
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES, em parceria com o GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DO SISTEMA CARCERÁRIO, comunica que realizará a palestra on-line ‘O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E SUAS 
RESPONSABILIDADES COM O SISTEMA PRISIONAL’, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 28 de 
fevereiro de 2023, sob a coordenação do Desembargador Gilberto Leme Marcos Garcia, no dia 12 de abril de 2023. 
 
OBJETIVOS: Aula expositiva dialogada sobre as experiências sociais positivas da educação e dos projetos de 
reintegração social às pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, desenvolvidos no âmbito de 
cooperação técnica com a sociedade civil. Intercambiar e analisar a experiência do projeto LAB360, como sendo a 
maior iniciativa de manutenção do direito ao contato com mundo externo e acesso a tecnologias e a educação às 
pessoas presas, e suplementar à retomada de vínculos familiares e comunitários na pandemia. Acesso aos recursos 
tecnológicos acessíveis a todos. Contribuir para a reintegração social da pessoa privada de liberdade. Proposta de 
novos projetos e sistematização. 
 
PÚBLICO-ALVO: Juízes e servidores do Tribunal de Justiça, especialmente os da área criminal e de execuções 
criminais e servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.  
 
VAGAS OFERECIDAS: 7.000 (sete mil) vagas para a modalidade a distância.  
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A participação importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de 
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1. 
 
3. A palestra será realizada via Microsoft Teams, com acesso em tempo real, dispensado o ato de 
inscrição, bastando acessar o link informado ao final do edital. 
 
4. Haverá emissão de certificado eletrônico àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 
frequência. 
 
5. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para ejus.eventos@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
Data: 12/04/2023 (quarta-feira)  
 
Horário: das 10h às 12h 
 
Tema: O papel das instituições e suas responsabilidades com o sistema prisional. 
 
Conteúdo programático: Legislação (Comitê Europeu de combate a Tortura, Regras de Mandela, Regras de 
Bangkok, Princípios de Yogyakarta, ODS, Resolução CNJ n. 287/2019, e etc). Inclusão Tecnológica- filantropia de 
inovação e impacto social. Provisões, estrutura organizacional e funcionamento- setor educação, cultura e formação 
profissional. Modulação da gestão de projetos com sociedade civil no sistema prisional. Metodologia de mobilização, 
singularização e atendimento. Compreendendo as etapas para implementação do LAB360. Resultados e aprendizados. 
 
PALESTRANTE: Patrícia Rieper Leandrini Villela Marino - Advogada e presidente do Instituto Humanitas360. Foi 
aluna convidada no curso de Filantropia e Terceiro Setor da J. F. Kennedy School of Government, da Universidade de 
Harvard. Como presidente do H360, atua para reduzir a violência, aumentar a transparência e estimular a cidadania 
ativa nos países da América Latina. Patrícia também é fundadora do CIVI-CO, uma comunidade formada por 
empreendedores de impacto cívico-socioambiental e organizações do terceiro setor. Foi integrante do conselho 
fundador do programa Global Shapers, do Fórum Econômico Mundial, e liderou a criação da Plataforma Latino-
americana de Políticas de Drogas (PLPD), ação apoiada pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil) e 
César Gaviria (Colômbia). Por sua atuação no terceiro setor, Patrícia venceu o Humanitarian Award (2020), outorgado 
pela Trust for The Americas (OAS); a Medalha do Mérito Cívico Afro-brasileiro da Universidade Zumbi dos Palmares 
(2022); o XXII Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos (2018); concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo; o Prêmio Humanitária do Ano (2016), da BRAVO e o Prêmio PODER de Impacto Social (2011), da ABC 
Business Awards, Prêmio Rompa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2021), Prêmio Raça Negra (2022). 
 
METODOLOGIA: Aula expositiva. 
 

Clique aqui para acessar o evento 
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