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 ‘EXECUÇÃO DA PENA: ASPECTOS
PRÁTICOS E QUESTÕES CONTROVERTIDAS’, aprovada pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 15 de março de
2022, sob a coordenação do Desembargador Gilberto Leme Marcos Garcia, no dia 13 de julho de 2022.
OBJETIVOS: Abordar temas como progressão de regime, infrações disciplinares e exame criminológico, do ponto de
vista da lei de execução penal.
PÚBLICO-ALVO: Juízes e Servidores, especialmente os que atuam na área Criminal, ou das Execuções Criminais, e
no DEECRIM e funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que lidam diretamente com os
custodiados do sistema prisional.
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.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 13/07/2022 (quarta-feira)
Horário: das 10h às 12h
Tema: Execução da pena: aspectos práticos e questões controvertidas.
Conteúdo programático: Objetivos da execução penal. Finalidades da pena. Preservação de direitos. Individualização
da pena. Exame de classificação, criminológico e parecer da comissão técnica de classificação. Progressão de regime
e livramento condicional. Remição. Sindicâncias (procedimento administrativo disciplinar).
PALESTRANTE: César Dario Mariano da Silva - É Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São
Paulo. Professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo (ESMP-SP). Lecionou Direito Penal na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB),
nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), na Universidade Paulista (UNIP) e na Universidade Metodista de
Piracicaba (UNIMEP). É Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP e Especialista em Direito Penal pela
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Publicou diversos artigos em revistas e sites especializados em
Direito e proferiu várias palestras e ministrou cursos sobre temas relacionados a Direito Penal e Processo Penal pelo
Brasil. Possui publicados os seguintes livros: Provas Ilícitas, Manual de Direito Penal, Estatuto do Desarmamento,
Comentários à Lei de Execução Penal, Tutela Penal da Intimidade e Lei de Drogas Comentada, pela Editora Juruá;
Estudos de Direito Penal (obra coletiva) pela Editora Forense e Questões Controvertidas sobre o Júri pela Livraria e
Editora Universitária de Direito – LEUD.
METODOLOGIA: Aula expositiva.
Clique aqui para acessar o evento

