítica de todos os tópicos do conteúdo 

programático, ensejando aos alunos conhecimento pleno da disciplina, e sua interação com o Direito 

compreendido em sua completude. 

II - EMENTA 

Parte Especial:conceituação, classificação, aspectos importantes e análise com a legislação 

extravagante dos temas a serem tratados em sala de aula. Título I. Dos crimes contra a pessoa. Dos 

crimes contra a vida. Das lesões corporais. Da periclitação da vida e da Saúde. Da rixa. Dos crimes 

contra a honra. Dos crimes contra a liberdade individual. Dos crimes contra a liberdade Pessoal. Dos 

crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Dos 

crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Título II. Dos crimes contra o patrimônio. Título III. Dos 

crimes contra a propriedade imaterial. Título IV. Dos crimes contra a organização do trabalho. Título V. 

Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Título VI. Dos crimes contra a 

dignidade sexual. Título VII. Dos crimes contra a família. Título VIII. Dos crimes contra a incolumidade 

Pública. Título IX. Dos crimes contra a paz pública. Título X. Dos crimes contra a fé pública. Título XI. 

Dos crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

Título I. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a vida. Das lesões 
corporais. Da periclitação da vida e da Saúde 

1º BM 

Da rixa. Dos crimes contra a honra. Dos crimes contra a liberdade individual. Dos 
crimes contra a liberdade Pessoal. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. 
Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Dos crimes contra a 
inviolabilidade dos segredos. Título II. Dos crimes contra o patrimônio (Parte 01) 

2º BM 

Título II. Dos crimes contra o patrimônio (Parte 02 – 163, 168, 173, 176, 179, 180, 
181 a 183). Título III. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Título IV. Dos 
crimes contra a organização do trabalho. Título V. Dos crimes contra o sentimento 
religioso e contra o respeito aos mortos. Título VI. Dos crimes contra a dignidade 
sexual. Título VII. Dos crimes contra a família. Título VIII.  

3º BM 

Dos crimes contra a incolumidade Pública. Título IX. Dos crimes contra a paz 
pública. Título X. Dos crimes contra a fé pública. Título XI. Dos crimes contra a 
Administração Pública e contra a Administração da Justiça 

4º BM 
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IV - Atividades Extraclasse (TED) 

Desenvolvimento de Trabalho, analisando casos práticos, e atuando na defesa ou acusação 

fictícia de réus e vítimas, protagonistas dos Estudos de Casos trazidos pelo professor em sala 

de aula. 

Crimes contra a vida 1º BM 

Crimes contra a Honra 2º BM 

Crimes contra o Patrimônio e a Dignidade Sexual 3º BM 

Crimes contra a Administração da Justiça 4º BM 

V - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

Resolução de casos concretos envolvendo o Direito Penal, pesquisas de 
jurisprudência e doutrina acerca de questões específicas. 
Análise básica sobre a forma e disposição das principais peças 

processuais, tais como denúncia, queixa-crime, defesa preliminar, 

alegações finais, recursos e incidentes. 

1º BM 

Denúncia 2º BM 

Resposta à Acusação 3º BM 

Audiência e Alegações Finais  4º BM 

VI - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 

em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 

selecionados e quadro negro. 
1º BM 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 

em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 

selecionados e quadro negro. 

2º BM 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 

em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 

selecionados e quadro negro. 

3º BM 

Aulas expositivas e interativas. Dinâmica em grupo. Trabalhos individuais e 

em grupo. Resolução de problemas práticos. Apresentação de textos 

selecionados e quadro negro. 

4º BM 

VII - Atividades Avaliativas - Quatro provas, peso (9) e quatro trabalhos, peso (1). 

1º BM 

2º BM 

3º BM 

Prova e trabalho em sala 
Prova e trabalho em sala 
Prova e trabalho em sala 
Prova e trabalho em sala 
Trabalho extra – Caso real para simulação em sala – Valendo dois pontos 
extras na nota 

4º BM 

VIII - Monitoria 

Será realizada por alunos selecionados pelo aproveitamento obtido na disciplina, que 

desempenharão suas funções no decorrer das aulas e fora dela, dentro das disponibilidades do 

monitor e dos monitorados.  
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IX - Bibliografia Básica 

JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal: parte especial, vols. 2 a 4. São Paulo: 
Saraiva, 2013.  
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X - Bibliografia Complementar 
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XI - Professor 
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