
 

 

 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

Enfam 

ROTEIRO DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

(PROMOÇÃO POR MERECIMENTO) 

 

1. Identificação do Requerente 

Escola: Escola do Poder Judiciário – ESJUD 

Diretor: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

Endereço: Centro Administrativo, BR 364, Km 02, Rua do Tribunal de Justiça – Anexo I 

Telefone: (68) 3302-0405/0406 

Endereço eletrônico: esjud@tjac.jus.br 

2. Modalidade1
 : 

[ x ] presencial [__] à distância 

[__] semi-presencial, com ____% horas presenciais 

2.1 Carga horária:  16 horas 

2.2 Número de vagas:  50 

2.3 Período de inscrição estimado: 15 a 19/04/2013 

2.4 Início do curso: 25/04/2013 

2.5 Término do curso: 26/04/203 

3. Detalhamento do Projeto de Curso 

3.1 Objetivo Geral 

Promover a formação continuada dos magistrados, conforme Resolução n° 1/2011 da Enfam, que 

vincula a promoção por merecimento dos magistrados à participação em cursos de aperfeiçoamento 

teórico-prático devidamente regulamentados por esse Órgão Nacional, com foco no estudo de temas 

reletivos a matéria jurídica de interesse do Poder Judiciário e de situações práticas da atividade 

judicante. 

 

                                                           
1

 De acordo com a Resolução Enfam nº 2, de 17/9/07, os cursos de aperfeiçoamento são destinados à formação continuada e à 
atualização de magistrados. Tais cursos, de acordo com o art. 6º, caput, da referida Resolução, serão aproveitados para promoção 
por merecimento do magistrado, desde que atendida a carga horária mínima de 20 horas-aula por semestre ou 40 horas-aula por 
ano. 



 

 

 
 

3.2 Objetivo Específico 

Apresentar a importância e os objetivos da interceptação telefônica como recurso utilizado nas 

técnicas de investigação.  

Aprofundar conhecimentos acerca da interceptação telefônica, e procedimentos do sistema sombra e 

guardião. 

Realizar estudos sobre as definições de telefonia e interceptação telefônica. 

Analisar o funcionamento e possibilidade do sistema guardião para efetividade das ordens judiciais. 

Promover estudos de casos. 

 

3.3 Justificativa  

Modernamente as comunicações fazem parte da logística do crime, especialmente no crime 

organizado. A interceptação telefônica é de grande importância neste contexto como meio de prova, 

tanto na investigação criminal quanto no julgamento, possibilitando mais eficiência ao aparato 

investigativo fortalecendo o trabalho. 

 Magistrados que atuam na área criminal são conhecedores da ausência de conhecimentos técnicos 

utilizados nos procedimentos internos de auditagem dos Sistemas Sombra e Guardião. Ademais  

necessitam de aperfeiçoamento da legislação aplicável à matéria, sobretudo, os recentes 

posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça- STJ e Superior Tribunal Federal – STF. 

Com efeito, o presente curso tem como escopo apresentar aos magistrados as ferramentas utilizadas 

pelas Policias Federal e Civil para a efetivação da interceptação telefônica bem como detalhar todos os 

procedimentos internos dos sistemas sombra e guardião. 

A realçar que o mencionado curso será realizado em Rio Branco, e ofertado a todos os magistrados 

que atuam na área criminal, na capital e no interior do Estado.  

 

3.4 Abordagem Pedagógica (metodologia)  

Com uma carga horária de 16 (dezesseis )horas/aula, o curso será baseado no método teórico-prático. 

Os temas serão tratados de forma expositiva, porém, possibilitando a participação ativa dos alunos 

mediante estudos em grupo para análise de diversos casos práticos, A metodologia dinâmica 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

 
que permeia o curso compreende a utilização de recursos de multimídia em sala de aula como 

computador, projetor, internet, dentre outros, a critério do professor.  

 

3.5 Sistema de avaliação do cursista 

A avaliação será formativa compreendendo o aproveitamento e a participação do aluno nas 

discussões realizadas durante as aulas, análise dinâmica de casos práticos, por grupos distintos, 

e trabalho final o qual deverá ser apresentado como pré-requisito para a conclusão do curso. O 

aproveitamento será mensurado no decorrer das aulas, pelo professor do curso, mediante os conceitos 

constantes nos atos normativos da Enfam bem como será exigida freqüência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento).  

 

3.6 Sistema de avaliação do curso2
 

O sistema de avaliação do curso não foge a regra dos cursos já credenciados pela Enfam, com ênfase 

na avaliação quanto à contribuição do curso na vida profissional do aluno. Para tanto será 

utilizado instrumento de avaliação de reação (formulário), que deverá ser preenchido pelo 

aluno, avaliando os seguintes itens: conteúdo e metodologia e formas de avaliação aplicada, 

o domínio do professor com relação ao conteúdo programático.Também será avaliado o 

relacionamento do professor com a turma,  bem assim o nível de satisfação tocante aos 

resultados. 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Para uma completa avaliação, não se deve ater à mera avaliação das reações (condições do ambiente em que se deu o curso, 
capacidade do professor de se expressar, etc). Há que se avaliar também a aprendizagem, a mudança de comportamento e os 
resultados. Só com uma avaliação feita nos quatro níveis é que se pode garantir a efetividade dos programas de treinamento com o 
fim de ampliar a competência e agregar valor. 
 
 
 
 



 

 

 
Curso de Aperfeiçoamento3

 

COORDENADOR DO CURSO: Desembargador Francisco Djalma da Silva 

Titulação: Especialista 

PERÍODO PREVISTO: de 26 a 27/04/2013 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 horas 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA
Direito Penal e Processo Penal 
Tema: Interceptação telefônica – Sistemas Sombra e Guardião 

16horas 

EMENTA  

Histórico. Importância. Objetivo e técnicas de investigação. Técnicas e sistemas 

utilizados. Operacionalidade. Casos e dificuldades práticas. Relevância no contexto 

da investigação. O sistema de interceptação de sinais. Posicionamentos dos nossos 

Tribunais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1) Interceptação Telefônica  

- Definição e diferenças terminológicas – algumas definições – Antenas, Estação 

Rádio Base, IMEI, MMS, NEXTEL, SIM Card, SMS 

2) Interceptação telefônica – Sistemas Sombra e Guardião 

- Introdução e algumas definições sobre telefonia e interceptação telefônica 

3) Funcionamento e possibilidades dos Sistema Sombra e Guardião 

4) Efetividade das ordens judiciais nos Sistemas Sombra e Guardião. Estudos de 

casos concretos. 

5) Legislação 

6) Jurisprudencia 

 

 

Metodologia/Procedimento didático-pedagógico Carga Horária 
Debates 2h 
Aulas Expositivas 6h 
Estudos de casos concretos 4h 
Exposição dialogada 4h 
Docentes Síntese do Currículo
Agnaldo Mendonça Alves Bacharel em Direito e Economia, delegado de polícia 

federal desde 2009. Chefe da DRE/SR/DPF/AC. 

Otávio Margorani Russo Bacharel em Direito e Administração. Delegado de 

polícia federal desde 2006. Chefe da 

                                                           
3 Para os cursos de aperfeiçoamento, deve ser observado o que estabelece o art. 8º da Resolução Enfamº 2, de 17/9/2007: 
“Art. 8º O conteúdo programático dos cursos incluirá, no mínimo, estudos relacionados com os itens seguintes: 
I – alterações legislativas; 
II – situações práticas da atividade judicante; e 
III – temas teóricos relativos a matérias jurídicas e disciplinas afins como filosofia, sociologia e psicologia. 
§1º Será dada ênfase aos aspectos humanísticos, à ética e à deontologia do magistrado. 
§2º Os cursos abordarão também a administração judiciária, a gestão administrativa e de pessoas, bem como estudos de casos 
concretos”. 
 



 

 

 
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP. Participou de operações 

tais como “Castelo de Areia” e “Paraíso Fiscal”. 

Rodrigo Luís Sanfurgo de Carvalho Bacharel em Direito. Delegado de polícia federal desde 

2007. Chefe da DELEFIN/SR/DPF/SP. Participou de 

operações tais como “Castelo de Areia” e “Paraíso 

Fiscal”. 

Bibliografia básica Bibliografia Complementar
 

 

CONHECIMENTO/HABILIDADE a ser adquirido ao final do evento: 

Ampliação do conhecimento prático acerca do tema interceptação telefônica bem como deverá demonstrar domínio dos 
procedimentos internos dos Sistemas Sombra e Guardião.  
 

ACESSO À BIBLIOGRAFIA INDICADA 

Biblioteca da Escola    

Biblioteca do Tribunal de Justiça   

Biblioteca da Justiça Federal   

Internet      

Outros     


