
 
MINUTA DE RESOLUÇÃO PROPOSTA AO TRIBUNAL PLENO 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA  Nº _____, DE ____ DE ______ DE 2015. 

 

Dispõe sobre a criação, composição 

e competência da Coordenadoria 

dos Núcleos e Juízos de Execução 

Penal – CONJEP, no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, e dá outras 

providências. 

 

O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições, conforme 

art. 14, VIII do Regimento Interno, 

CONSIDERANDO os limites da Constituição Federal e 

exigências legais do sistema penitenciário e de justiça, como elementar 

à ressocialização; 

CONSIDERANDO os limites da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 96, III, b; 

CONSIDERANDO a Recomendação n. 20, de Dezembro de 

2008, do Conselho Nacional de Justiça; 

CONSIDERANDO os termos apresentados pela “Carta de São 

Paulo”, em 04/12/2014, sobre a necessidade de recomendação aos 

Tribunais para a devida alocação de recursos orçamentários e 



humanos para fins da devida regularidade funcional das necessidades 

dos Núcleos Penais e Coordenadorias de Execução Penal; 

CONSIDERANDO o previsto na Resolução 96/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

RESOLVE: 

Art. 1º Criar a Coordenadoria dos Núcleos e Juízos de Execução 

Penal – CONJEP –, com a finalidade de exercer o efetivo controle e 

fiscalização do sistema carcerário e sistematizar a regionalização das 

Varas de Execução Penal. 

Art. 2º A Coordenadoria das Varas de Execução Penal será 

composta por um Desembargador, na função de Coordenador-Geral, 

indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça; um Juiz Auxiliar da 

Presidência, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça; um Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, indicado pelo Corregedor-

Geral de Justiça; dois Juízes de Direito do Interior do Estado, com 

competência jurisdicional em Execução Penal, indicado pelo 

Coordenador-Geral da CONJEP; e Juízes de Direito do Núcleo de 

Execução Penal de Cuiabá e de Várzea Grande. 

§ 1º Após a indicação dos membros, a composição da Coordenadoria 

das Varas de Execução Penal deverá ser estabelecida, em provimento, 

pelo Conselho da Magistratura, conforme exigência à suprema 

inspeção da Magistratura (artigo 28, I, primeira parte do RITJ-MT). 

§ 2º Os magistrados exercerão as funções no período correspondente 

ao biênio administrativo do Tribunal de Justiça. 

Art. 3º Fica instituído o sistema de regionalização das Varas de 

Execução Penal para o cumprimento de pena em regime fechado e 



semiaberto, como mecanismo de efetivo controle da população 

carcerária e monitoramento das vagas, nos seguintes termos: 

I - o preso que não puder cumprir a pena em regime fechado na 

comarca de origem da ordem de prisão, deverá ser recambiado, ainda 

que provisoriamente, para a comarca mais próxima integrante da 

mesma circunscrição à regularidade procedimental e legal, inclusive 

para a efetiva observância dos arts. 86 e 103, da Lei de Execuções 

Penais (Lei 7.210/84). 

II - havendo mais de uma unidade penitenciária na mesma 

circunscrição, o preso poderá ser recambiado para qualquer destas, 

mantendo-se o número de presos em patamar equânime entre as 

unidades penitenciárias, dando-se obediência à devida gestão das 

penitenciárias, conforme princípios e garantias exigidos tanto pela 

normativa interna de direitos fundamentais, como normativas 

internacionais de direitos humanos, além dos atinentes à 

administração pública (art. 37 da CRF). 

III - o preso que cumpre pena em regime semiaberto, havendo 

comprovação de vínculo familiar e/ou proposta concreta de trabalho, 

pode, a critério do juízo onde se encontra preso, cumprir a pena na 

comarca de origem da condenação, tendo-se em vista a máxima do 

interesse público do alcance da ressocialização e humanização das 

penas. 

IV - o preso que cumpre pena em regime semiaberto somente poderá 

cumprir a pena em comarca distinta da origem da condenação se 

houver prévia anuência do juízo da comarca onde pretende cumpri-la. 



Parágrafo único. A prisão de que trata o inciso I deste artigo poderá ser 

alcançada com a anuência dos Juízes, nas respectivas circunscrições 

envolvidas, bem como via formulação do Juízo onde se deu a prisão à 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), 

independentemente de anuência prévia do outro juízo, com a remessa 

obrigatória da correspondente guia de execução da pena, definitiva ou 

provisória; 

Art. 4º Compete à Coordenadoria dos Núcleos e Juízos de Execução 

Penal – CONJEP, supletivamente, sem prejuízo das atribuições 

específicas e originárias do juízo da execução competente, na forma da 

Lei de Execução Penal, o gerenciamento global das transferências 

temporárias ou definitivas, sempre que comprovada a necessidade de 

transferência de presos de uma circunscrição judiciária para outra, 

mantendo-se a equanimidade da lotação em cada unidade. 

Art. 5º A Coordenadoria dos Núcleos e Juízos de Execução Penal – 

CONJEP-  julgará os recursos administrativos decorrentes de remoções 

e recambiamentos efetivados, podendo, se entender conveniente, 

proceder à suspensão da transferência questionada até julgamento do 

recurso. 

Art. 6º. Para a consecução dos trabalhos executivos afeitos a 

Coordenadoria (CONJEP), em cooperação com a Corregedoria Geral da 

Justiça, deverão ser designados, além do Coordenador e demais 

integrantes previstos no artigo 2º: 01 (um) Assessor Técnico 

Jurídico, com as seguintes atribuições: Auxiliar o Coordenador Geral 

de modo geral nas atividades jurídicas; 01 (um) Gestor de Técnico de 

Informações, com as seguintes atribuições: Gerenciamento de 



Projetos e Integração de Sistemas; 01 (um) Técnico Administrativo, 

com a atribuição de confecção de ofícios e trabalhos administrativos. 

Art. 7º As reuniões da Coordenadoria dos Núcleos e Juízos de 

Execução Penal – CONJEP- serão públicas, com a possibilidade de 

participação dos membros pertencentes ao Grupo de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário, conforme previsto no Provimento 

n.  08/2011, do Conselho da Magistratura. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cuiabá, _____ de _________ de 2015. 

Desembargador PAULO DA CUNHA 
Presidente 


