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O CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DE CRISTALÂNDIA, instituído em Agosto de 1994, CNPJ 
26.753.962/0001-05, é uma entidade civil, ecumênica e suprapartidária prima pela organização social e 
formação popular para o exercício da cidadania, garantia e promoção dos Direitos Humanos, enfatiza os 
Direitos Humanos na sua amplitude: universalidade, interdependência e indivisibilidade. Dentre seus projetos, 
promove a cada ano, em parceria com Fundação Konrad Adenauer (KAS), o Curso de Capacitação de 
Agentes Jurídicos Populares, propiciando uma discussão jurídico-popular às lideranças populares (rurais e 
urbanas) e líderes pastorais, possibilitando a formação e compreensão acerca dos mecanismos e 
instrumentos jurídicos, constitucionalmente garantidos, visando à efetivação dos Direitos Humanos e 
construção da Cidadania plena, através da Democracia Participativa.  
 
Tema: Direito Civil e Penal 
 
Objetivos: Fortalecer a democracia, o estado de direito e o cumprimento dos direitos humanos no estado do 
Tocantins; Capacitar lideranças de movimentos populares, pastorais sociais para atuarem em caso de 
violação dos Direitos Humanos junto ao poder público local; Divulgar o conhecimento dos mecanismos 
nacionais e internacionais de proteção dos Direitos Humanos e como acessá-los 
 
Público-alvo: Lideranças de entidades, ONG´s, sindicatos (rurais e urbanos), professores, acadêmicos, 
membros de movimentos sociais e pastorais sociais 
 
Professor: Edy César Passos – Advogado e professor universitário 
 
 
1° Dia  18 de maio de 2018  Direito Penal e Século XXI – História e Perspectivas 
  
18h00min-  Acolhida e hospedagem 
 
19h00min-  Jantar 
 
20h00min-  Boas Vindas  
 
           Rosenildes Dias Araújo dos Santos - Secretaria Executiva do CDHC 
           Sophie Weber - Coordenadora de Projetos de Democracia e Estado de Direito da KAS          
           Célio Roberto Pereira de Souza - Assessor Educacional do CDHC 
 
20h30min-  Início da Aula 
 
          Edy César Passos – Advogado e professor universitário 
 

Módulo I – Direito Penal e Século XXI – História e Perspectivas 
 
Estado e poder; 

          Controle social e exercício da violência; 
Direito Penal e suas fases históricas: práticas penais na antiguidade, idade média,                               
Revolução Francesa e Modernidade; 

            Direito Penal como instrumento de garantia dos Direitos Humanos; 
            Crise da pena de prisão 
 
22h00min-  Descanso 
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2°Dia  19 de maio de 2018  Direito Civil 
 
07h00min-  Mística/ Oração 
 
07h30min-  Café 
 
08h00min- Avisos sobre a prestação de contas. 
 
           Adão da Silva Magalhães – Secretario Administrativo do CDHC 
           Alcina Barbosa – Tesoureira do CDHC 
 
08h10min-  Inicio da Aula 
 

Edy Cesar Passos – Advogado e professor Universitário 
 

            Módulo II – Norma Penal e Proteção de Direitos Fundamentais 
 
Estado Republicano e Contrato Social; 
Princípio da legalidade estrita; 
Direito Penal e função de garantia dos valores fundamentais; 
Tipos penais específicos e a proteção do direito à vida, incolumidade física, honra, patrimônio,         
liberdade sexual, relações de consumo, economia popular e meio ambiente 
 

10h00min- Coffee Break 
 
10h20min-  Retorno das atividades  
 
           Módulo III – Pena privativa de liberdade – Lei de Execuções Penais 

 
Funções da pena; 
Sistema progressivo; 
Regime fechado, semiaberto, aberto, prisão domiciliar; 
Direitos do preso - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa; 
Direitos do egresso; 
Efeitos psicológicos da prisão; 
Efeitos sociológicos da prisão; 
Prisão como fator criminógeno; 
Substitutivos penais 

 
11h50min- Foto oficial do módulo 
 
12h00min- Almoço 
 
14h00min- Retomada da Aula 
 
 Módulo IV – Prática Social 
 
             Visita a estabelecimento prisional (a depender de confirmação/autorização judicial) 
 
16h00min- Coffee Break 
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16h20min- Retorno das atividades 
 

Módulo V – Partilha / Seminário: Discussão do tema e alternativas à constrição da liberdade – 
formação de grupos, trabalho em grupos, apresentação do trabalho em grupos (18h00min) 

 
19h30min- Jantar 
 
20h15min- Prestação de Contas 
 

Neste momento será feito acerto de contas de passagens, notas fiscais de abastecimento e   
recebimento da taxa de matricula 

 
 
 
3°Dia  20 de maio de 2018  Direito Penal 
 
07h00min- Mística/ Oração 
 
07h30min- Café 
 
08h00min- Avisos  
 

Adão da Silva Magalhães – Secretaria Administrativo do CDHC 
Alcina Barbosa – Tesoureira do CDHC 

 
08h10min- Início da Aula 
 

Módulo VI – Restrição de Liberdade e Direito à Seguridade Social 
 
Auxílio reclusão; 
Conceito e Características; 
Condição de segurado; 
Dependentes; 
Formas de solicitação 

 
Módulo VII – Direito e Construção da Cidadania 
 
Dever de probidade administrativa; 
Agentes públicos e observância da lei – limites para o exercício do poder; 
Atos de improbidade administrativa – enriquecimento ilícito, lesão ao erário, violação de princípios; 
Principais desvios; 
Proteção penal contra atos de improbidade – um ato, dupla consequência; 
Poder de agir e exercício da cidadania – capacidade ativa processual – legitimidade; 
Dever de agir do servidor público – princípio da obrigatoriedade; 
Violência policial – tortura (física, psicológica), abuso de autoridade; 
Proteção contra atos de abuso de autoridade – infração penal e ato de improbidade administrativa; 
Meios de combate aos abusos de poder 
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Módulo VIII – Corrupção e Crise do Estado 
 
O que é corrupção; 
Características históricas e consequências; 
Proteção penal contra a corrupção – definição das figuras típicas; 
Garantias dos servidores públicos que atuam no combate à corrupção; 
Instrumentos de apuração – quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal, colaboração premiada; 
O papel da cidadania no combate à corrupção; 
Perspectivas 
 

11h00min- Término da aula 
 
11h10min- Almoço 
 
12h00min- Retorno dos alunos as suas casas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                       

 
“A voz dos sem voz, e a vez dos sem vez” 

(Dom Heriberto) 
 
 
 


