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CARGA HORÁRIA
Semestral:

60 horas

Semanal: 4 horas
A soma destas horas integraliza a CH da
disciplina
Em outros
Em sala de aula
ambientes
(54 h/a)
(assíncrona)
6 hora/aula no
semestre
PVA 115
PVANET Moodle:
Textos e vídeos de
apoio

CH estimada de dedicação do
estudante à disciplina (não
contabilizada para
integralização)
4 horas semanais
Estudo dos textos de referência e
feitura de resenhas e trabalho em
grupo

EMENTA
Ementa:
Concurso de pessoas. Das penas. Concurso de crimes. Efeitos da condenação. Reabilitação.
Medidas de segurança. Ação penal. Extinção da punibilidade.
Objetivos:
- Trabalhar criticamente o Direito Penal, em especial no que se refere à teoria da pena e à
punibilidade do agente
- Fornecer as bases necessárias à compreensão dos temas a serem trabalhados nas disciplinas
vindouras, em especial DIR 352 e DIR 453.
AVALIAÇÕES PROPOSTAS
1ª avaliação [mista com questões dissertativas e de múltipla
escolha)]

Valor
35,0 pontos

2ª avaliação (múltipla escolha)

35,0 pontos

Data
23 de junho, de
09:00 às 10:40
(remotamente)
06 de agosto,
de 09:00 às
10:40

Trabalho em dupla/trio

Aula
03/0
5
06/0
5
10/0
5
13/0
5
17/0
5
20/0
5
24/0
5
28/0
5

30,0 pontos

(remotamente)
Até 10 de julho

PROGRAMAÇÃO DE AULAS E ATIVIDADES
Conteúdo/Atividade
Concurso de agentes:
- noções essenciais: conceito jurídico de autor
Concurso de agentes:
- modalidades de coautoria e de participação
- quando há mais de um agente, mas não há concurso
Concurso de agentes:
- efeito do concurso de agentes na aplicação da pena
- autoria colateral
Concurso de crimes
- noções básicas
- concurso material de crimes
Concurso de crimes
- modalidades de concurso formal de crimes
Concurso de crimes
- crime continuado
Teoria da pena
- Aspectos introdutórios – a evolução da pena na sociedade ocidental
- Teoria da pena – Funções da sanção penal (teoria retributiva, teoria preventiva – prevenção geral e especial
– e teoria mista
Teoria da pena
- Modelos sancionatórios e regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade
Preparação prévia exigida para esta aula e para as aulas seguintes:
1. A superlotação nos presídios | VIOLÊNCIA ENCARCERADA ( https://www.youtube.com/watch?
v=W0YjKTKQMgQ);
2. Nas prisões, doenças matam mais que violência | VIOLÊNCIA ENCARCERADA
(https://www.youtube.com/watch?v=WvVnQsa2Qlo&list=PLEWpSGR4paOqvvC45xIEof0XA25xknMZl&index=3 );
3. APAC: matar o criminoso e salvar o homem (parte 1) (https://www.youtube.com/watch?v=rS7jX4b4UbQ)
4. APAC: matar o criminoso e salvar o homem (parte 2) (https://www.youtube.com/watch?v=EpkewcvwxMg)

31/0
5

Teoria da pena
- direitos do indivíduo privado de liberdade
- conceito de individualização da pena aplicado à execução penal
- trabalho/estudo prisional e seus impactos
- direito a proteção à saúde
- direito à proximidade da família.

03/0
6
07/0
6
10/0
6

Teoria da pena
- penas restritivas de direito
Teoria da pena
- penas restritivas de direito: regras de fixação e cumprimento de cada modalidade.
Teoria da pena
- penas restritivas de direito

14/0
6
21/0
6
24/0
6
28/0
6
01/0
7
05/0
7
08/0
7
12/0
7
15/0
7

Teoria da pena: pena de multa

19/0
7
22/0
7

Ação Penal

26/0
7
29/0
7
02/0
8
05/0
8

Extinção de punibilidade

Teoria da pena: pena de multa
Teoria da pena
- Cálculo de pena: fixação da pena base
Teoria da pena
- Cálculo de pena: fixação da pena provisória
Teoria da pena
- Cálculo de pena: fixação da pena definitiva
Teoria da pena
- Efeitos da condenação
Teoria da pena
- Detração penal, remição de pena, progressão e regressão de regimes e livramento condicional
Teoria da pena
- Reabilitação penal
Medidas de segurança: modelo legal do CPP
Preparação prévia exigida para esta aula:
- vídeo: Holocausto brasileiro (Daniela Arbex e Armando Mendz) – (https://www.youtube.com/watch?v=5eAjshaa-do)
- texto: BUENO, Hariany de Oliveira Gomes. Medida de segurança no Brasil: a figura híbrida do “louco
criminoso”. Monografia (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, p. 46. 2018.
Disponível em http://calibre.dpd.ufv.br/browse/book/153

Ação Penal

Extinção de punibilidade
Extinção de punibilidade
Extinção de punibilidade

ORIENTAÇÕES: 1ª AVALIAÇÃO, 2ª AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
As avaliações, tanto a primeira [mista com questões dissertativas e de múltipla escolha)], como a
segunda (de múltipla escolha) serão realizadas remotamente, por meio das plataformas
PVANET Moodle e/ou Google Forms em dias de sábado, considerando, de um lado, tratar-se de
dia letivo segundo o calendário acadêmico da UFV, e, de outro, a necessidade de aproveitamento
dos dias regulares de aula para comprimento do programa analítico.
Caso o estudante encontre algum impedimento para a realização das avaliações, desde que tal
impedimento se enquadre entre as hipóteses previstas no Regime Didático da UFV, ser-lhe-á
aplicada avaliação substitutiva no dia 08 de agosto, às 14:00. Neste caso, será aplicada
avaliação oral com conteúdo cumulativo.

ORIENTAÇÕES: TRABALHO EM DUPLA/TRIO
Cada trio deverá apresentar um trabalho escrito (entre 12 e 15 páginas), seguindo o padrão de
formatação da Revista de Direito da UFV, que tenha por objeto de análise problema jurídicocriminal ancorado em algum dos textos de referência disponibilizados pelo docente no PVANET
Moodle.
Os textos de referência para realização dos trabalhos serão disponibilizados no PVANET Moodle
pelo docente até o final da segunda semana de aula.
Cada dupla/trio deverá, até o final da terceira semana de aula, escolher um dos textos-base para a
realização do seu trabalho.
Importante esclarecer que o texto-base escolhido não poderá ser a única referência do trabalho,
servindo apenas como ponto de partida, mesmo porque não se trata resenha descritiva.
Até a data assinalada no calendário constante neste Plano de Ensino, o representante do grupo
deverá proceder a entrega da atividade nos campos próprios disponibilizados na plataforma
PVANET.
Caso os arquivos acima mencionados não sejam submetidos à plataforma PVANET até o final do
prazo estabelecido, será atribuída nota ZERO a todos os membros do grupo.
ORIENTAÇÕES: EXAME FINAL
- O exame final abordará a matéria completa da disciplina e será aplicada aos(às) estudantes que
obtiverem nota superior a 40, mas inferior a 60 pontos.
- Tal exame será realizado às 14:00 do dia 09 de agosto em sala a ser oportunamente informada.
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CONTATO PROFESSOR-ESTUDANTE
- Todo o contato professor-estudante ocorrerá por meio do e-mail institucional ou por meio de
atendimento pessoal no gabinete do docente nos horários disponibilizados para tal.

- E-mail do professor: fernando.laercio@ufv.br
* Em caso de necessidade, este plano de ensino poderá ser alterado ao longo do
semestre, comprometendo-se o professor a comunicar aos estudantes a respeito.

