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Curso “Teoria e Prática – Execução Penal” - Módulo EaD 
 

Categoria: Formação Continuada – Meta 18/CNJ 

 
 

OBJETIVOS 

 Analisar o atual panorama do sistema prisional. 

 Estudar a Lei de Execução Penal, as medidas cautelares substitutivas da prisão e o 

monitoramento eletrônico. 

 Identificar os órgãos da execução penal e a competência do juízo da execução penal. 

 Analisar a execução das penas em espécie, a progressão de regime e as penas e medidas 

alternativas. 

 Estudar os cálculos penais. 

 Identificar as formas eficientes de gestão cartorária e de atendimento ao egresso. 

 Analisar as formas de fiscalização do sursis. 

PÚBLICO ALVO 

 Magistrados Estaduais e Federais. 
 

PRÉ-INSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

 Pré-inscrição: de 19 a 30.08.2013. 

 Confirmação da Inscrição: 02.09.2013.  
 

PERÍODO DO CURSO 

 

 09.09.2013 a 13.09.2013. 

Módulo I: de 09.09.2013 a 13.09.2013; 

Módulo II: de 16.09.2013 a 20.09.2013; 

Módulo III: de 23.09.2013 a 27.09.2013; 

Módulo IV: de 30.09.2013 a 04.10.2013. 
 

CARGA HORÁRIA  

 40 horas, divididas em 4 semanas.  
 

VAGAS DISPONÍVEIS  

 440 (quatrocentos e quarenta). 
 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

 

Em cada módulo os alunos deverão responder aos questionários e participar dos fóruns de 

discussão: 

1. Haverá questionário em cada módulo, que valerá 13 pontos. 

1.1 Por módulo, o aluno terá no máximo duas tentativas para realizar a atividade. 

1.2 Será considerada para fins de contabilização de nota a tentativa de maior pontuação. 

1.3 Nota máxima dos quatro módulos: 52 pontos. 

 

2. Participação nos fóruns de discussão: 02 pontos por módulo. 

4.1 Nota máxima de participação nos fóruns: 08 pontos. 

Avaliação Final: 

1. Até 15 (quinze) dias após o término do módulo IV de cada turma o aluno deverá entregar ensaio 

sobre tema e/ou caso concreto a ser indicado pela Enfam, que será avaliado pelo tutor. 

1.1. Nota máxima da avaliação final: 40 pontos. 
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CRÍTERIOS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  

Para fins de aprovação e emissão de certificado a soma de todas as notas deverá alcançar o mínimo de 70 

pontos. 

Os certificados serão emitidos pelo aluno aprovado por meio da plataforma de Ensino a Distância. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO I – Preso provisório. Lei de Execução Penal. Medidas cautelares substitutivas da prisão. 

Monitoramento eletrônico. 

 

MÓDULO II - Órgãos da execução penal. Competência do juízo da execução penal. Presídios Federais. 

 

MÓDULO III – Execução das penas em espécie. Medidas de Segurança em Espécie. Progressão de 

regime. Cálculo de penas. Penas alternativas. 

 

MÓDULO IV - Gestão cartorária. Atendimento ao egresso. Fiscalização do sursis. Fiscalização das 

Condições de Livramento Condicional. 


