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Curso: Execução Penal 

Modalidade: Educação à distância - EaD 

Período:  06 de abril a 08 de maio de 2020 

Carga Horária: 40 horas 

Tutoria:  Dr. Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro – Magistrado do TJMG  

  

 

PROGRAMAÇÃO 

Objetivo geral: De forma geral, a finalidade do curso é que ao final da 

formação o aluno possa aplicar as alternativas penais existentes de maneira a 

propiciar o cumprimento da pena de forma mais humanitária.  

Objetivos específicos: De forma específica, o objetivo é proporcionar ao 

magistrado o desenvolvimento de competências para que possa:  Reconhecer 

a realidade da execução penal sobre o aspecto teórico-prático;  Avaliar o papel 

do judiciário no atual quadro do sistema carcerário considerando o contexto 

nacional; e  Reconhecer a importância das alternativas jurisdicionais como 

forma de enfrentamento ao atual quadro de crise do sistema prisional. 

 

Ambientação  

Período: 06 e 07 de abril 

Vídeo com apresentação do curso. Navegando pela plataforma. Manual 

do Aluno. Programação do curso. Fórum de apresentação dos alunos. 

 

 

Módulo I – A Execução propriamente dita: apontamentos essenciais 

Período: 08 a 14/04 

 

Conteúdo Programático: Sistema Progressivo (progressão e regressão);  

Livramento condicional;  Indulto e comutação;  Unificação, soma e detração 

(art. 42, 75; 111 e crime continuado);  Remição;  Falta disciplinar;  Regime 

Disciplinar Diferenciado – RDD;  Legislações correlatas (EOAB, estatuto do 

índio, estatuto do estrangeiro, lei da prisão especial – CPP);  Decisões do 

Supremo (Mulheres grávidas transexuais). 

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais 

realizados no Fórum de Discussão (fatos reais do dia a dia, jurisprudência, 

questões complexas propostas para discussão).  

Avaliação de aprendizagem: As unidades de estudo e os procedimentos e 

estratégias considerados adequados foram estruturados com base na 

realização de atividades que promovam a interação entre os participantes 

(espaços reservados à discussão de temas e casos práticos vinculados à 

matéria de ensino), além de tarefas a serem realizadas por cada aluno e 
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enviadas para correção, todas a serem disponibilizadas por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

 

Módulo II – - A Execução propriamente dita: apontamentos 

essenciais – Parte II 

Período: 15 a 21/04 

 

Conteúdo Programático: Conversão em pena privativa de liberdade;  

Inulto e comutação;  Falta disciplinar;  Espécies ;  Lei n. 10.216/2001;  

Indulto;  Súmula 527/STJ. 

 

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais 

realizados no Fórum de Discussão (fatos reais do dia a dia, jurisprudência, 

questões complexas propostas para discussão).  

Avaliação de aprendizagem: As unidades de estudo e os procedimentos e 

estratégias considerados adequados foram estruturados com base na 

realização de atividades que promovam a interação entre os participantes 

(espaços reservados à discussão de temas e casos práticos vinculados à 

matéria de ensino), além de tarefas a serem realizadas por cada aluno e 

enviadas para correção, todas a serem disponibilizadas por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

 

 

Módulo III – Papel do judiciário no sistema carcerário 

Período: 22 a 28/04 

 

Conteúdo Programático: Índice de violência;  Ineficiência da atividade 

persecutória;  Quadro normativo vigente e seus reflexos na sociedade;  

Dados do sistema prisional;  Medidas cautelares substitutivas à prisão;  

Audiência de custódia;  Detração na sentença penal condenatória. 

 

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais 

realizados no Fórum de Discussão (fatos reais do dia a dia, jurisprudência, 

questões complexas propostas para discussão).  

Avaliação de aprendizagem: As unidades de estudo e os procedimentos e 

estratégias considerados adequados foram estruturados com base na 

realização de atividades que promovam a interação entre os participantes 

(espaços reservados à discussão de temas e casos práticos vinculados à 

matéria de ensino), além de tarefas a serem realizadas por cada aluno e 
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enviadas para correção, todas a serem disponibilizadas por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

 

Módulo IV – Alternativas Jurisdicionais ao atual quadro da crise do 

sistema prisional 

Período: 29/04 a 05/05 

 

Conteúdo Programático: Os precedentes históricos e as conclusões da 

ADPF 347;  Súmula vinculante 56;  Corregedoria de presídio;  Detração 

das medidas cautelares no cumprimento da pena; PPE;  Extinção e 

pagamento de multa;  PLS 513/2013;  Propostas legislativas. 

 

Metodologia: Metodologia participativa por meio de debates virtuais 

realizados no Fórum de Discussão (fatos reais do dia a dia, jurisprudência, 

questões complexas propostas para discussão).  

Avaliação de aprendizagem: As unidades de estudo e os procedimentos e 

estratégias considerados adequados foram estruturados com base na 

realização de atividades que promovam a interação entre os participantes 

(espaços reservados à discussão de temas e casos práticos vinculados à 

matéria de ensino), além de tarefas a serem realizadas por cada aluno e 

enviadas para correção, todas a serem disponibilizadas por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

  

 

Avaliação de aprendizagem 

Elaboração e envio da atividade avaliativa final 

Período: 06 a 08/05 
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