SEMINÁRIO TEMÁTICO
TÓPICOS EM DIREITO PENAL
Segundas e Quintas feiras: das 11h30 às 12h42
I – PROFESSORES: ENIO BIAGGI e LÍCIA JOCILENE DAS NEVES
II – TEMA GERAL: Tópicos em Direito Penal
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno o conhecimento e o estudo de aspectos do Direito Penal regulamentados por
leis especiais penais e as recentes alterações.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
- Abuso de autoridade: projeto de lei que altera a Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº. 4898/65);
- Faltas disciplinares, sanções, procedimento disciplinar e regime disciplinar diferenciado; permissão de saída, saída
temporária; do atestado de pena a cumprir conforme a Lei de Execução Penal;
- Questões sobre liberdade provisória e regime inicial de cumprimento de pena conforme a Lei dos Crimes Hediondos e
jurisprudência;
- Transação penal, suspensão condicional do processo e procedimento na Lei dos Juizados Especiais Criminais;
- O crime de embriaguez ao volante, lesão corporal e homicídio conforme últimas alterações legislativas no Código de
Trânsito brasileiro; e a inclusão do crime se exibição de perícia em manobra de automóvel (popular “cavalo de pau”);
- Causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas: entendimento do STF sobre o quantum e a não possibilidade
da conversão em pena restritiva de direitos; controvérsia sobre a necessidade do laudo de constatação provisório para
fundamentar o flagrante delito e laudo definitivo para fundamentar a denúncia;
- Alterações na Lei Maria da Penha: ação penal nos crimes de lesão corporal em decorrência da violência domestica e
familiar contra a mulher; judicialização da fiança; crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência; da
decretação da prisão preventiva e da propositura da ação penal;
- A flexibilização da posse de arma de fogo conforme Decreto 9685, de 19 de janeiro de 2019.
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e discursivas sobre os institutos regulamentados dos tópicos propostos.
VI – AVALIAÇÃO: Encaminhamentos (70 pontos); Presença e participação (30 pontos).
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 15 encontros
Mês
Março
Abril
Maio

Dias de aula
25
04,08,11,15,22,25,29
02,06,16,20,23,27,30

IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos que estejam matriculados a partir
do 4º período.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 01/03 a 15/03 de 2019, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 25/03 a 29/03 de 2019, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de Maio .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
maio e junho de 2019.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o pagamento
através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementa r

