Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica
Unidade curricular
Direito Penal I
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Maria Fernanda dos Santos Martins da Palma Pereira 2 h semanais
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
(máximo 1000 caracteres)
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Compreensão aprofundada dos critérios e construções do Direito Penal.. Domínio metodológico da disciplina e estudo
de novos campos e problemas do direito Penal. Compreensão das relações interdisciplinares necessárias à ciência do
direito penal
Conteúdos programáticos

O Direito Penal entre o controle social e a teoria da justiça: temas do presente e do futuro

I- Caraterísticas do Direito penal de segurança , do direito penal da crise e do direito penal dos direitos
humanos
II- Os standards universais do Direito penal como tema e problema. Da internacionalização do Direito
interno ao direito penal internacional
III- Modelos de legitimação do Direito Penal e critérios metodológicos
IV- A teoria geral da infração como uma metodologia em crise?
V- Teoria da imputação e novas ideias de risco. A questão da causalidade e da intenção no discurso do
Direito Penal
VI- Justificação e desculpa- relação entre o direito penal e a argumentação ética
VII- As relações entre o Direito penal e as ciências da sociedade e do comportamento
VIII-

Direito Penal e teorias da justiça. A fundamentação do direito penal e a teoria da democracia
Temas do presente e do futuro

IX- A tendencial privativização do Direito Penal como estratégia de resolução de conflitos sem Estado da
absorção do Direito Penal pelos subsistemas sociais à problemática dos crimes internacionais de
agentes privados.
X- Direito Penal e sociedade tecnológica: cibercrime, direito penal e inteligência artificial, direito penal e
novas tecnologias
XI- Direito penal e neurociência
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XII- Direito Penal e novos sentidos do humano: crimes contra a mente
XIII-

Direito penal e direitos das mulheres

XIV-

Direito penal e crimes económicos e financeiros, novos problemas

XV- Direito Penal e crimes ambientais, o estado da questão

A jurisprudência penal no séc XXI como modo de realização do Direito Penal estratégias e
argumentação

XVI-

As estratégias e argumentação de fundamentação da sentença e a teoria do crime

XVII-

As estratégias e a argumentação da fundamentação da sentença e a parte especial

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
Os conteúdos programáticos procuram exatamente conjugar uma reflexão metodológica crítica com temas e
problemas contemporâneos do Direito Penal
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A metodologia consiste:1.Apresentação dos temas gerais pelo professor; 2- Apresentação de temas concretos em
seminário pelos alunos e sua discussão crítica3.Iniciação à pesquisa bibliográfica. E à preparação de textos para
publicação3.Avaliação contínua , incluindo um relatório final
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
As metodologias de ensino destinam-se a criar competência autónoma na análise de problemas complexos e questões
novas
Bibliografia principal
Palma, Maria Fernanda- Direito Penal, AAFDL,2016;
Palma, Maria Fernanda- Direito Penal, AAFDL, 2ªed.2017
Palma Maria Fernanda, O princípio da Desculpa em Direito Penal, Almedina, 2005
Palma, Maria Fernanda, Direito Constitucional Penal, Almedina, 2006
Husak, Douglas, The Philosophy of criminal law,2010
Husak, Douglas, The Constitution of Criminal Law, 2013
Duff, Anthony , The structure of criminal Law, 2011
Duff, Anthony, The Boundaries of Criminal Law, 2010
Das Frankfurter Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie ist das ständige Debattenforum der in
Frankfurt am Main lehrenden Professoren, Wissenschaftlichen Mitarbeiter und Lehrbeauftragten,- Jenseits des
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rechtsstaatlichen Strafrechts.
A bibliografia específica dos temas será indicada durante o curso

NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades
curriculares.

Curricular unit sheet
Course _Master in in Law and Juridical Science- Criminal Law I__________________
Curricular unit
Criminal Law
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name)
(maximun 100 characters)
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit
(maximun 1000 characters)
Learning outcomes of the curricular unit
Syllabus
(maximun 1000 characters)

Program Contents
The Criminal Law between social control and the theory of justice: issues of the
present and the future
I- Characteristics of the criminal law of security, of the criminal law of the crisis and of the
criminal law of the human rights
II- The universal standards of criminal law as a theme and as a problem. From
internationalization of national law to international criminal law
III- Legitimate Models of Criminal Law and methodological criteria
IV- The general theory of crime definition as a methodology in crisis?
V- Theory of imputation and new ideas of risk. Causation and the problem of intention(mens
rea)
VI - Justification and excuse - relationship between criminal law and ethical reasoning
VII - Relationship between criminal law and the sciences of society and behavior
VIII- Criminal law and theories of justice. Criminal law and democracy
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Themes of the present and of the future
IX- The tendency to privatize Criminal Law as a strategy for the resolution of non-state conflicts of the
absorption of criminal law by the social subsystems to the problem of international crimes of private
agents.
X- Criminal law and technological society: cybercrime, criminal law and artificial intelligence, criminal
law and new technologies
XI- Criminal law and neuroscience
XII- Criminal law and new senses of the human: crimes against the mind
XIII- Criminal law and women's rights
XIV- Criminal law and economic and financial crimes, new problems
XV- Criminal law and environmental crimes, the state of the matter
Criminal jurisprudence in the 21st century as an embodiment of criminal law strategies and
arguments
XVI- The strategies and argumentation of the reasoning of the sentence and the theory of crime
XVII- The strategies and the arguments of the reasoning of the sentence and the special part

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
(maximun 1000 characters)

The programmatic content seeks precisely to combine a critical methodological reflection with themes
and contemporary problems of Criminal Law

Teaching methodologies (including evaluation)
(maximun 1000 characters)
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The methodology consists of: 1. Presentation of the general themes by the teacher; 2- Presentation
of concrete topics in seminar by the students and their critical discussion. 3. Initiation to bibliographic
research and the preparation of texts for publication3. Evaluation of the continuous work in the
classes, including a final report

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

The teaching methodologies are designed to create autonomous competence in the analysis of complex
problems and new questions
Main Bibliography
Palma, Maria Fernanda- Direito Penal, AAFDL,2016;
Palma, Maria Fernanda- Direito Penal, AAFDL, 2ªed.2017
Palma Maria Fernanda, O princípio da Desculpa em Direito Penal, Almedina, 2005
Palma, Maria Fernanda, Direito Constitucional Penal, Almedina, 2006
Husak, Douglas, The Philosophy of criminal law,2010
Husak, Douglas, The Constitution of Criminal Law, 2013
Duff, Anthony , The structure of criminal Law, 2011
Duff, Anthony, The Boundaries of Criminal Law, 2010
Das Frankfurter Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie ist das ständige Debattenforum der in
Frankfurt am Main lehrenden Professoren, Wissenschaftlichen Mitarbeiter und Lehrbeauftragten,- Jenseits des
rechtsstaatlichen Strafrechts
(The specific bibliography on the subjets will be indicated during the course)
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units.

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt

