
 

 
 
 
 

Direito Penal e Processual Penal 
 

 
 

 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
(horas) 

EMENTA 

Competências e Planejamento de 
Carreira 

20 

Novos modelos de estrutura social e o 
mundo do trabalho. Relações de 
trabalho na contemporaneidade e os 
novos conceitos de carreira. 
Protagonismo do indivíduo na 
construção de sua trajetória profissional 
e empreendedorismo. Planejamento de 
ações na preparação e construção de 
projeto de carreira no mercado jurídico. 
 

Comunicação e Oratória 20 

Comunicação como uma das 
habilidades essenciais para os atores 
jurídicos. Clareza e segurança da 
mensagem para se comunicar com sua 
equipe, clientes, fornecedores e 
supervisores. Como neutralizar a 
ansiedade ao falar em público; como 
estruturar uma apresentação; como 
montar slides; como fazer 
apresentações de trabalho.  
 

Estratégia e Perspectivas 
Negociais do Mercado Jurídico 

20 

Noções Fundamentais de Gestão de 
Negócios, de Projetos e Definição de 
Estratégia. Modelos de Negócios. 
Gestão Integrada do Negócio 
(estratégica, administrativa e 
financeira). Como pensar a estratégia 
do negócio no mercado jurídico. 
Tendências do mercado jurídico na 
contemporaneidade. 
 

Metodologia da Pesquisa Científica: 
Teoria, Projeto e TCC 

30 

O Conhecimento. Aspectos sobre a 
verdade científica. Método e 
metodologia. Pesquisa Científica. 
Formas de começar a pesquisar. 
Coleta de dados. A pesquisa teórica e 
empírica em Direito. As dificuldades da 
pesquisa em Direito. O universo 
acadêmico e suas possibilidades. 
Elementos básicos para construção de 
Projeto de Pesquisa. Elementos 
básicos para a confecção de artigo 
científico em Direito. Aspectos 



preliminares sobre plágio e como evitá-
lo. 
 

Democracia e Direito Penal 20 

Noção de Estado de Direito 
(implicações teóricas e práticas para as 
garantias penais). Democracia e 
constitucionalismo (tutela de direitos 
fundamentais, sistema político-
partidário, presidencialismo de coalizão 
e corrupção). Os direitos fundamentais 
e a relação com o Estado. Garantismo 
e Principiologia Penal e Processual 
Penal Fundamental: O que é 
garantismo? Princípios, funções e 
limites do direito penal no Estado 
Democrático. Análise do funcionamento 
do sistema penal à luz dos princípios 
penais e processuais penais do Estado 
Democrático de Direito. A influência da 
constituição sobre o conteúdo do direito 
penal. Teorias constitucionalistas do 
direito penal. Algumas causas da 
expansão do direito penal. 
 

Fundamentos Constitucionais do 
Processo Penal 

20 

Jurisdição no Estado constitucional. 
Processo Penal: Conceitos 
fundamentais e regramentos 
constitucionais. O princípio da 
motivação democrática das decisões 
judiciais. Princípio constitucional da 
segurança jurídica. Ação penal e 
defesa no Estado constitucional. 
Aspectos constitucionais da 
persecução criminal, do inquérito 
policial, das medidas cautelares e da 
prisão provisória. Ideologias judiciais e 
razões de Estado. 
 

Novos Paradigmas da Teoria do 
Crime e da Pena 

20 

Direito Penal sob uma perspectiva 
garantista: axiomas, funções e limites; 
Princípios, conceitos e fundamentos do 
Direito Penal Clássico; Novas 
Tendências da Teoria do Crime e da 
Teoria da Pena: Imputação Objetiva. 
Autonomia do Autor e da Vítima no 
âmbito da responsabilidade penal. Dolo 
sem Vontade. 
 

Tutela Penal de Grupos 
Vulneráveis 

20 

Hermenêutica, interpretação e crítica 
penal aplicada à legislação especial. 
Legislação Especial como instrumento 
para a consolidação da superestrutura 
de controle. Tutela Penal de Direitos 
Fundamentais das Minorias. 
Compromissos Internacionais. Lei 
Maria da Penha e o enfrentamento da 
violência doméstica. As Medidas 



Protetivas de Urgência. Renúncia à 
representação. Lei de Racismo. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Estatuto do Idoso. Criminalização da 
Homofobia no Brasil. 
 

Direito Penal Econômico 20 

Direito Penal Econômico: Conceitos 
Fundamentais. A Problemática da 
Tipificação Penal Específica. Delitos de 
Lavagem de Capitais: Bem Jurídico e 
Sujeitos do Delito. Tipicidade Objetiva e 
Subjetiva. Formas Equiparadas. 
Punibilidade da Tentativa. Causas de 
Aumento da Pena. Causas de 
Diminuição da Pena e Perdão Judicial. 
Pena e Ação Penal. Crime Organizado: 
Criminalidade Organizada, 
Organizações Criminosas e Crime 
Organizado: Distinções. Lei 11.340/06. 
Crimes contra a ordem tributária e 
contra a ordem econômica. 
 

Corrupção e Compliance 20 

O conceito de corrupção. Introdução ao 
compliance. O FCPA – Foreign Corrupt 
Practices Acts, UK Bribery Act e outras 
Legislações Anticorrupção 
Estrangeiras. Lei Anticorrupção (Lei 
12.846/2013). Aspectos Penais da 
Legislação Anticorrupção. Programas 
de Compliance (elementos e 
estruturação). Investigações Internas. 
Tendência na criminalidade de 
empresa: corrupção no setor privado. 
Estratégias de prevenção delitiva para 
empresa e whistleblowing. Processos 
Sancionadores e Acordos de Leniência. 
 

Teoria Geral do Processo Penal 20 

Teoria do Processo Penal: da 
concepção clássica à contemporânea. 
A tríade do Processo Penal: Jurisdição, 
Ação Penal e uma releitura necessária. 
Normatividade Constitucional do 
Processo Penal. Princípios e Regras 
orientadoras do Processo Penal 
brasileiro. 
 

Prova e Decisão Judicial no 
Processo Penal 

20 

Distinção entre verdade formal, 
verdade real e verdade processual em 
matéria penal. Teoria geral da prova e 
provas em espécie – princípios e 
instrumentos para um processo penal 
garantista. O juiz como garantidor das 
“regras do jogo processual”. O papel da 
vítima na persecução penal e o 
tratamento a ela dispensado. O papel 
defensor na efetivação da plenitude da 
defesa. A dignidade do investigado ou 



réu na persecução penal. A construção 
da sentença penal e sua motivação. 
 

Processo Penal, Opinião Pública e 
Redes Sociais 

10 

Comunicação, cidadania e direitos 
humanos. Mídia, violência e imaginário 
social. A abordagem dos direitos 
humanos na mídia e pela mídia. A 
espetacularização da violência na 
mídia. Tribunais midiáticos e o lugar 
dos réus condenados pela opinião 
pública. Os influxos da opinião pública 
e da opinião publicada no processo 
penal. Construção de coletivos e 
atuação em rede. Militância e ativismo 
em coletivos: o direito à igualdade e à 
diferença. Mídias sociais e 
protagonismo militante nas redes. 
 

Novas Perspectivas de Política 
Criminal 

20 

Conceito, objeto, método e função da 
criminologia. Breve histórico do 
pensamento criminológico. Paradigmas 
da criminologia etiológica e da reação 
social (criminologia crítica) e suas 
aplicações para estudo do sistema 
penal, das políticas de segurança 
pública e justiça criminal. Teorias 
sociológicas do crime e vertentes da 
criminologia crítica. Panorama Atual da 
Justiça Penal. Histórico das Políticas 
Criminais. Política da Lei e Ordem. 
Programa Tolerância Zero. Eficientismo 
do Sistema Penal no Controle Social. 
Teoria do Etiquetamento. A influência 
da criminologia crítica. Racionalidade 
Penal. Justiça Restaurativa. A justiça 
restaurativa e o acesso à justiça. 
Análise de Projetos e Programas de 
justiça restaurativa no Brasil e do 
projeto de lei n. 7006/2006. 
 

Execução Penal 20 

História do Pensamento Punitivo. 
Função a ser exercida pelo sistema 
penal no Estado Democrático. 
Princípios da Execução Penal. Objeto e 
Aplicação da Lei de Execução Penal. 
Classificação dos Condenados. 
Assistência. Trabalho. Deveres e 
Direitos. Disciplina Órgãos de 
Execução Penal. Estabelecimentos 
Penais. Execução das Penas em 
espécie. Medidas de Segurança. 
Análise Crítica. 
 

Tópicos Especiais em Direito Penal 
na Contemporaneidade 

10 

No presente módulo, serão tratados 
temas atuais, relevantes e de grande 
repercussão para o mundo jurídico no 
segmento do Direito Penal, com 



destaque para as mais recentes 
decisões das cortes superiores e os 
projetos de lei em tramitação no 
Congresso Nacional. 
 

Tópicos Especiais em Direito 
Processo Penal na 
Contemporaneidade 

10 

A Reforma do CPP brasileiro: principais 
aspectos. Investigação criminal e os 
novos balizamentos. Prisão, medidas 
cautelares e liberdade. Provas e meios 
excepcionais de obtenção de prova. 
Procedimentos e Recursos. 
 

Inteligência Artificial e Direito 10 

Aspectos filosóficos e neurocientíficos 
da Inteligência Humana. Máquinas 
podem ser inteligentes? Conceitos de 
Inteligência Artificial (AI). Espécies de 
Inteligência Artificial. Principais Riscos 
e Desafios. Inteligência artificial no 
Direito: A Questão da Personalidade 
Jurídica (AI como centro autônomo de 
imputação?). Regulação da Inteligência 
Artificial. Panorama da Regulação no 
Direito Comparado. Reflexos da 
Inteligência Artificial no Mercado. 
Reflexos da Inteligência Artificial no 
Direito. Perspectivas e Prognósticos 
 

Novas Tendências no Sistema 
Penal 

10 

Discussão acerca de Projetos de Lei na 
seara penal e processual penal que 
estejam em tramitação no Congresso 
Nacional. Análise das decisões judiciais 
mais relevantes dos tribunais 
superiores, especialmente, o Superior 
Tribunal de Justiça e o Supremo 
Tribunal Federal, que impacte no 
funcionamento do sistema penal e na 
interpretação dos dispositivos legais, 
bem como na política criminal do 
Estado Brasileiro. 
 

Direito Penal e Processual Penal 
na Prática do STF 

20 

No presente módulo, serão tratados 
temas atuais, relevantes e de grande 
repercussão para o mundo jurídico no 
seguimento do Direito Penal e 
Processual Penal, com destaque para 
as mais recentes decisões do Supremo 
Tribunal Federal. 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 0 

Construção de artigo científico jurídico 
com orientação individual dirigida por 
docente com atuação na área penal 
e/ou processual penal. 

CH total 360  

 
 


