
PLANO DE CURSO
TEORIA DA PENA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA 

Principais Aspectos Teóricos e Práticos

1. Ministrante:

Sandro Luiz da Costa

Possui graduação e especialização em Direito pela Universidade Federal de Sergipe
(1995/2002). Atualmente é mestre (2011) e Doutor (2016) em Desenvolvimento e
Meio Ambiente (UFS), professor do Curso de Direito da FANESE, Coordenador de
Ensino da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe e Promotor de Justiça do
Ministério Público do Estado de Sergipe.

2. Carga horária do curso

O curso será ministrado em módulo único, com carga horária total de 04 (quatro)
horas/aulas, considerando a hora/aula com 60 minutos.

3. Público-Alvo

O curso destina-se preferencialmente a acadêmicos de direito, membros e servidores
(com formação jurídica) do Ministério Público do Estado de Sergipe.

4. Justificativa/Objetivo

A justa individualização da pena sempre se constituiu um dos grandes desafios do
Direito  Penal,  exatamente  pela  necessidade  do  estabelecimento  de  parâmetros
normativos e hermenêuticos que garantissem a flexibilização da aplicação e execução
da pena ao caso concreto e, ao mesmo tempo, impedissem o excesso de subjetivismo
e a não-isonomia na condução de casos similares.

A ausência  de  um  entendimento  sobre  a  função  da  pena,  por  parte  das  teorias
legitimadoras ou justificadoras, (ou até mesmo sobre sua desnecessidade, no caso do
abolicionismo) e as mazelas da pena-prisão têm tornado esta tarefa mais árdua. Com
a evolução da solução de conflitos, passando da vingança privada para a pública, a
sanção foi  monopolizada  pelo  soberano,  ou pelos  magistrados  em nome dele,  de
forma que estabeleciam subjetivamente a qualidade e a quantidade da pena que lhes



conviessem  ao  caso  concreto,  sem  preocupações  com  sua  proporcionalidade  ou
humanidade. Esta situação foi combatida na Revolução Francesa, transferindo-se o
controle total da pena para a lei. Essa mudança não respeitava as questões concretas,
pois  violava  o  princípio da  igualdade  real,  na  medida  em que os  desiguais  eram
tratados da mesma maneira (cominação da pena absolutamente determinada). 

Em razão disto, evoluiu-se para o sistema de cominação relativa da pena, no qual o
legislador estabelece parâmetros sancionatórios variáveis, cabendo ao juiz fixá-los de
acordo com o caso concreto, mas dentro dos marcos legais. 

Dentro  do  pós-positivismo,  a  norma  é  o  gênero  e  os  princípios  e  regras  são  as
espécies normativas, formando um sistema jurídico dinâmico, com fundamento em
uma hierarquia constitucional, cuja interpretação doutrinária e jurisprudencial deve
apontar para a busca do equilíbrio na determinação da pena e no respeito aos direitos
fundamentais.

O  presente  curso  objetiva  apresentar  alguns  aspectos  legais,  doutrinários,
jurisprudenciais e práticos que permitam ao público discente ter uma compreensão
sistêmica e atualizada da Teoria da Pena e seu reflexo na sentença condenatória penal.

5. Cronograma

Curso a ser ministrado no dia 09/09/2019 das 14h00m às 18h00m:

-Introdução;
- Teoria do Pena;
- Sentença Condenatória.
-Pausa (15h45m - 16h00m)
- Individualização da pena 
- Aspectos práticos e jurisprudenciais.

6. Ementa

A disciplina objetiva discutir a individualização da pena no Brasil, sob a perspectiva
da jurisprudência e doutrina atual.  Na oportunidade serão analisados os principais
aspectos teóricos e práticos da teoria da pena no Brasil.

7. Metodologia

O conteúdo do módulo único será ministrado através de aulas expositivas de caráter
interativo, buscando incentivar a participação do aluno.
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