
SEMINÁRIO TEMÁTICO 
A nova lei anticrime: Lei nº 13.964, de 24/12/2019 

Segundas-feiras: 16h20min às 18h20min 
 
 

I – PROFESSOR: Patrick Salgado Martins 
II – TEMA GERAL: A nova lei anticrime: Lei nº 13.964, de 24/12/2019 
III – OBJETIVO: O seminário pretende apresentar aos estudantes as inovações trazidas às normas 
penais e processuais penais pela sanção do pacote anticrime, dada sua relevância na vida 
acadêmica e profissional. 
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Legítima defesa; Pena de multa; Pena privativa de liberdade; 
Livramento condicional;  Confisco alargado; Juiz de garantias; Arquivamento do inquérito policial; 
Acordo de não-persecução penal; Alienação e uso de bens apreendidos; Cadeia de custódia; 
Audiência de custódia; Prisão preventiva; Execução provisória da condenação; Progressão de 
regime de cumprimento de pena; Leis penais especiais. 
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e estudo de casos. 
VI – AVALIAÇÃO: Produção de artigo sobre uma das inovações, livremente escolhida pelo 
estudante e previamente aprovada pelo professor, segundo as normas técnicas da Dom Helder. 
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico). 
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros 
 

Mês Dias do seminário 

Abril 06, 13, 27 

Maio 04, 18, 25 

Junho 01, 08, 15 

 
IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os 
períodos.  
X – INSCRIÇÕES: 

 Somente de 06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento: 24 a 26/03, através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de 

maio e junho de 2020. 
 O 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. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

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. 

 


