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INFORMAÇÕES GERAIS 

Instituição de Realização: Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 

ESMAGIS-MT. 
Endereço: Tribunal de Justiça – Anexo Des. Atahíde Monteiro da Silva - Térreo – 

CPA – CEP: 78050-970 – Cuiabá – MT. 

Contatos: (065) 3617-3844/3617-3467- esmagis@tjmt.jus.br 

Diretor-Geral: Des. Marcos Machado 
Planejamento do Curso: Dra. Helícia Vitti Lourenço,  

Coordenação do Curso:  Vania Cristhina Maciel Ribeiro 

Currículo resumido da Formadora: Dra. Helícia Vitti Lourenço  
CPF: 028.540.449-08 

Telefone Celular: (65)99668-9088 (31)99931-1334 

E-mail: helicia.lourenco@tjmt.jus.br 
Magistrada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 2004. Atualmente 

Titular da Primeira Vara Criminal de Cáceres – com competência para processo e 

julgamento dos crimes dolosos contra à vida (primeira e segunda fases), Corregedora 

das Unidades Prisionais de Cáceres e Juíza da Execução Penal.  Membro do Núcleo 
de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO. Membro do GMF – Grupo de Monitoramento 

e Fiscalização do Sistema Penitenciário e do Sistema Socioeducativo do Estado de 

Mato Grosso (GMF-MT).  Membro da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT 
(2021-2022). Integrante do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso - 

GEMAM. Designada pela CGJ-MT para inspecionar mais de dez espaços de privação 

de liberdade no Estado (2021). Especialista em Direito Processual Penal com 

capacitação para o Magistério Superior pela Faculdade IBMEC-SP e Instituto Damásio 
de Direito.  M.B.A. em Poder Judiciário – FGV/RJ.  Pós-graduada em Ciências Penais 

– UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina. Especialista em Jurisdição Civil – 

Grupo ATAME-UCAM.  Especialista em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura 
do Estado do Paraná. Graduada em Direito pela Universidade Paranaense – UNIPAR 

– PR.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Natureza: Formação Continuada para fins de vitaliciamento e promoção. 

Modalidade: Presencial 

Carga Horária: 20 h/a 
Número de vagas: 45 vagas. 

Número de turma: 01 

Período de Inscrição: 08 a 16 de agosto  
Período de Realização: 31 de agosto a 02 de setembro. 

Horário das aulas: 08h às 12h e 14h às 18h 

Público-Alvo: Juízes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Frequência Mínima: 75%  
Local de realização: Sede da ESMAGIS-MT 
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EMENTA 

Competências do juiz Corregedor das Unidades Prisionais. Importância da atuação 

do juiz da execução na ressocialização humanizada. Função social do juiz da 

execução penal. Formação da rede de apoio ao egresso: Conselho da Comunidade; 

GMF – Grupo de Monitoramento de Fiscalização do Sistema Penitenciário do Estado 

de Mato Grosso.Impacto das ações e omissões do juiz da execução penal no sistema 

de justiça e na sociedade. Principais Tratados internacionais. Estado de Coisas 

Inconstitucionais. Organização Criminosa e a Execução Penal. Inclusão e 

transferência de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 

Procedimento. Conflito de competência. Legitimidade. Tempo de permanência. 

Combate a tortura. Audiências de custódia na LEP. Cadastro Nacional de Inspeções 

nos Estabelecimentos Penais (CNIEP). Geopresídios. Planejamento de ações e 

inspeções alternativas nos espaços de privação de liberdade. Inspeções. Experiência 

prática afetas as inspeções no contexto da pandemia pela covid-19. 

JUSTIFICATIVA 

O cenário nacional da Execução Penal vem sofrendo sensíveis alterações, 

trazendo grandes desafios aos Magistrados no que concerne à hermenêutica jurídica 

afeta a execução penal, a impor reflexões profundas sobre determinadas questões 

pontuais, objeto de debates, tanto na doutrina quanto jurisprudência. 

Com fundamento nas demandas regionais do Estado do Mato Grosso, no 

planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a 
atividade educacional propõe aos Juízes Criminais Estaduais um aperfeiçoamento 

para possibilitar o enfrentamento dos problemas práticos atinentes a complexa 

seara da execução da pena e do sistema penitenciário estadual de modo a ampliar 

o leque de possibilidades para subsidiar as decisões dos magistrados atuantes em 
varas de execução penal. 

Nessa perspectiva, o curso em pauta se justifica pela necessidade de 

atualizar os Magistrados para atuarem no âmbito da execução penal considerando 
as recomendações do Conselho Nacional de Justiça bem como um conjunto de 

instrumentos necessários para a realização de inspeções a unidades prisionais, em 

cumprimento às normas contidas no art. 66, inciso VII, da Lei de Execução Penal 
(Lei nº 7.210/84) e resolução humanizada da problemática do cumprimento da pena 

no Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) à luz da jurisprudência do STF (ADPF 

347/DF), com o propósito na capacitação da atuação do juiz nos espaços de privação 

de liberdade e no aprimoramento da prestação jurisdicional. 
Sendo assim a capacitação irá contribuir pela necessidade de discutir 

novos conceitos e práticas da Execução Penal e do Sistema Penitenciário, no qual 

ao final da ação educacional os Magistrados passarão a contar com um conjunto de 
instrumentos enriquecedores ao seu exercício profissional.   

 

OBJETIVOS 

Geral  

Aperfeiçoar o Magistrado nas técnicas-jurídicas sensíveis à execução da 
pena, em especial para realização das inspeções nas unidades prisionais, de forma 

ética e humana, bem como no enfrentamento dos problemas práticos ocorridos no 

complexo sistema penitenciário e no cumprimento da execução da pena. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm


                                 ESTADO DE MATO GROSSO                                
                                      TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
                       ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA  
                                               ESMAGIS-MT 

 

4 
 

Específicos: 
 Interpretar os impactos das decisões judiciais tanto no sistema prisional como 

na sociedade civil à luz dos tratados internacionais de direitos humanos 

firmados pelo Brasil no contexto Estado de Coisas Inconstitucional (ECI); 
 Analisar o atual sistema de justiça criminal e seus atores 

 Ilustrar a importância da função social do juiz corregedor da execução na 

atual conjectura vivida no contexto da magistratura; 

 Identificar os critérios relevantes para elaboração de Relatório Técnico de 
Inspeção pelo Poder Judiciário nos espaços de privação de liberdade;  

 Compreender o atual sistema de justiça criminal . 

 

  PROPOSTA METODOLÓGICA  

 

A proposta metodológica está formatada de modo a alternar aulas 

expositivas dialogadas seguidas por atividades práticas envolvendo métodos ativos, 

com discussão de situações problemas e resolução de estudos de casos concretos 
presentes no atual contexto dos juízes nos espaços de privação de liberdade. 

Observando-se o emprego de métodos ativos (atividade prática de 

aplicação com resolução de casos em discussão de grupos levará os alunos a 
refletirem sobre os temas, as novidades legislativas, perspectivas doutrinárias e 

tendências das decisões jurisdicionais, possibilitando a participação e a interação 

necessária à ampliação do conhecimento e aplicação em situação prática e maior 
intercâmbio de experiências no âmbito da execução penal. Para isso, serão 

promovidas atividades que prezem a relação teoria-prática, inserindo problemas e 

hipóteses que estimulem o aluno a produzir novas sínteses e, assim, novos 

conhecimentos. 
Desse modo, as estratégias pedagógicas serão diversificadas, aliando 

aulas expositivas dialogadas, Brainstorming, simulação, estudo de caso, GVGO, bem 

como a participação da apresentação sobre o Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso – GMF-MT, 

visando o alinhamento das diretrizes na formação da atuação do juiz da execução 

penal e sua capacidade analítica e reflexiva com as expectativas do órgão 

fiscalizador.  
Nesse viés, o trabalho pedagógico assumirá, com o foco escolhido, uma 

formação baseada na interação entre teoria e prática, com vistas ao aprimoramento 

dos juízes, buscando desta forma, instrumentalizá-los para os ordenamentos 
jurídicos aplicáveis ao tema.  

 

ESTRUTURA DO CURSO 

O Curso possui carga horária total de 20 horas/aula e será ministrado da 
seguinte forma:  

31 de agosto de 2022: Unidade I (8 horas)  

Manhã: 8:00 as 12:00  

Tarde: 14:00 as 18:00  
1 de setembro 2022: Unidade II (8 horas) 

Manhã: 8:00 as 12:00  

Tarde: 10:30 as 18:00  

2 de setembro 2022: Unidade III (4 horas) 

Manhã: 8:00 as 12:00  
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PLANO DE CURSO  

 

31/08/2022 
 
De 8h às 12h 
4h/a  

PRESENCIAL 
 

Unidade 1. O novo paradigma 
para a atuação de magistrados 
da execução penal.  

 Competências do juiz 

Corregedor das Unidades 

Prisionais. Breves considerações 

sobre a importância da atuação do 

juiz da execução na 

ressocialização humanizada e a 

função social do juiz da execução 

penal. 

  Formação da rede de 

apoio ao egresso: Conselho da 

Comunidade. 

 GMF – Grupo de 

Monitoramento de Fiscalização do 

Sistema Penitenciário do Estado 

de Mato Grosso.  

 O impacto das ações e 

omissões do juiz da execução 

penal no sistema de justiça e na 

sociedade.  

 Principais Tratados 

internacionais. Estado de Coisas 

Inconstitucionais. 

Aula Expositiva dialogada com a 
participação do convidado Des. 
Orlando de Almeida Perri – 
Supervisor do Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário.  (2h/a) 

Metodologias Ativas (2h/a): 

Dinâmica em grupo – Trabalho em 
Grupos (9 grupos com 5 alunos) 

para realizar uma síntese dos 
pontos relevantes dos temas 
abordados e com a exposição oral 
de cada relator do grupo.  

31/08/2022 
 
De 14h às 
18h 

4h/a 
PRESENCIAL   

 

 

Unidade 2. O atual Sistema de 

Justiça Criminal.  

 Organização Criminosa e a 

Execução Penal: Formação do 

colegiado pelo juiz da execução 

penal. 

 Lei n° 12.850, de 2 de 

agosto de 2013. Resolução n° 

19/2013 TP-TJMT. 

  Sistema Penitenciário 

Federal – SPF: Lei n° 

11.671/2008.  

Aula Expositiva dialogada com 
apresentação de power point 
(2h/a) 

Metodologias Ativas (2h/a): 
Brainstorming como mapa mental 
com registros individuais em folha 
A4, possibilitando o 
compartilhamento de ideias, 
soluções e insights valiosos para a 
execução penal. 

Dinâmica em grupo para a análise 
de estudo de caso.  

01/09/2022 
  
De 8h às 12h 

4h/a 
PRESENCIAL   
 

 Inclusão e transferência de 

presos em estabelecimentos 

penais federais de segurança 

máxima. Procedimento.  

 Conflito de competência. 

Legitimidade. Tempo de 

permanência.  

Aula Expositiva dialogada com 
apresentação de power point 
(2h/a) 

Metodologias Ativas (2h/a): 
Simulação. 
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01/09/2022 

De 14h às 
18h 
4h/a 
PRESENCIAL   

 

Unidade 3. Os impactos das 

decisões judiciais no sistema 

prisional e na sociedade civil.  

 Combate a tortura. 
  Audiências de custódia na 

LEP.  
 Elementos de 

planejamento de ações e 
inspeções alternativas nos espaços 
de privação de liberdade. 

 

Aula Expositiva dialogada com 

apresentação de power point 
(2h/a) 

Metodologias Ativas (2h/a): 
Estudo de caso, utilizando GVGO. 

02/09/2022 
De 8h às 12h 
4h/a 
PRESENCIAL   
 

 Relatórios de Inspeções à 

luz das diretrizes traçadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça e 

Tratados Internacionais. 

  Experiência prática afetas 

as inspeções no contexto da 

pandemia pela covid-19.  

 

Aula Expositiva dialogada com 
apresentação de power point 
(2h/a) 

Metodologias Ativas (2h/a):  

Dinâmica de integração e síntese 
dos conteúdos abordados. Os 
Magistrados serão divididos em 
grupos, os quais discutirão o 
material (que será fornecido para 
cada grupo), com elaboração de 
trabalho acerca do caso discutido. 
Cada grupo através de um relator 
designado pelos próprios colegas, 
apresenta para toda a turma a 

situação e a solução proposta. Por 
fim, a formadora realiza o 
fechamento realizando os 
apontamentos relativos aos 
trabalhos apresentados, com as 
complementações necessárias. 
 

 

AVALIAÇÃO 

 
As avaliações serão realizadas de acordo com as diretrizes basilares 

traçadas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM, constantes no Anexo-B da Resolução 07, de 07 de dezembro de 2017. O 
processo avaliativo será realizado a partir da integração das funções diagnóstica, 

formativa e somativa, visto ser considerado um processo dinâmico e presente em 

todos os momentos das ações educativas e, desta forma, permitindo o 

desenvolvimento de uma escola reflexiva. 
Contudo, será adotada a função formativa da avaliação como concepção inspiradora 

para nossas práticas educativas, pois esta atribuição perpassa e conclui todo o 

processo pedagógico, além de primar pela valorização e encorajamento dos 
avaliados e avaliadores de forma ética, responsável, humanista, transformadora e 

emancipadora a partir da perspectiva da confluência de critérios, de valores éticos 

e na busca da qualidade nos processos de ensino e aprendizagem. 
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Considerando o direcionamento proposto pela ENFAM a avaliação como prática 
formativa (processual) deverá ser realizada através da articulação das seguintes 

modalidades: Avaliação da aprendizagem, Avaliação da ação educacional 

(avaliação de reação), Avaliação do desempenho do formador (docente), 
Avaliação institucional e a Avaliação de impacto. 

Serão elaboradas orientações assertivas com o foco nas regulações das 

aprendizagens - o feedback - a fim de fornecer informações sobre o processo de 

ensino aprendizagem, para qualificar e melhorar o resultado das práticas 
educativas. 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
A avaliação será processual, conforme a participação do aluno nas 

discussões em sala e atividades de grupo. O resultado da avaliação de 

aprendizagem a respeito do desempenho dos cursistas será expresso pelos 

resultados aprovado ou reprovado. 
 

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 
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AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

Avaliação do curso - Aluno  

a) O conteúdo ministrado satisfaz à expectativa de sua utilização para a atividade 
prática judicante?  

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito. 

b) A carga horária do curso foi satisfatória?  

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

c) As técnicas tratadas no curso satisfazem às exigências diárias de exercício 

funcional dos magistrados e servidores? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

d) O sistema de avaliação dos cursistas permitiu revelar suficientemente o grau 
de conhecimento que cada um obteve em relação ao curso? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

      e) O material utilizado permitiu aos cursistas acompanharem as aulas e a 
assimilarem adequadamente os assuntos tratados?  

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORMADOR  

Avaliação do ministrante pelos cursistas  

a) A exposição acerca do aspecto prático e do conteúdo foi clara e assimilável? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito. 

b) O ministrante cumpriu o conteúdo programático do curso de forma 
satisfatória? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

c) Houve boa integração entre os cursistas e o ministrante? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Avaliação da Instituição - Aluno 

a) As condições do espaço físico onde desenvolve as atividades profissionais 
foram satisfatórias? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito. 

b) Os equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de ensino foram 
adequados? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

c) As instalações foram satisfatórias às atividades? 
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               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

D) O material disponibilizado foi adequado às aulas? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

       E) Os instrumentos de informática funcionaram de modo satisfatório no decorrer 

das aulas? 

           (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Avaliação da Instituição - Docente 

a) As condições do espaço físico onde desenvolve as atividades foram 
satisfatórias? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito. 

b) Os equipamentos e materiais disponíveis para as atividades de ensino foram 
adequados? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

c) As instalações foram satisfatórias às atividades? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

D) O material disponibilizado foi adequado às aulas? 

               (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

O impacto do curso será sentido na atividade jurisdicional cotidiana do 
aluno. A ESMAGIS-MT analisará a efetividade dos conhecimentos aprendidos no 

curso dentro do ambiente de trabalho do magistrado concluinte, através de 

relatório/formulário próprio, que será entregue 30 dias após o término do curso e 
deverá conter critérios específicos da matéria em questão e a partir dos resultados 

das avaliações serão percebidas as inovações e as mudanças, produzidas nas 

diversas searas da execução penal, notadamente dos critérios e metodologias 

aprendidos e empregados pelo juiz nas inspeções judicias realizadas pelo aluno 
magistrado nos respectivos espaços de privação de liberdade, com o destaque para 

a percepção de que foi o próprio juiz aluno quem decretou a custódia da pessoa 

privada de liberdade.  
Relatório Técnico para Inspeção pelo Poder Judiciário dos espaços de 

privação de liberdade. 

Instituição de Realização: Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – 
ESMAGIS-MT. 

Formadora – Dra. Helícia Vitti Lourenço  

Curso: Execução Penal: Abordagem prática jurídica. 

Nome do Juiz em Formação:    _________________ 
__________________________ 

Contatos: (   )                           _____      e-

mail:_____________________________ 
Data da Inspeção: _____/______ /______  

Local:_____________________________ 

Preencha o espaço abaixo, podendo usar o verso, realizando um relatório sintético 

da Inspeção Judicial realizada no espaço de privação de liberdade, colocando os 
dados e circunstâncias inspecionadas imprescindíveis, irregularidades observadas e 

providências determinadas. Após, envie a atividade avaliativa para 

esmagis@tjmt.jus.br   

Assunto: Avaliação de Impacto. 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

       E) Os instrumentos de informática funcionaram de modo satisfatório no decorrer 
das aulas? 

          (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

F) O desempenho da coordenação do curso foi satisfatório? 

           (1) totalmente satisfeito 

          (2) satisfeito 

          (3) insatisfeito 

          (4) totalmente insatisfeito 

mailto:esmagis@tjmt.jus.br
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CERTIFICAÇÃO 

Para os magistrados alunos que participarem das atividades 
programadas, dentro dos prazos estipulados, desde que cumpram duas condições:  

 

1. 75% de frequência nas aulas e 75% de participação nas atividades avaliativas 

(estudo de casos, discussões e avaliações individuais). 
2. Resolução individual satisfatória da atividade de avaliação final (caso concreto) 

obtendo o conceito BOM.  
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