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EMENTA DA DISCIPLINA 

 
Tutela penal dos costumes: crimes contra a liberdade sexual; lenocínio e tráfico de pessoas. 
Tutela penal da família: crimes contra o casamento, o estado de filiação, a assistência familiar, 
o pátrio poder, a tutela e a curatela. Crimes contra a incolumidade pública: crimes de perigo 
comum, crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transportes e outros serviços 
públicos, crimes contra a saúde pública. Lei Antitóxicos. Crimes contra a paz pública. Lei de 
Armas de Fogo. Crimes contra a fé pública: crimes de moeda falsa, falsidade de títulos e outros 
papéis públicos, falsidade documental, outras falsidades. Tutela penal da Administração 
Pública: crimes praticados por funcionários públicos; crimes praticados por particulares; 
crimes contra a administração pública estrangeira. Crimes contra a Administração da Justiça. 
Crimes contra as finanças públicas. Crimes de abuso de autoridade. Crimes contra a ordem 
tributária. Crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro. Crimes de licitação. 
Crimes contra o meio ambiente. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Prosseguir no estudo da Parte Especial do Código Penal e das Leis Penais Especiais. Conhecer 
a proteção penal da organização do trabalho e do sentimento religioso e respeito aos mortos. 
Estudar a tutela penal dos costumes: analisar os tipos penais relativos aos crimes contra a 
liberdade sexual, o lenocínio e o tráfico de pessoas. Conhecer a proteção penal da família. 
Estudar a tutela penal da incolumidade pública, no Código Penal e na Lei Antitóxicos. 
Conhecer proteção penal da paz pública, no Código Penal e no Estatuto das Armas. Estudar a 
tutela penal da fé pública: analisar os tipos penais relativos aos crimes de moeda falsa e 
falsidade documental. Conhecer a proteção penal da Administração Pública. Analisar os tipos 
penais relativos aos crimes praticados por funcionários públicos e por particulares. Examinar 
os tipos relativos aos crimes contra a Administração da Justiça. Conhecer os crimes contra as 
finanças públicas. Conhecer a lei de abuso de autoridade. Conhecer as leis especiais que 
tutelam a ordem tributária, o sistema financeiro e as licitações. Conhecer a lei especial que 
tutela o meio ambiente. 
 
 
 
Objetivos Específicos – Capacitar o aluno para: a) solucionar os casos concretos 
apresentados de modo a tipificar corretamente as condutas em conformidade com a 
legislação penal comum e extravagante e, com os princípios constitucionais e 
infraconstitucionais; b) identificar as várias ações penais relativas aos crimes. 
 



 
 
 

1º semestre CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Nº AULAS 

1  Crimes contra a liberdade sexual (CP, arts. 213 a 226) 8 

2  Do lenocínio e tráfico de pessoas (CP, arts. 227 a 232)  4 

3  Da tutela penal da família (CP, arts. 235 a 249) 4 

4  Dos crimes contra incolumidade pública (CP, arts. 250 a 259) 3 

5 Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e 
transportes e outros serviços públicos (CP, 260 a 266) 

3 

6 Dos crimes contra a saúde (CP, arts. 267 a 285) e Lei Antitóxicos 
(lei n. 11.343/06)  
 

8 

7 Dos crimes contra a paz pública (CP, arts. 286 a 288) e Lei de 
Armas (Lei n. 10.826/03). 

8 

8 Dos crimes contra a fé pública: a) da moeda falsa (CP, art. 289 a 
292); b) da falsidade de títulos e outros papéis públicos (CP, 
arts. 293 a 295); c) da falsidade documental (CP, arts. 296 a 
305) 
 
 

8 

9 Outras Falsidades (CP, arts. 306 a 311) 
 

4 

10 Prova semestral dissertativa 2 

SEQUÊNCIA 
2º semestre 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Nº AULAS 

1 Dos crimes contra a Administração Pública: a) dos crimes 
praticados por funcionários públicos (CP, arts. 312 a 327); dos 
crimes praticados por particular (CP, arts, 328 a 337). 

12 

2 Dos crimes contra a Administração Pública estrangeira 3 

3 Dos crimes contra a Administração da Justiça 12 

4 Dos crimes contra as finanças públicas 3 

5 Crimes de abuso de autoridade (Lei 4.898/65) 4 

8 Crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90) 4 

9 Crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492/86) 3 

10 Crimes de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) 4 

11 Crimes de licitação (Lei 8.666/93) 3 

12 Crimes contra o meio ambiente (Lei 9.605/98) 3 

13 Prova semestral no sistema de múltipla escolha 2 

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM  
 (Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)  

O curso será ministrado, principalmente, mediante aulas expositivas desenvolvidas a partir 
de material previamente encaminhado aos alunos (textos, acórdãos e arquivos tipo Power 
Point), com envolvimento dos estudantes nos debates das questões tratadas.  
 
 
 



 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 (Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)  
A avaliação da aprendizagem se fará da seguinte forma: a) um exame semestral dissertativo 
versando sobre temas estudados em classe, que abrangerá aspectos teóricos e práticos do 
curso (1 semestre), com nota variando entre zero e dez; b) um exame semestral no sistema 
múltipla escolha, seguindo o modelo de questões do exame da OAB, com abrangência 
também sobre aspectos teóricos e práticos da matéria estudada (segundo semestre), com 
nota variando entre zero e dez; c) apresentação de um trabalho por semestre, em grupo, 
facultativamente, com aferição da capacidade crítica dos alunos em relação a julgados 
considerados doutrinariamente polêmicos, sobre os temas desenvolvidos em aulas; 
trabalhos considerados aptos concederão ao aluno 2 (dois) pontos a ser acrescido na nota 
do exame semestral (salvo se já obtida a nota máxima dez);. 
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