Licenciatura
Direito Penal II
Programa
PARTE GERAL DO DIREITO PENAL
A TEORIA GERAL DO CRIME
1. Introdução e comportamento jurídico-penalmente relevante
1.1. Síntese do último ponto do programa de Direito Penal I
1.2. A relevância dos princípios constitucionais penais na delimitação dos pressupostos
de imputação de responsabilidade: facto, ofensividade, necessidade da pena, igualdade,
proporcionalidade e culpa
1.3. A relevância da investigação das ciências da mente e do pensamento da neuroética
1.4. O comportamento penalmente relevante como pressuposto e limite de
responsabilidade
2. A tipicidade: a imputação objectiva e subjectiva do facto
2.1. O tipo incriminador como tipo de ilícito e a construção dos tipos incriminadores
(desvalor da acção e desvalor do resultado)
2.2. A imputação objectiva do facto
2.2.1. Desvalor e tipificação da omissão
2.2.2. O desvalor objectivo da acção e a imputação objectiva do resultado
2.2.3. A tentativa como problema de desvalor da acção
2.2.4. A comparticipação como problema de desvalor da acção
2.2.5. A imputação do facto a pessoas colectivas
2.3. A imputação subjectiva do facto
2.3.1. O desvalor subjectivo da acção
2.3.2. A dimensão cognitiva do dolo e os problemas de erro
2.3.3. A dimensão volitiva do dolo e o limite do dolo eventual
2.3.4. A imputação objectiva-subjectiva nos crimes negligentes
2.3.5. A agravação pelo resultado, o dolo de perigo e as combinações dolo/negligência
nos crimes de perigo

3. A ilicitude
3.1. Tipicidade e exclusão da ilicitude
3.2. Justificação, unidade do ordenamento jurídico e causas de justificação “supra-legais”
3.3. Os elementos subjectivos e o erro sobre causas de justificação
3.4. As causas de justificação: legítima defesa, direito de necessidade, conflito de deveres,
consentimento e outras causas de justificação
3.5. Distinção entre justificação e desculpa: sentido e efeitos
	
  

	
  
4. A culpa
4.1. Concepções de culpa pela vontade e de culpa pelo carácter
4.2. Culpa e exclusão da culpa; tipicidade vs atipicidade da desculpa
4.3. A capacidade de culpa e a inimputabilidade
4.4. A consciência da ilicitude e o erro sobre a ilicitude
4.5. As causas de desculpa e o erro sobre causas de desculpa
	
  

	
  

5. A punibilidade
5.1. O problema da autonomização da punibilidade como pressuposto geral de
responsabilidade penal
5.2. A desistência

