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PROGRAMA 

 

1. A dogmática da parte especial do Direito Penal (2 aulas) 

1.1.  O tipo legal de crime: o princípio da legalidade penal e a interpretação permitida 

como causas necessárias da fragmentariedade na tutela de bens jurídicos   

1.2. O tipo social: o processo de intercomunicabilidade entre o legislador e a sociedade 

na construção dos tipos legais de crime; 

1.3. A função do tipo social na interpretação do tipo legal (concurso de crimes e concurso 

de normas; 

1.4. As relações entre o tipo legal de crime e as cláusulas abertas da parte geral do 

Código Penal; 

1.5. Metodologia de resolução de casos 

1.6. Teoria da motivação judicial e racionalidade decisória 

 

2. Violência de género, violência sexual e tipicidade penal (7 aulas) 

2.1. A violência doméstica e os maus tratos: evolução histórica e legal 

2.2. O crime de violência doméstica e o homicídio conjugal 

2.3. O crime de perseguição e a ciberviolência (cyberstalking) 

2.4. Evolução histórica e legal dos crimes sexuais à luz das teorias feministas do Direito 

2.5. O crime de violação 

2.6. O crime de abuso sexual de menores 

 

3. Os homicídios: tipos de ilícito, tipos de culpa e tipos mistos (7 aulas) 

3.1. O tipo de ilícito do homicídio simples 

3.2. A qualificação através de exemplos-padrão 

3.3. As técnicas de privilegiamento assentes na culpa 

3.4. O homicídio a pedido da vítima 

3.5. O infanticídio 

3.6.  Tipos mistos e formas especiais do crime 
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4. As esferas de proteção da vida: os crimes de perigo nos limites da Constituição (3 

aulas) 

4.1. A dogmática dos crimes de perigo 

4.2. O cuidado de perigo e a violação dos deveres de cuidado que fundamenta a 

negligência 

4.3. Dolo de perigo e negligência consciente: o homicídio negligente e agravação pelo 

resultado morte 

4.4. Os crimes de incitamento ou auxílio ao suicídio e de apologia pública ao suicídio 

4.5. Os crimes de exposição ou abandono e de omissão de auxílio 

4.6. Os crimes de condução perigosa e de condução sob efeito do álcool  

 

5. Direito Penal e violência social: o crime económico (3 aulas) 

5.1. O crime como expressão de violência social – as dimensões patrimonial e económica 

5.2. O crime económico no contexto internacional: a crise de 2008 

5.3. Os crimes de corrupção e de tráfico de influências 

5.4. O crime de branqueamento de capitais 

 

 

 


