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EDITAL Nº 17/2014 

 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 
Torna pública a abertura de inscrições para o  

Curso “Modernas Tendências da Dogmática 

Jurídico-Penal”, destinado ao aperfeiçoamento 

de Magistrados e Servidores. 

 
O Desembargador Francisco Djalma, Diretor da 

Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições e considerando 

o disposto nos Artigos 93, II, “c”, III, e VIII-A, e 105, parágrafo único, I, ambos 

da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 

45/2004, bem como os preceitos contidos na Resolução n. 01, de 06.06.2011 

da Enfam, e, ainda, os Artigos. 36 e 37, da Lei Complementar n.º 258, de 

janeiro de 2013, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos magistrados e 

servidores interessados que, no período de 06 a 08 de outubro 2014, estarão 

abertas, de acordo com as regras constantes neste Edital, as inscrições para o 

Curso “Modernas Tendências da Dogmática Jurídico-Penal”. 

 

1. DAS INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O CURSO 

1.1 Curso: Modernas Tendências da Dogmática Jurídico-Penal. 

1.2. Docente: Paulo César Busato – Graduado em Direito pela Universidade 

Estadual de Londrina (1986), especialista em Direito penal econômico pela 

Universidade de Coimbra (2002), mestre em Ciência Jurídica pela 

Universidade do Vale do Itajaí (2004) e doutor em Problemas Atuais do Direito 

Penal pela Universidad Pablo de Olavide, de Sevilha, Espanha (2005). É 
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professor adjunto de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná 

credenciado junto ao Programa de Mestrado e Doutorado da mesma 

Universidade e professor de Direito penal da FAE-Centro Universitário 

Franciscano. É catedrático convidado da Universidad Politécnica de Nicarágua, 

professor convidado da Universidad de Buenos Aires e do programa de 

doutorado da Universidad Pablo de Olavide, de Sevilha, Espanha. Coordenador 

do Grupo de Pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal (cadastrado 

perante o CNPq), membro do conselho científico da Revista Eletrônica de 

Ciências Jurídicas, membro do conselho científico da Revista Penal do portal 

Iustel (Espanha) e da Revista Liberdades do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais - IBCCrim, consultor da Revista Brasileira de Ciências Criminais. 

Atua na área de Direito Penal, política criminal, processo penal e filosofia da 

linguagem, áreas estas nas quais é autor de diversos artigos e livros publicados 

no Brasil, na Espanha, Argentina, Colômbia e Nicarágua. Procurador de Justiça 

do Ministério Público do Estado do Paraná.  

1.3. Modalidade: Presencial. 

1.4. Carga horária: 18 (dezoito) horas-aula. 

1.5. Público alvo: Magistrados e servidores (assessores). 

1.6. Número de vagas: 70 (setenta). 

1.7. Número de turmas: 01 (uma) 

1.8. Período de realização: 09 a 11 de outubro de 2014. 

1.9. Data/ Local/Horário:  

 09/10 – Teatro Sara Assef Valadares – Faculdade da Amazônia 

Ocidental – FAAO – 19h. 

 10 e 11/10 – Escola do Poder Judiciário – ESJUD – 08h30 às 12h10 e 

das 14h30 às 18h10. 

1.10. Ementa do Curso:  

Origem e desenvolvimento do sistema de atribuição de responsabilidade penal; 
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O papel dos princípios na aplicação do Moderno Direito penal; Fatos e mitos 

sobre a imputação objetiva; Modernas tendências sobre o dolo em Direito 

penal; A problemática do Bem Jurídico; Teoria significativa do delito; Teoria do 

domínio do fato no concurso de pessoas e Responsabilidade penal de pessoas 

jurídicas. 

1.11. Sistema de avaliação do cursista:  

Serão apresentadas ementas de casos concretos e será solicitado que se julgue a 

partir das matrizes oferecidas pelo curso, bem como será exigida frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas ofertadas, assiduidade, 

pontualidade e participação. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 A matrícula deverá ser feita mediante preenchimento da ficha de inscrição, 

devidamente assinada pelo chefe imediato, disponível no sitio 

http://www.tjac.jus.br e enviada para o endereço eletrônico: esjud@tjac.jus.br 

no período de 06 a 08 de outubro de 2014. 

2.2. Será observado o critério de ordem de envio para a Esjud, até o limite de 

vagas existentes.  

2.3. Ao término do prazo a Esjud publicará a relação dos magistrados e  

Servidores inscritos e encaminhará para os e-mails indicados a confirmação da 

inscrição. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Será admitida a desistência de inscrição até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data do início do curso. 

3.2. Não poderá se inscrever em curso de aperfeiçoamento, no período de três 

meses subsequentes, magistrado ou servidor que, de forma injustificada, deixar 

de comparecer ao curso para o qual se encontrava inscrito ou não obtiver a 
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frequência mínima de que trata o item 1.11 do presente Edital. 

 3.3.  Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da 

Esjud. 

 

Rio Branco, 30 de setembro de 2014. 

 

Desembargador Francisco Djalma 
                            Diretor da ESJUD 


