
 1 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo  
Direito Penal III – 4º ano - Turmas AD, BD e CD    
Prof. Dr. Toru Yamamoto   
 
 

Instruções para Exame e Prova Substitutiva - 2017     
 
 

1. A prova substitutiva versará sobre a matéria do bimestre 
correspondente.  A nota do trabalho entregue no respectivo 
bimestre será somada à nota da prova. 

2. O exame versará sobre toda a matéria constante do programa 
de Direito Penal III da FDSBC, isto é, todos os artigos, do art. 
235 ao art. 359 do Código Penal (exceto os arts. 359-A a 359-H 
e os revogados), inclusive os crimes correlatos constantes do 
programa do Direito Penal II, bem como os previstos em leis 
especiais, indicados, abordados ou comentados pelo 
professor no decorrer do Curso. 

3. Todos os conceitos, noções e temas fundamentais do Direito 
Penal constantes da Parte Geral do Código Penal (Direito 
Penal I), em especial os que foram destacados como conceitos 
fundamentais aplicados na Teoria Geral da Parte Especial do 
Direito Penal, inclusive o cálculo de penas, serão cobrados no 
exame, como integrantes do programa de Direito Penal III. 

4. Tanto na prova substitutiva quanto no exame, será permitida 
consulta à legislação não comentada, sendo vedado qualquer 
tipo de consulta à legislação por meio eletrônico ou virtual. 

5. Todos os códigos e leis utilizados durante a prova ou exame 
poderão ser vistoriados a qualquer tempo, não sendo 
permitida a existência de anotações na legislação consultada, 
ainda que de próprio punho (na dúvida, consulte o professor). 

6. A simples existência de folha(s) avulsa(s) contendo anotações 
na legislação consultada será interpretada como “cola”, 
implicando a anulação e retirada imediata da folha da 
prova/exame com atribuição de nota 0 (zero), 
independentemente do que o(a) aluno(a) já tiver respondido 
até então.  

7. Todos os aparelhos eletrônicos, celulares etc., deverão estar 
desligados e guardados, fora do alcance do(a) aluno(a), 
podendo ser recolhidos durante a realização da prova/ exame, 
a critério do professor. 

8. A nota do exame será atribuída exclusivamente pela nota nele 
obtida.  

 


