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OBJETIVOS 

 Proporcionar aos discentes instrumentos para a efetiva compreensão e aprendizagem 
dos tipos penais em estudo. 

 Familiarizar os alunos com os termos e conceitos próprios à Ciência Penal, aplicando-os 
nas construções teóricas e práticas em sala de aula. 

 Confrontar os dispositivos normativos em estudo com a realidade social, política e 
econômica brasileira, possibilitando aos alunos uma análise crítica sobre o sistema. 

 Estimular a argumentação e o raciocínio jurídico em sala de aula, através da aplicação 
de técnicas de ensino-aprendizagem e do incentivo à participação efetiva dos alunos. 

 Buscar a interpretação dos dispositivos legais estudados à luz da Constituição Federal, 
analisando, ainda, as relações intrínsecas com as outras disciplinas do Direito. 

 Engendrar discussões e debates em sala de aula através da proposição de problemas e 
estudo de casos. 

 
EMENTA 

Parte Especial do Código Penal Brasileiro: crimes contra os costumes; crimes contra a 
família; crimes contra a incolumidade pública; crimes contra a paz pública; crimes contra a fé 
pública; crimes contra a administração pública. 

 
METODOLOGIA 

 Considerar-se-á, quanto à metodologia, além da aula expositiva, a aplicação de outras 
técnicas de ensino-aprendizagem, envolvendo debates, discussão de temas e trabalhos 
em grupo. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

       Código Penal Brasileiro – Parte Especial 

 Crimes contra os costumes: 
- Dos crimes contra a liberdade sexual 
- Da corrupção de menores 
- Do lenocínio e do tráfico de pessoas 
- Do ultraje público ao pudor 

 Crimes contra a família: 
- Dos crimes contra o casamento 
- Dos crimes contra o estado de filiação 
- Dos crimes contra a assistência familiar  
- Dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela 

 Crimes contra a incolumidade pública: 
- Dos crimes de perigo comum 
- Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros 

serviços públicos 
- Dos crimes contra a saúde pública 

 Crimes contra a paz pública: 
- Incitação ao crime 
- Apologia de crime ou criminoso 



 
 

 

- Crimes de quadrilha ou bando 

 Crimes contra a fé pública: 
- Da moeda falsa 
- Da falsidade de títulos e outros papéis públicos 
- Da falsidade documental 
- De outras falsidades 

 Crimes contra a administração pública: 
- Crimes cometidos por funcionário público contra a administração em geral 
- Crimes praticados por particular contra a administração em geral 
- Crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira 
- Crimes contra a administração da Justiça  
- Crimes contra as finanças públicas 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Lousa, apostilas, livros sobre a matéria, artigos, televisão e vídeo. 

 
AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do aluno, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, dedicação, 
participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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