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A Pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e soluções modernas de conflito da Faculdade Baiana de 
Direito é coordenada pelo Professor Rogério Sanches Cunha, e terá como conteúdo a abordagem de temas 
contemporâneos e de alta relevância em torno das Ciências Criminais, acompanhados de bibliografia cuidado-
samente selecionada, contando, ainda, com aulas semanais do próprio Professor Rogério Sanches Cunha e de 
renomados e experientes professores da área de todo o Brasil. O curso ocorrerá exclusivamente na platafor-
ma digital do zoom, com aulas interativas e veiculadas ao vivo, em tempo real, e poderá ser concluído em dez 
meses.

Início: 27/07/2021.

Área de conhecimento: 
Ciências Sociais Aplicadas / 6.01.02.02-0 / 6.01.02.03-9 – Direito Penal e Processual Penal

Coordenação:
Rogério Sanches Cunha

Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor da Escola Superior do Ministério Público dos 
estados de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Coordenador Pedagógico e Professor de Penal e Proces-
so Penal do Curso RSConline. Autor de diversas obras jurídicas.



DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

PÚBLICO-ALVO

O curso terá duração de 09 (nove) meses de aula e carga horária obrigatória de 360 horas, distribuída 
em aulas no formato Live learning, atividades extraclasse e avaliações. O aluno que optar por realizar 
o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), sob a modalidade Artigo ou Monografia, terá o prazo de 6 
meses após a última aula para depositá-lo. 

Advogados, bacharéis em Direito e servidores públicos de todo o país que possuem o objetivo de 
expandir seus conhecimentos sobre esse ramo específico da área ou alavancar sua carreira.

METODOLOGIA
Planejado para duração de 10 meses de aula, o curso é dividido por módulos e disciplinas e a grade 
curricular é composta por aulas no formato Live learning.  Cada disciplina possui no mínimo 3 encon-
tros/aulas e contará com a participação do coordenador e professor Rogério Sanches em todas elas. 
Ao final de cada disciplina, como forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada uma avalia-
ção em consonância com a Resolução CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018.  

As aulas trazem discussão de questões atuais e polêmicas, sempre com a análise da doutrina, 
jurisprudência e os informativos mais relevantes dos Tribunais Superiores. Para cada disciplina é 
escolhido um especialista que promove o debate e a troca de experiências entre os alunos.
  
O professor é orientado a utilizar as metodologias ativas com foco no aluno, utilizando diversas ferra-
mentas para que o conhecimento seja desenvolvido a partir da resolução de problemas e discussão 
de casos, promovendo o debate e a troca de experiências entre a comunidade acadêmica. Ensinar a 
resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes, 
mas, também, em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para 
o qual deve ser encontrada uma resposta. 

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo das aulas através do ambiente 
virtual de aprendizagem, onde estarão disponíveis os materiais de leitura, roteiros de aula, bibliogra-
fia, textos, jurisprudências e notícias importantes. 

HORÁRIO DA AULAS
As aulas ocorrerão às terças-feiras (19 às 22h), quintas-feiras (19 às 22h) e sábados (09 às 12h). A 
cada duas semanas seguidas de aula terá 1 semana de intervalo. Eventualmente poderão ocorrer 
aulas em dias e horários distintos. 

MODALIDADE DAS AULAS
As aulas serão ministradas na modalidade Live learning (aprendizado ao vivo). 



LOCAL DAS AULAS
As aulas serão realizadas na plataforma Zoom através do ambiente virtual de aprendizagem da Facul-
dade Baiana de Direito. 

DIFERENCIAIS
• Os melhores professores de todo o Brasil
• Coordenação do Prof. Rogério Sanches Cunha 
• Participação do professor Rogério Sanches Cunha em toda as disciplinas

MATRÍCULAS
Para se matricular, o candidato pode:

I – Preferencialmente, realizar matrícula online através do site da instituição.

a) Na matrícula online o candidato fará o seu cadastro no site da instituição e será remetido à 
página de pagamento do curso escolhido.
b) Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá em seu e-mail login e senha do 
ambiente virtual da instituição para fazer upload imediato dos documentos indicados no inciso II.
c) O contrato de prestação de serviço será assinado eletronicamente no momento do aceite do 
termo eletrônico.
d) Os documentos disponibilizados no ambiente virtual da instituição devem ser apresentados 
em seus originais ao Núcleo de Pós-Graduação, ou enviados pelos correios para o endereço: R. Dr. José 
Peroba, 123 - Costa Azul, CEP: 41770-235 - Salvador/BA, aos cuidados da Secretaria de Pós-graduação 
até 30 dias após o início das aulas do curso para o qual se matriculou.
e) Caso o candidato não consiga fazer o upload dos documentos no ambiente virtual da institui-
ção, deverá apresentá-los ao Núcleo de Pós-Graduação no prazo de até 10 dias corridos após a confir-
mação do pagamento. Não sendo possível o comparecimento no prazo supramencionado, o candidato 
terá o prazo máximo de 48 horas para agendar nova data de entrega dos documentos, através do e-mail 
academico1@faculdadebaianadedireito.com.br.
f) O candidato que não entregar a documentação e/ou não apresentar a original, terá sua matrí-
cula online cancelada, não havendo reembolso do valor pago a título de primeira parcela.
g) Nesta modalidade, a matrícula do candidato só estará efetivada após a confirmação de paga-
mento, assinatura digital do contrato de prestação de serviços educacionais e entrega dos documentos 
com apresentação dos originais. 

II – Excepcionalmente, comparecer ao Núcleo de Pós-Graduação, preencher a ficha de matrícula, 
assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e apresentar os seguintes documentos:
a) Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão 
de Curso de graduação, expedida pela Instituição de Ensino de origem;
b) Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico da Graduação;
c) Original e cópia da Cédula de Identidade;
d) Original e cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e) Original e cópia do Comprovante de residência;
f) Documentação específica exigida no caso de alunos estrangeiros.



CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
MÓDULO I

I. CRIMINOLOGIA
• Análise histórica da criminologia: escolas e teorias.
• Temas atuais de criminologia: a criminologia Queer e a Criminologia Feminista 
• Modelos de Direito Penal
 
II. TEMAS SOBRE A TEORIA GERAL DA INFRAÇÃO PENAL E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
• Fato típico e a evolução do conceito de conduta
• Teoria da Imputação Objetiva
• Aspectos legais da ilicitude e suas descriminantes legais
• Consentimento do ofendido e as formas de intervenção na vida: autolesão, vitmodogmática, autocolocação em perigo e heterocolocação em perigo 
consentida
• Aspectos gerais da culpabilidade e suas dirimentes
• Punibilidade. Prescrição Penal.
• Aspectos gerais da teoria da pena
• Fundamentos da teoria da pena e a aplicação da pena privativa de liberdade
• Fundamentos da teoria da pena e a aplicação das penas alternativas

III. TEMAS ATUAIS SOBRE O DIREITO PENAL ESPECIAL
• Questões controvertidas na tutela penal da vida: homicídio, feminicídio e aborto
• Crime de perseguição ("Stalking")
• Tutela penal do patrimônio
• Tutela penal da dignidade sexual
• Tutela penal da saúde pública e o cenário da pandemia
• Tutela Penal da Administração Públicas e as suas questões controvertidas
• Crimes em licitações e contratos administrativos
• Crimes informáticos 
• Crimes informáticos (continuação)
• Tutela penal do meio ambiente 
• Crime de abuso de autoridade
• Tutela penal do sistema eleitoral
• Tutela Penal da ordem econômica 
• Tutela Penal da ordem econômica 
• Crimes militares

IV.  A MODERNA POLÍTICA CRIMINAL
• Tutela penal das pessoas vulneráveis: tutela penal das mulheres
• Tutela penal das pessoas vulneráveis: estatuto da criança e do adolescente 
• Criminalidade organizada. Aspectos penais.
• Crimes de preconceito
• Política criminal de drogas
• Lei antiterrorismo. Aspectos criminológicos e político-criminais
• Compliance. Aspectos gerais
• Compliance anticorrupção
• Compliance criminal

Serão 02 (dois) módulos, sendo o primeiro com 04 (quatro) e o segundo com 03 (três) disciplinas, com aulas que terão 
duração de 3 (três) horas e serão ministradas por Rogério Sanches Cunha e por professores convidados, sendo elas:



MÓDULO II

I. CRIMINOLOGIA
• Análise histórica da criminologia: escolas e teorias.
• Temas atuais de criminologia: a criminologia Queer e a Criminologia Feminista 
• Modelos de Direito Penal
 
II. TEMAS SOBRE A TEORIA GERAL DA INFRAÇÃO PENAL E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS
• Fato típico e a evolução do conceito de conduta
• Teoria da Imputação Objetiva
• Aspectos legais da ilicitude e suas descriminantes legais
• Consentimento do ofendido e as formas de intervenção na vida: autolesão, vitmodogmática, autocolocação em perigo e heterocolocação em perigo 
consentida
• Aspectos gerais da culpabilidade e suas dirimentes
• Punibilidade. Prescrição Penal.
• Aspectos gerais da teoria da pena
• Fundamentos da teoria da pena e a aplicação da pena privativa de liberdade
• Fundamentos da teoria da pena e a aplicação das penas alternativas

III. TEMAS ATUAIS SOBRE O DIREITO PENAL ESPECIAL
• Questões controvertidas na tutela penal da vida: homicídio, feminicídio e aborto
• Crime de perseguição ("Stalking")
• Tutela penal do patrimônio
• Tutela penal da dignidade sexual
• Tutela penal da saúde pública e o cenário da pandemia
• Tutela Penal da Administração Públicas e as suas questões controvertidas
• Crimes em licitações e contratos administrativos
• Crimes informáticos 
• Crimes informáticos (continuação)
• Tutela penal do meio ambiente 
• Crime de abuso de autoridade
• Tutela penal do sistema eleitoral
• Tutela Penal da ordem econômica 
• Tutela Penal da ordem econômica 
• Crimes militares

IV.  A MODERNA POLÍTICA CRIMINAL
• Tutela penal das pessoas vulneráveis: tutela penal das mulheres
• Tutela penal das pessoas vulneráveis: estatuto da criança e do adolescente 
• Criminalidade organizada. Aspectos penais.
• Crimes de preconceito
• Política criminal de drogas
• Lei antiterrorismo. Aspectos criminológicos e político-criminais
• Compliance. Aspectos gerais
• Compliance anticorrupção
• Compliance criminal

CALENDÁRIO
O calendário oficial do curso está disponível na página da pós-graduação. Se necessário, o Programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Baiana de Direito poderá alterar o calendário original do curso.

INVESTIMENTO
Todos os valores podem ser consultados em nosso site.

MAIS INFORMAÇÕES:
PósBaiana
Telefone: [71] 3205-7711/7715 | e-mail: pos@faculdadebaianadedireito.com.br

I.  DIREITO PROCESSUAL PENAL
• Sistemas processuais e juiz das garantias
• Princípios gerais do processo penal
• Princípios gerais do processo penal
• Persecução Penal. Investigação preliminar.
I• nvestigação e técnicas especiais de obtenção de provas: infiltração de agentes, ação controlada e captação ambiental, interceptação telefônica e 
telemática.
• Investigação e técnicas especiais de obtenção de provas: infiltração de agentes, ação controlada e captação ambiental, interceptação telefônica e 
telemática.
• Persecução penal. Ação penal.
• Provas. Teoria geral.
• Meios de prova.
• Medidas coativas de natureza pessoal.
• Prisão cautelar e suas espécies
• Medidas coativas de natureza pessoal. "Habeas Corpus": da teoria à prática.
• Procedimentos ordinário e sumário: aspectos práticos
• Procedimento especial do júri (sumário da culpa): teses de acusação e defesa
• Procedimento especial do júri (julgamento do mérito): teses de acusação e defesa
• Sentença criminal
• Nulidades e suas controvérsias
• Nulidades e suas controvérsias
• Competência criminal
• Recursos. Teoria geral.
• Recursos em espécie
• Processo e julgamento de crimes ocorridos no estrangeiro
• Cooperação jurídica internacional em matéria penal
• Recuperação de ativos
• Processo de execução da pena
• Execução da pena privativa de liberdade 
• Execução da pena privativa de liberdade 

II.  PROCESSO PENAL CONSENSUAL
• Modelos de justiça consensual: crimes de menor potencial ofensivo
• Modelos de justiça consensual: acordo de não persecução penal (teoria geral)
• Modelos de justiça consensual: acordo de não persecução penal (questões práticas)
• Modelos de justiça consensual: Justiça Restaurativa
• Modelos de justiça consensual: colaboração premiada
• Modelos de justiça consensual: colaboração premiada

III.  ANÁLISE ECONÔMICA DO CRIME
• Análise econômica do crime
• Análise econômica do crime
• Análise econômica do crime


