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Ementa:
A disciplina, que se insere na linha de pesquisa Estado, Sociedade e Direitos
Fundamentais, visa proporcionar ao doutorando um aprofundamento crítico nos
estudos da filosofia do direito e criminológicos em seus diversos enfoques
(sociológico, jurídico, antropológico, psicológico), com ênfase no debate
filosófico e criminológico contemporâneo e seus influxos na construção dos
paradigmas de solução dos conflitos da justiça penal. Assim, pretende debater,
a partir dos marcos da filosofia política e jurídica, bem como das teorias
criminológicas, os fundamentos da justiça penal moderna e sua crise na
contemporaneidade. Busca, ainda, refletir especificamente sobre a lógica do
julgamento penal, as missões declaradas e latentes do simbolismo do ritual
punitivo, sobretudo do papel do juiz, destacando a incidência do “absurdo”
(CAMUS) na consolidação das respostas repressivas inspiradas pelo
paradigma penal e processual da modernidade. Assim, pretende aprofundar as
análises dos novos modelos de justiça penal contemporâneos, em espacial a
justiça restaurativa (reconstrutiva), a mediação penal e a justiça penal
consensual à luz dos horizontes simbólicos da democracia e dos direitos
fundamentais. OBJETIVO: Ao final da disciplina, os doutorandos deverão ser
capazes de identificar a crise do paradigma penal e processual da
modernidade e refletir sobre as formas de atuação da justiça penal na
contemporaneidade à luz da filosofia política e do pensamento criminológico.
Tal abordagem deverá também permitir que os doutorandos tenham uma
compreensão das relações entre a produção/construção social da criminalidade
e o controle penal em suas várias dimensões, possibilitando uma visão crítica e
de conjunto das ciências criminais em seus diversos ramos (dogmática penal,
criminologia, política criminal). Nesse sentido, o doutorando poderá produzir
teses em qualquer área das ciências penais, manejando um instrumental

teórico (teorias de base) apto a construir resultados inovadores, tecendo um
saber jurídico penal capaz de operar transformações na realidade social.
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