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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO 2011.1 

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR 221 DIREITO PENAL II (PARTE ESPECIAL I) 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 4º 

 

EMENTA 

Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra a propriedade 

imaterial. Dos crimes contra a organização do trabalho Dos crimes contra a dignidade sexual 

(Lei nº 12.015/09). Dos crimes contra a família. 

 

OBJETIVOS 

 Propiciar aos acadêmicos de Direito o Conhecimento acerca do conteúdo programático 

da disciplina. 

 Evidenciar a importância do estudo da Parte Especial do Código Penal tendo em vista 

a sua peculiar função de garantia dos direitos individuais, dos direitos coletivos ou 

difusos, enfatizando a tutela penal dos diretos humanos. 

 Estimular o pensamento crítico e a interpretação e aplicação prática das normas penais 

brasileiras ao contexto social vigente, à luz dos entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para tanto, 

de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do homem, da 

sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de um sistema 
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complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Dos Crimes contra a pessoa 

a) Crimes contra a vida. 

b) Lesões corporais e alterações introduzidas pela Lei 11.340/06 

c) Crimes de periclitação da vida e da saúde. 

d) Rixa. 

e) Crimes contra a honra. 

f) Crimes contra a liberdade individual: crimes contra a liberdade pessoal. 

g) Crimes contra a inviolabilidade do domicílio. 

h) Crimes contra a inviolabilidade de correspondência. 

i) Crimes contra a inviolabilidade de segredo. 

2. Crimes contra o patrimônio. 

a) Furto. 

b) Roubo e extorsão e alterações introduzidas pela Lei 11.926/09. 

c) Usurpação. 

d) Dano. 

e) Apropriação indébita. 

f) Estelionato e outras fraudes. 

g) Receptação. 

3. Crimes contra a propriedade imaterial: crimes contra a propriedade intelectual. 

4. Crimes contra a organização do trabalho. 

5. Crimes contra a Dignidade Sexual. 

a) Crimes contra a liberdade sexual. 

b) Dos crimes sexuais contra vulnerável 

c) Lenocínio e tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de 

exploração sexual.  

6. Crimes contra a Família. 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, debates, recurso áudio-visual, trabalhos individuais ou em grupo, 

seminário, estudo de caso. 
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RECURSOS 

Quadro de giz; 

Textos 

Periódicos (jornais, revistas); 

Retroprojetor; 

DVD 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita em duas unidades, por meio de atividades desenvolvidas pelo aluno 

durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais; exercícios em sala de aula ou 

fora dela; participação do aluno nas discussões desencadeadas na sala de aula; interesse do 

aluno nas variadas atividades propostas; assiduidade e disciplina) que se somarão as notas 

adequando-se às normas institucionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. V. 4. Rio de Janeiro: Forense. 

FRAGOSO, H.C. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense.  

JESUS, Damásio E. Direito Penal. São Paulo: Saraiva. 

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal, Rio de Janeiro: Ed. 

Forense. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial, V.2. São Paulo: 

Saraiva. 

MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas. 

MOREIRA, Rômulo de Andrade. A Lei Maria da Penha. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado: RT. 

PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. RT. 

 

Professor responsável pela disciplina: Coordenador (a) do Colegiado do Curso 

 
Profa. Msc. Alessandra Matos Portella 

 
Profª Msc. Hilda Ledoux Vargas de Araujo 

 

Direção Acadêmica Direção Geral 

 
Prof. Dr. José Maria Dias Filho 

 
Prof. Antonio Walter Moraes Lima 

 


