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   Tribunal de Justiça
Mato Grosso
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria da Escola dos Servidores
Departamento de Planejamento e Estudos 
Telefone: 3617-3262
e-mail: escola.planejamento@tjmt.jus.br
PROJETO

DOSIMETRIA DA PENA



OBJETO

Contratação do Formador, GIOVANE SANTIN, para ministrar o Curso de DOSIMETRIA DA PENA, para público interno do TJMT, assessores dos Desembargadores que compõem as Câmaras Criminais Reunidas, com pagamento de hora-aula, conforme artigos 1º, 2º, II, do provimento n. 11/2021/CM que sofreu alteração na política de remuneração pelo provimento n. 24/2021/CM, que assim dispõe:
“Art. 1º Fixar os valores remuneratórios a magistrados, servidores e professores externos que exercerem atividades pedagógicas em cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento, nas modalidades presenciais, virtuais, ou à distância, realizados ou organizados pela Escola Superior da Magistratura do Estado de MatoGrosso - ESMAGIS-MT e/ou pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme Anexo Único deste Provimento. (grifo nosso).

Art. 2º As atividades pedagógicas serão remuneradas pelo critério de hora/aula, em caráter eventual, nas seguintes condições:
(....)
II - formador de curso presencial, virtual ou à distância: conduzir o processo de ensino-aprendizagem, planejamento, desenvolvimento da respectiva disciplina e avaliação de aprendizagem; (grifo nosso)”


PÚBLICO ALVO

Assessores de Desembargadores que compõem as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, portanto está Capacitação será voltada para o público interno do Poder Judiciário, respeitando o percentual exigido no o artigo 4º, II, do Provimento n. 14/2014/CM.


JUSTIFICATIVA


Trata-se de projeto para a realização da capacitação denominada de “DOSIMETRIA DA PENA”, em razão de constar no Plano de Gestão 2021/2022 "Implementar a gestão estratégica de pessoas", bem como no indicador n. 55 (Aperfeiçoamento), do Plano de Capacitação 2021/2022 (CIA 0017153-34.2021), que mede o percentual de itens atendidos, que tem por meta atingir 100% do Plano Nacional.

	Por outro lado, dá cumprimento a Resolução n.192/CNJ, de 08 de maio de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, 
Art. 2º, II – aperfeiçoamento: processo de desenvolvimento profissional contínuo e de competências estratégicas e essenciais para a melhoria da prestação jurisdicional. 
Art. 4º, IX – aperfeiçoar os serviços judiciários prestados à sociedade, com prioridade para a primeira instância de jurisdição. 
Art. 5º, A formação e o aperfeiçoamento dos servidores terão caráter permanente, desde o ingresso no Poder Judiciários e ao longo da vida funcional. 
Art. 6º, A formação e o aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciários serão desenvolvidos nas seguintes modalidades.
I – Formação inicial;
II – Formação Continuada.
§ 2º A formação continuada refere-se ao desenvolvimento das competências necessárias ao longo da vida funcional do servidor e compreende:
I – ações educacionais de ordem técnica, gerencial e comportamental.
   Bem como, a Lei Complementar n. 301, de 15 de janeiro de 2008, que criou a Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que estabelece nos artigos 2º, 5º, a necessidade de promoção continuada de ações de capacitação, visando integrar, formar, aperfeiçoar e capacitar os servidores, conforme os artigos a seguir:
 Art. 2º  A Escola dos Servidores tem como objetivo o aprimoramento da atividade jurisdicional, mediante a promoção continuada de eventos, cursos presenciais e a distância e conferências sobre temas relevantes para a gestão judiciária, visando integrar, formar, aperfeiçoar e capacitar os servidores do Poder Judiciário para o desempenho de suas funções.
Art. 5º A Escola dos Servidores do Judiciário tem como finalidade: a) planejar, organizar, supervisionar, executar, orientar, articular e avaliar os programas de treinamento e capacitação que tragam benefícios aos servidores públicos e ao Poder Judiciário, integrando e adequando as ações de capacitação aos objetivos e metas institucionais.
 


OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é capacitar os assessores dos Desembargadores que compõem as Câmaras Criminais Reunidas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no sentido de refletirem criticamente sobre as possibilidades interpretativas do sistema trifásico de aplicação de penas no exercício da função judicante.

Os participantes do evento, também, poderão identificar os erros frequentes na fixação da pena; analisar a orientação jurisprudencial sobre a fundamentação das circunstâncias judiciais e do concurso entre agravantes/ atenuantes e majorantes/minorantes; estabelecer os parâmetros para determinar o quantum de pena; bem como aplicar os critérios (legais e jurisprudenciais) para definir a pena e o regime inicial de cumprimento.

METODOLOGIA
VO 
As aulas serão ministradas pelo método expositivo dialogado, com a promoção de discussão reflexiva e crítica do conteúdo apresentado. Haverá divisão da turma em grupos, os quais receberão um caso sobre o tema supracitado, todos deverão proceder a leitura e, em seguida, deverão, em conjunto identificar qual(is) a(s) circunstâncias relevantes do caso. 

Posteriormente o relator designado de cada grupo apresenta a discussão realizada, com o tempo reservado para a exposição oral. No decorrer da unidade os métodos ativos promoverão a interação entre os participantes, a troca de ideias e de experiências profissionais, bem como a construção coletiva do conhecimento.

BIBLIOGRAFIA

BOSCHI, José Antonio Paganela. Das Penas e seus critérios de aplicação. 8 ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020.

CARVALHO, Salo. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SIQUEIRA, Leonardo. Culpabilidade e Pena: A trajetória do conceito material da culpabilidade e suas relações com a medida da pena. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2016. 

STOCO, Tatiana. Culpabilidade e Medida da Pena: Uma contribuição à teoria de aplicação da pena proporcional ao fato. São Paulo: Marcial Pons, 2019.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

Escola dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Carga Horária: 6 horas, para cada turma.
Previsão: em períodos matutinos com data a definir.
Material a ser usado: O formador fará uso do PowerPoint.
Quantidade de participantes: 60 (sessenta), divididos em duas turmas de 30 (trinta), cada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Dosimetria da Pena – Sistema Trifásico – Fixação do Quantum:

1ª Fase – fixação da pena base: Artigo 59 do Código Penal – praxe dos ajustes. Erros frequentes na fundamentação das vetoriais – análise jurisprudencial. Qualificadoras remanescentes. Especificidades da Lei de Drogas.

2ª Fase – agravantes e atenuantes: questões polêmicas acerca da (multi) reincidência. Compensação entre agravantes e atenuantes.

3ª Fase – majorantes e minorantes: principais causas de aumento e diminuição nos crimes de roubo e tráfico.

-  Particularidades da dosimetria da pena de multa cumulativa;

- Definição do regime inicial: súmulas, crimes hediondos, a “progressão” na sentença condenatória (discussão sobre o artigo 387, §2º, do CPP).
	
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO INTRUTOR 

Conforme demonstraremos abaixo, o Professor GIOVANE SANTIN, possui uma vasta formação o que não deixa dúvidas sobre o seu conhecimento referente ao assunto proposto.
Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e Especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005). Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2004). Bolsista da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) durante o Programa de Mestrado. Ex professor de Direito Penal da Universidade de Cuiabá (2007-2017). Ex-Assessor Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (2007-2017). Possui Curso de Aperfeiçoamento em Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (2010-2011). Atualmente é Professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Federal de Mato Grosso - Aprovado em 1º lugar no Concurso de Provas e Títulos (2017) -. Bolsista e pesquisador assistente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2020). Coordenador do Curso de Especialização em Direito Penal e Processo Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. Diretor Presidente da Escola Superior da Advocacia do Estado de Mato Grosso (ESA-MT). Coordenador Adjunto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e Advogado Criminalista.

O currículo apresentado aponta que o profissional encontra-se cursando o Doutorado e possui o Mestrado, bem como notório conhecimento o que demonstra perfeição para atender o objeto deste projeto.
DESENVOLVIMENTO

O curso será ministrado por Instrutor/formador externo do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com experiência no tema proposto, relacionado no Conteúdo Programático. 

Está previsto o pagamento de 12 (doze) horas-aula, em conformidade com a tabela anexo II, do Provimento n. 11/2021 de 12 de maio de 2021, que sofreu alteração na política de remuneração pelo provimento n. 24/2021/CM, de 2 de setembro de 2021.

ANEXO II
VALOR POR HORA AULA

NÍVEL MÉDIO
NÍVEL SUPERIOR
PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU
MESTRADO
DOUTORADO
Instrutor/Tutor
R$ 110,00
R$110,00
R$ 140,00
R$ 180,00
R$ 180,00
Elaboração de material didático e multimídia em ações de educação à distância
R$ 60,00
R$110,00
R$ 140,00
R$ 180,00
R$ 180,00
Assistente de Capacitação/Monitor

R$60,00



 
DISPOSIÇÕES GERAIS
Serão considerados serviços executados depois de cumpridas as especificidades descritas neste projeto, cujo recebimento ocorrerá até 30 dias após a execução de cada turma.
Em caso de desistência ou reprovação por falta, o aluno deverá restituir o valor do módulo ao erário nos termos do art. 16 e 17 do Provimento n. 14/2014-CM. 
Caberá ao contratante organizar as inscrições dos participantes no curso, conforme determina o artigo 4º, inciso II, do Provimento 14/2014/CM, bem como controlar o registro de presença do aluno em sala de aula;
O contratante, também deverá efetuar o pagamento na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade não superior a 30 (trinta) dias, após a realização de cada turma, com a devida apresentação do documento fiscal ao Departamento indicado na solicitação de empenho, com o ATESTO no verso da nota. 
O facilitador não deverá deixar a sala de aula antes do horário de encerramento das atividades;

É expressamente proibida propaganda ostensiva e a distribuição de qualquer material sem que haja a autorização da Escola dos Servidores do Poder Judiciário;

O curso será avaliado por intermédio de um formulário de Avaliação de Reação, padrão da escola dos servidores;





AS FISCAIS DA CAPACITAÇÃO 

A Fiscal desta capacitação será Luciana Castrillon da Fonseca Salema, matrícula 3942 - Gestor de Acompanhamento e Avaliação, e Fiscal Substituto: Isabel Cristina Calório, matrícula 5773 – Diretora do Departamento de Planejamento e Estudo, ambas lotadas na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de MT.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO


Formador com mestrado (Giovane Santin)
R$180,00 X 6h = R$1.080,00  (um mil e oitenta reais) x 2 = R$2.160 (dois mil cento e sessenta reais).

TOTAL  
R$2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais)


Cuiabá, 29 de março de 2022.

Antônio Sérgio de Miranda 
Gestor de Projetos de Capacitação.



Visto:
Isabel Cristina de Carvalho Calorio
Diretora do Departamento de Planejamento e Estudos


