PACOTE ANTICRIME
Competência técnica: Legislação Aplicada à Área
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Penal
Objetivo Geral
Analisar as leis 13.869/19 e 13.964/19, que alteram o Código Penal e de
Processo Penal, além de leis penais e processuais penais extravagantes, com
foco em: mudanças promovidas; alterações procedimentais; axiologia
acusatória; novas exigências; remodelamento da interpretação, aplicação do
Direito Processual Penal.
Objetivos Específicos
•
•
•

Atualizar os participantes com as últimas alterações promovidas no
sistema penal e processual penal, pertinentes às práticas cotidianas do
Juízo.
Analisar a Lei de Abuso de Autoridade para identificar as hipóteses de
sua ocorrência.
Analisar as leis penais e processuais penais especiais, alteradas pelo
“pacote anticrime”.

Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, materiais de leitura e estudo de casos, através do aplicativo
Microsoft Teams.
Conteúdo Programático
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legítima defesa do agente de segurança pública (art. 25, do CP,
parágrafo único);
Execução da pena de multa perante o Juízo da execução (art. 51, do CP,
caput);
Alteração do prazo máximo de cumprimento de pena privativa de
liberdade (art. 75, do CP);
Alteração das condições para concessão do livramento condicional (art.
83, III, do CP);
Confisco de bens incompatíveis com o patrimônio do condenado (art.
91-A, do CP);
Causas de suspensão da prescrição (art. 116, do CP);
Alteração das hipóteses de roubo circunstanciado (Art. 157, §2º, VIII, e
§2º-B, do CP);
Alterações no crime de estelionato e sua iniciativa processual (art. 171,
§ 5º, do CP);
Juiz das Garantias. Questões teóricas e práticas. Nulidades,
aplicabilidade, questões temporais, meios impugnativos das decisões,
atuação perante o Juiz das garantias e ao inquérito;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Arquivamento do inquérito policial pelo MP (art. 28, do CP);
Acordo de não persecução penal. Questões teóricas e práticas;
Cadeia de custódia;
Audiência de custódia;
Alteração do regime de prisão em flagrante, temporária, preventiva.
Decretação de medidas cautelares. Proibição de atuação de ofício pelo
Juiz;
Questões relacionadas à execução provisória da pena;
Execução provisória das decisões do Júri e suas exceções. Questões
teóricas e práticas;
Alterações do estatuto do desarmamento. (Ir)Retroatividade e
possibilidade de revisão das penas impostas e transitadas em julgado;
Identificação criminal.

Avaliação
Verificação de aprendizagem, com seleção randômica de questões na
plataforma Microsoft Teams, ao final do curso.
Bibliografia
•
•
•
•
•

Código de Processo Penal;
Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime);
Constituição da República Federativa do Brasil, atualizada;
NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime comentado. 1ª Edição. Ed.
Gen. Jurídico. São Paulo, 2020;
LIMA, Renato Brasileiro de. Nova lei de Abuso de Autoridade. 1ª Edição.
Ed. Juspodivm. São Paulo, 2020.

Carga horária
14 horas
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