SEMINÁRIO TEMÁTICO
LEI 13.964/19: AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
TRAZIDAS PELA “LEI ANTICRIME”
Quartas-feiras: 11h30 às 13h30
I – PROFESSOR: Michel Reiss
II – TEMA GERAL: Lei 13.964/19 – Originada do “Pacote Anticrime” advindo do Ministério da Justiça em
conjunto com as alterações legislativas promovidas.
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno uma visão sobre determinados aspectos da Lei 13.964/19 – “Lei
Anticrime”, enfatizando quais foram as alterações substanciais e suas respectivas consequências no âmbito
das ciências penais, abordando os principais temas e pontos polêmicos.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: a) Juiz das Garantias b) Liminar do Min. Luiz Fux (STF) suspendendo algumas
alterações por prazo indeterminado c) Exclusão física dos autos do Inquérito d) Acordo de Não Persecução
Penal e) Novo regime de arquivamento da investigação f) Cadeia de custódia da prova penal g) Alterações
atinentes à prisão preventiva e audiência de custódia h) Tribunal do Júri e prisão obrigatória
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas, comentários de estudos de casos e entendimentos
jurisprudenciais, debates sobre as alterações promovidas.
VI – AVALIAÇÃO: 30 pontos distribuídos em participação em aula (pesquisas a serem apresentadas
oralmente) e 70 pontos divididos em 02 avaliações de 35 pontos cada.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula (1 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros.
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias do seminário
16, 23, 30
07, 26 (seg.), 28
04, 11, 18

IX – PARTICIPANTES: Os estudantes matriculados a partir do 5o período.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 02/09 a 08/09 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
novembro e dezembro de 2020.
ØO aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o
pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º)o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C)A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

