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Curso: Inovações da Lei Anticrime 

Modalidade: Educação à distância - EaD 

Período: 03 a 31 de agosto de 2020 

Carga Horária: 30 horas (sendo 20 horas no webinar e 10 horas no AVA) 

Tutoria: Dr. FERNANDO BRANDINI BARBAGALO e Dr. BRUNO AIELO MACACARI  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Ambientação – dias 03 e 04 de agosto 
No ambiente virtual de aprendizagem - AVA – como protagonistas da formação, os 

participantes deverão se apresentar no fórum, indicando nome, área de atuação e 
os principais desafios vivenciados na aplicação da Lei Anticrime, bem como suas 

expectativas em relação ao curso. Essas informações serão analisadas e retornadas 
pelos docentes, de modo a colherem insumos para abarcarem, da melhor forma, os 
interesses e as necessidades dos participantes ao longo do curso. 

 

 

Aula 1 – dia 05 de agosto das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 

Conteúdo Programático: Verificar o projeto original e o que restou dele; 
Inovações na Legítima Defesa. 

Objetivos Específicos: Analisar o anteprojeto de lei que originou a Lei 
13964/2019. Inovações “garantistas” na “Lei Anticrime”.  
 

Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 
meio das seguintes estratégias: 

- 1h: na perspectiva da aula invertida, os discentes deverão ler previamente os 
textos selecionados sobre o Projeto de Lei, refletindo sobre as inovações 
“garantistas” na “Lei Anticrime e participar do Fórum de Discussão. 

- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 
Zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 

docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 
exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 

destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 
microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 

possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula, serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 
instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 

recebendo os devidos feedbacks do docente. 
Texto para leitura prévia: Introdução do Livro Lei Anticrime Comentada de 

Guilherme Souza Nucci  
Disponível em https://www.grupogen.com.br/amostras/9788530989491/index.html 
 

Avaliação de aprendizagem: A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo 
e acontecerá ao longo do curso. Nesta aula serão distribuídos 10 pontos, sendo: 

2 pontos para Fórum de apresentação 
4 pontos para a leitura prévia do texto e participação no Fórum de Discussão 
4 pontos para participação durante a aula síncrona. 

 
Docente: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 

 

https://www.grupogen.com.br/amostras/9788530989491/index.html
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Aula 2 – dia 07 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 

Conteúdo Programático: Verificar as alterações do Pacote Anticrime na Parte 
Geral e Especial do Código Penal. Iniciar a análise das alterações promovidas no 
Código de Processo Penal.  

Objetivos Específicos: Analisar a criação da denominada “Perda Alargada” (art. 
91-A do CP), as novas causas de suspensão da prescrição (art. 116 do CP) e ainda 

alterações nos crimes de Roubo (art. 157 do CP), Estelionato (art. 171 do CP) e 
Concussão (art. 316 do CP). Analisar o alcance da alteração promovida pela 
introdução do art. 3º-A no CPP.  

 
Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 

meio das seguintes estratégias: 
- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 
zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 

docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 
microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 

possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Como os resultados são processados 

instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 
recebendo os devidos feedbacks do docente. 
- 1h: de modo a revisar e aprofundar a visão aplicada das principais alterações 

ocorridas na Parte Geral e Especial do Código Penal pela Lei 13.964/2019, no 
ambiente virtual de aprendizagem os participantes deverão analisar e responder, 

individualmente, estudo de caso sobre o crime de estelionato, no prazo de dois 
dias.  
Após esse prazo, o docente analisará cada uma das respostas e conferirá o devido 

feedback aos discentes. De modo a contribuir com a gestão do conhecimento de 
todos no tema de estudo, as respostas e feedbacks ficarão disponíveis no ambiente 

virtual do curso, para acesso de todos os participantes até 15 dias após a data de 
término do curso. Caso em estudo: Representação Penal no Crime de Estelionato 

(ANPP) 
 
Avaliação de aprendizagem:  

A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 14 pontos, sendo: 

4 pontos para participação durante a aula síncrona; 
10 pontos para a análise e resposta ao Estudo de Caso no ambiente virtual de 
aprendizagem. 

 
DOCENTE: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 

 

 

Aula 3 – dia 10 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 

Conteúdo Programático: 1 – Inovações estruturais, adoção expressa do sistema  
acusatório e seus efeitos; 2 – Juiz das Garantias, constitucionalidade e suas  
implicações nos processos penais em trâmite; 3 – Inovações no arquivamento dos 

inquéritos policiais e demais espécies de investigação 
Objetivos Específicos: Identificar as principais alterações ocorridas  
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no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019. 

Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 
meio das seguintes estratégias: 

- 1h: na perspectiva da aula invertida, os discentes deverão ler previamente os 
textos selecionados sobre as principais alterações ocorridas no Código de Processo 
Penal pela Lei 13.964/2019, refletindo sobre a dificuldade de implementação do 

Juiz das Garantias. 
- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 

zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 
docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 
possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 

instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 
recebendo os devidos feedbacks do docente. 

Artigo: O Juiz das garantias: introdução. 
Disponível em:  
https://www.pauloqueiroz.net/juiz-dasgarantias-introducao/ 

 
Avaliação de aprendizagem:  

A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 8 pontos, sendo: 
4 pontos para participação durante a aula síncrona 

4 pontos para resolução da Questão Formativa 
 

DOCENTE: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 
 

 

Aula 4 – dia 12 de agosto - das 09h às 11h 

Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 
Conteúdo Programático: 1 - Modificações na Lei n. 12.037/2009: 1.1 Criação do 

Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais; 1.2 Hipóteses de 
exclusão do perfil genético do respectivo banco de dados. 2 - Modificações na Lei 

n. 11.671/2008: características do recolhimento e duração da medida. 3. 
Modificações no art. 9º-A da LEP. 
Objetivos Específicos: 1 – Discutir as aparentes incongruências da Lei n. 

12.964/2019; 2 – Identificar as principais alterações ocorridas na Lei n. 
12.037/2009 (Lei de Identificação Criminal), na Lei n. 11.671/2008 (Inclusão e 

Transferência de Presos para Presídios Federais) e na Lei n. 7.210/1984 (Lei de 
Execuções Penais). 
 

Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 
meio das seguintes estratégias: 

- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 
zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 
docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e cena da minissérie 

“Olhos que condenam”, com duração aproximada de 4 minutos e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 

https://www.pauloqueiroz.net/juiz-dasgarantias-introducao/
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possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 

para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 
instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 

recebendo os devidos feedbacks do docente. 
- 1h: de modo a revisar e aprofundar a análise sobre as principais alterações 
ocorridas na Lei de Identificação Criminal, na Lei de Inclusão e Transferência de 

Presos para Presídios Federais e na Lei de Execuções Penais, no ambiente virtual 
de aprendizagem os participantes deverão analisar e responder, individualmente, 

estudo de caso sobre a constitucionalidade da previsão legal que erige à 
categoria de falta grave a recusa do sentenciado em se submeter à identificação 
do perfil genético, no prazo de dois dias. Após esse prazo, o docente analisará 

cada uma das respostas e conferirá o devido feedback aos discentes. De modo a 
contribuir com a gestão do conhecimento de todos no tema de estudo, as 

respostas e feedbacks ficarão disponíveis no ambiente virtual do curso, para 
acesso de todos os participantes até 15 dias após a data de término do curso. 
Sugestão de leitura para aprofundamento: 

1 - Manifestação da ex-Procuradora Geral da República nos autos do Recurso  
Extraordinário nº 973837/MG (íntegra disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/RE973837_coletamaterialgentico.pdf)  
2 - Acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJDFT no julgamento da Arguição de  
Inconstitucionalidade n. 20150020135028 (inteiro teor disponível na pesquisa de 

jurisprudência do TJDFT). 
Sugestão de minissérie para reflexão e análise: “Olhos que condenam”, disponível 

na Netflix. Trata-se de uma série/documentário, em 4 episódios. 
 
Avaliação de aprendizagem:  

A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 9 pontos, sendo: 

4 pontos para participação durante a aula síncrona 
5 pontos para a análise e resposta ao Estudo de Caso no ambiente virtual de 
aprendizagem. 

 
DOCENTE: BRUNO AIELO MACACARI 

 

 

Aula 5 – dia 14 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 

Conteúdo Programático: 1 - Modificações em benefícios da execução penal na 
Lei de  
Execuções Penais e em outros diplomas penais: 1.1 Regime Disciplinar 

Diferenciado – RDD; 1.2 Progressão de regime; 1.3 Saídas temporárias; 1.4 
Livramento condicional. 

Objetivos Específicos: 1 - Discutir a eficácia retroativa de parte das novidades 
legislativas e a constitucionalidade de parte das novas previsões legais, em 
especial daquelas vinculadas à identificação do perfil genético dos sentenciados. 
 
Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 

meio das seguintes estratégias: 
- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 

zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 
docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/RE973837_coletamaterialgentico.pdf
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microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 

possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 

instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 
recebendo os devidos feedbacks do docente. 
- 1h: de modo a revisar e aprofundar a análise sobre as modificações mais 

relevantes nos benefícios da execução penal, com destaque para aquelas relativas 
à progressão de regime, no ambiente virtual de aprendizagem os participantes 

deverão analisar e responder, individualmente, estudo de caso sobre a situação 
prisional de um sentenciado à luz das modificações trazidas pela Lei n. 13.964/19, 
no prazo de dois dias. Após esse prazo, o docente analisará cada uma das 

respostas e conferirá o devido feedback aos discentes. De modo a contribuir com a 
gestão do conhecimento de todos no tema de estudo, as respostas e feedbacks 

ficarão disponíveis no ambiente virtual do curso, para acesso de todos os 
participantes até 15 dias após a data de término do curso. 
Texto: Relatório da situação processual executória de um dos reeducandos do  

sistema carcerário do Distrito Federal. 
 

Avaliação de aprendizagem:  
A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 9 pontos, sendo: 

4 pontos para participação durante a aula síncrona 
5 pontos para a análise e resposta ao Estudo de Caso no ambiente virtual de 

aprendizagem.  
 
DOCENTE: BRUNO AIELO MACACARI 

 

 

Aula 6 – dia 17 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 

Conteúdo Programático: 1 – Acordo de não persecução e penal e suas  
repercussões no campo penal e processual penal; 2 - Impedimento judicial por 

conhecimento da ilicitude da prova; 3 - Medidas Cautelares Reais e utilização de 
bens apreendidos. 
Objetivos Específicos: Identificar as principais alterações ocorridas no Código de 

Processo Penal e nas Leis Penais Extravagantes 
 

Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 
meio das seguintes estratégias: 
- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 

zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 
docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 

acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 
exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 
possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 

para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 
instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 

recebendo os devidos feedbacks do docente. 
1h: de modo a revisar e aprofundar a visão aplicada sobre as principais alterações 
ocorridas no Código de Processo Penal e nas Leis Penais Extravagantes, no 

ambiente virtual de aprendizagem os participantes deverão analisar e responder, 
individualmente, estudo de caso sobre Acordo de Não Persecução Penal e Direito 
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Intertemporal, no prazo de dois dias. Após esse prazo, o docente analisará cada 

uma das respostas e conferirá o devido feedback aos discentes. De modo a 
contribuir com a gestão do conhecimento de todos no tema de estudo, as 

respostas e feedbacks ficarão disponíveis no ambiente virtual do curso, para 
acesso de todos os participantes até 15 dias após a data de término do curso. 
 

Avaliação de aprendizagem:  
A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 

Nesta aula serão distribuídos 9 pontos, sendo: 
4 pontos para participação durante a aula síncrona 
5 pontos para a análise e resposta ao Estudo de Caso no ambiente virtual de 

aprendizagem. 
 

Docente: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 
 

 

Aula 7 – dia 19 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 
Conteúdo Programático: 1 – Cadeia de custódia e seus possíveis reflexos no 

campo probatório; 2 - Inovações nas Medidas Cautelares pessoais; 3 - Inovação 
na fundamentação das decisões judiciais. 

Objetivos Específicos: Identificar as principais alterações ocorridas no  
Código de Processo Penal relacionadas à cadeia de custódia, medidas cautelares 

pessoais e fundamentação das decisões judiciais. 
 
Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 

meio das seguintes estratégias: 
2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 

zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 
docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 
possam debater, conforme o interesse.  
Ao final da aula serão lançadas enquetes para todos refletirem e responderem. 

Com os resultados são processados instantaneamente pela ferramenta, todos 
verão os gabaritos e debaterão, recebendo os devidos feedbacks do docente. 

- 1h: de modo a revisar e aprofundar a visão aplicada sobre as principais 
alterações ocorridas no Código de Processo Penal, no ambiente virtual de 
aprendizagem os participantes deverão analisar e responder, individualmente, 

estudo de caso sobre cadeia de custódia (ou prisão preventiva ex oficio?), no 
prazo de dois dias. Após esse prazo, o docente analisará cada uma das respostas e 

conferirá o devido feedback aos discentes. De modo a contribuir com a gestão do 
conhecimento de todos no tema de estudo, as respostas e feedbacks ficarão 
disponíveis no ambiente virtual do curso, para acesso de todos os participantes até 

15 dias após a data de término do curso. 
 

Avaliação de aprendizagem:  
A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 14 pontos, sendo: 

4 pontos para participação durante a aula síncrona; 
10 pontos para a análise e resposta ao Estudo de Caso no ambiente virtual de 
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aprendizagem. 

 
Docente: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 

 

 

Aula 8 – dia 21 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 
Conteúdo Programático: 1 - Execução provisória no Tribunal do Júri.  

Constitucionalidade e aplicação; 2 - Inovações nas Leis Penais e Processuais Penais  
Extravagantes. 

Objetivos Específicos: Identificar as principais alterações ocorridas no Código de 
Processo Penal e nas Leis Penais Extravagantes. 

 
Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 
meio das seguintes estratégias: 

- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 
zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 

docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 
exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 

destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 
microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 

possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 
instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 

recebendo os devidos feedbacks do docente. 
- 1h: de modo a revisar e aprofundar a visão aplicada sobre as principais 

alterações ocorridas no Código de Processo Penal e nas Leis Penais Extravagantes, 
no ambiente virtual de aprendizagem os participantes deverão responder e debater 
em fórum de discussão questões relacionadas ao cumprimento imediato do 

veredicto do Júri e Presunção constitucional de não-culpabilidade, no prazo de três 
dias. Ao longo desse prazo, o docente analisará e comentará as respostas, 

incentivando as participações. De modo a contribuir com a gestão do 
conhecimento de todos no tema de estudo, as respostas e feedbacks ficarão 
disponíveis no ambiente virtual do curso, para acesso de todos os participantes até 

15 dias após a data de término do curso. 
 

Avaliação de aprendizagem:  
A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 9 pontos, sendo: 

4 pontos para participação durante a aula síncrona; 
5 pontos para o Fórum de discussão no ambiente virtual de aprendizagem 

 
Docente: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 
 

 
 

Aula 9 – dia 24 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 

Conteúdo Programático: 1- Alterações na Lei do Crime Organizado; 2 - 
Alterações na Lei de Crimes Hediondos. 

Objetivos Específicos: Identificar as principais alterações ocorridas nas Leis 
Penais Extravagantes. 
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Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 

meio das seguintes estratégias: 
- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 

zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 
docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 
possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 

instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 
recebendo os devidos feedbacks do docente. 

- 1h: de modo a revisar e aprofundar a visão aplicada sobre as principais 
alterações ocorridas no Código de Processo Penal e nas Leis Penais Extravagantes, 
no ambiente virtual de aprendizagem os participantes deverão responder e debater 

em fórum de discussão questões relacionadas ao tema da aula, no prazo de três 
dias. Ao longo desse prazo, o docente analisará e comentará as respostas, 

incentivando as participações. De modo a contribuir com a gestão do 
conhecimento de todos no tema de estudo, as respostas e feedbacks ficarão 
disponíveis no ambiente virtual do curso, para acesso de todos os participantes até 

15 dias após a data de término do curso. 
 

Avaliação de aprendizagem:  
A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 9 pontos, sendo: 

4 pontos para participação durante a aula síncrona; 
5 pontos para o Fórum de discussão no ambiente virtual de aprendizagem 

 
Docente: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 
 

 

Aula 10 – dia 26 de agosto - das 09h às 11h 
Carga horária: 3 horas (sendo 2 horas no Webinar e 1 hora no AVA) 
Conteúdo Programático: 1- Alterações no Estatuto do Desarmamento; 

2- Alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro; Alterações na Lei de Drogas 
Objetivos Específicos: Identificar as principais alterações ocorridas  

nas Leis Penais Extravagantes. 
 
Metodologia: A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por 

meio das seguintes estratégias: 
A aula terá 3h/a, abarcará métodos ativos e será desenvolvida por meio das 

seguintes estratégias: 
- 2h: os discentes deverão acessar aula síncrona, ofertada por meio da ferramenta 
zoom, de modo a participarem da exposição dialogada e atividades propostas. O 

docente apresentará conteúdos estruturados em powerpoint e os discentes 
acompanharão a exposição registrando no chat da ferramenta comentários, 

exemplos e perguntas. Ao longo da aula, identificadas as questões de maior 
destaque, os discentes serão convidados a expor oralmente (sendo aberto o seu 

microfone nesse momento), de modo que o docente responda e outros discentes 
possam debater, conforme o interesse. Ao final da aula serão lançadas enquetes 
para todos refletirem e responderem. Com os resultados são processados 

instantaneamente pela ferramenta, todos verão os gabaritos e debaterão, 
recebendo os devidos feedbacks do docente. 



                                                                                                      Programação 

 
- 1h: de modo a revisar e aprofundar a visão aplicada sobre as principais 

alterações ocorridas nas Leis Penais Extravagantes, no ambiente virtual de 
aprendizagem os participantes deverão responder e debater em fórum de 

discussão questões relacionadas aos Limites e reflexos da interferência judicial nos 
acordos de colaboração e aos Limites de atuação do agente infiltrado, no prazo de 
três dias. Ao  

longo desse prazo, o docente analisará e comentará as respostas, incentivando as 
participações. De modo a contribuir com a gestão do conhecimento de todos no 

tema de estudo, as respostas e feedbacks ficarão disponíveis no ambiente virtual 
do curso, para acesso de todos os participantes até 15 dias após a data de término 
do curso. 

 
Avaliação de aprendizagem:  

A avaliação de aprendizagem tem caráter formativo e acontece ao longo do curso. 
Nesta aula serão distribuídos 9 pontos, sendo: 
4 pontos para participação durante a aula síncrona; 

5 pontos para o Fórum de discussão no ambiente virtual de aprendizagem. 
 

Docente: FERNANDO BRANDINI BARBAGALO 
 

 

Dias 27 a 31 de agosto 

Finalização das discussões sobre as questões apresentadas na aula 10. 
Avaliação de Reação e Registro Reflexivo 
 

 

Pontuação do curso: 
Aulas síncronas: 40 pontos 
AVA: 60 pontos 

Total: 100 pontos 
Aprovação: igual ou superior a 70 pontos 

 
Bibliografia do curso: 

 
CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019 – Comentários às 
alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodivm. 

NUCCI, Guilherme Souza, Pacote Anticrime Comentado, Rio de Janeiro: Forense 
MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva. 

Bibliografia Complementar 
CAVALCANTE, André Clark Nune [et al.]. Lei Anticrime Comentada. Leme, SP: JH 
Mizuno. 

 


