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2. EMENTA:
Teoria da Pena: histórico, sistema e espécie, circunstâncias, reincidência, suspensão
condicional, livramento condicional, sistemas penitenciários. Ação Penal. Medidas de
Segurança. Extinção da Punibilidade. Prescrição. Reabilitação.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
3.1 - GERAIS
- Promover a continuidade acerca dos estudos referentes a teoria e a dogmática da Parte Geral
do Direito Penal. Assim como refletir sobre a efetividade e o impacto do Sistema de Justiça
Criminal a partir da operabilidade da Teoria da Pena, e consequentemente do Direito Penal no
contexto social brasileiro.
3.2 – ESPECÍFICAS
Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória com
base na doutrina e jurisprudência.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
-Propiciar ao aluno conhecer e discutir o conteúdo programático a partir do Direito Penal a fim
de aprimorar o conhecimento numa perspectiva técnica e humanística, além de prepará-lo para
interagir com os outros ramos do Direito.
- Compreender a dogmática do Direito Penal, bem como, entender sua importância para o
direito e para sociedade;
- Capacitar o acadêmico à compreensão, interpretação e interação do Direito Penal com os
demais ramos do Direito Pátrio, no ponto de vista abstrato positivado e frente aos atos e fatos
jurídicos concretamente considerados;
- Capacitar o acadêmico a entender cientificamente as características das normas
constitucionais, a sua posição no processo legislativo, a sua regência sobre as demais normas;

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

5.1 PRIMEIRA ETAPA:
Teoria Geral da Pena: conceito de pena fundamentos da pena teorias acerca do crime e da
punição, cominação das penas; Penas Privativas de Liberdade, Modelos prisionais, Regime
inicial, fundamentação e progressão no cumprimento da pena, Critérios para a regressão a
regime mais rigoroso, Regime fechado, Regime semiaberto; Penas Restritivas de Direitos,
Conceito e natureza jurídica das penas restritivas de direitos, Requisitos subjetivos à concessão
das penas alternativas, Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, Interdição
temporária de direitos

5.2 SEGUNDA ETAPA:
Pena Pecuniária, Conceito e destinação da multa, Critério para a individualização da pena de
multa, Multa como dívida de valor; Pena de Multa; Livramento Condicional Conceito de
livramento condicional, natureza jurídica e aspectos históricos, Revogação do livramento
condicional; Medidas de Segurança, Conceito e natureza jurídica; Sistemas de aplicação da
pena e da medida de segurança, Detração e medida de segurança; Ação Penal, Conceito de
ação penal, Princípios que regem a ação penal pública incondicionada; Extinção da
Punibilidade Conceito de extinção da punibilidade Condições objetivas de punibilidade;
Reabilitação

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A metodologia utilizada nesta disciplina parte de uma aprendizagem horizontal, onde a
professora é mediadora e irá contribuir com a aprendizagem dos(as) discentes. O eixo da
pesquisa científica será abordado uma vez que os(as) estudantes precisam elaborar artigo, que
verse sobre a temática do Direito Penal.

7. RECURSOS:
Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório (s) - agendar

Prática em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
- 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total de
10 pontos;
- 02 fichamentos que podem computar até 01 ponto.

2a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
- 01 (uma) avaliação escrita individual, com questões objetivas e discursivas, no valor total de
10 pontos;
- avaliação dos artigos científicos que podem computar até 10 (dez) pontos a serem somados à
nota da avaliação institucional e dividida por 2.
8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Atendimento disponibilizado pelo e-mail institucional para contato direto extraclasse:
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