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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

DIVISÃO DE PROJETOS E PESQUISA

EDITAL ACADÊMICO Nº 01074/2017 

O Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU, no
uso de suas atribuições, comunica que, no período de 17 de maio de 2017 até as 12 horas do dia
12 de junho de 2017, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do III
Seminário "Soluções Alternativas no Processo Penal", na modalidade presencial.

1. Realização

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

Ministério Público Federal (MPF)

Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)

2. Data e local de realização

19 e 20 de junho de 2017, no auditório do edifício-sede do CNMP, Setor de Administração Federal
Sul - SAF Sul, Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte - Brasília - DF.

Localização: https://www.google.com.br/maps/place/Conselho+Nacional+do+Minist%C3%A9rio+P%C
3%BAblico/@-15.8044494,-
47.8705603,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935a3b30a0a2d255:0xe5666f9fb30d7637!8m2!3d-
15.8044494!4d-47.8683716

3. Objetivo

Fomentar, a partir dos resultados alcançados em diversos países, o debate em torno das soluções
alternativas no processo penal no Brasil, com o objetivo de subsidiar, à luz das garantias constitucionais,
atuação mais eficaz dos atores do sistema de justiça criminal na prevenção e repressão à corrupção e ao
crime organizado.

4. Temas e Palestrantes

4.1 Acordos penais e o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública

Alexandre de Moraes (Ministro do Supremo Tribunal Federal)

https://www.google.com.br/maps/place/Conselho+Nacional+do+Minist%C3%A9rio+P%C3%BAblico/@-15.8044494,-47.8705603,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935a3b30a0a2d255:0xe5666f9fb30d7637!8m2!3d-15.8044494!4d-47.8683716
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4.2 Justiça restaurativa no sistema criminal brasileiro

Ilana Martins (Advogada Criminalista e Professora Doutora da Universidade Salvador - BA )

4.3 Plea Bargain e alternativas de controle judicial e social do instituto

Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre (Procurador-Chefe da Unidade de Cooperação Internacional e
Extradições da Fiscalía de La Nación do Peru)

4.4 Colaboração premiada – experiência internacional

Carlos Camargo (Procurador Especializado em Lavagem de Ativos do Ministério Público da Colômbia)

4.5 Persecução patrimonial e confisco de bens

Anne Kostomaroff (Procuradora-Chefe da Agência de Gestão e Recuperação de Ativos Apreendidos e
Confiscados - AGRASC da França)

4.6 A natureza dúplice da colaboração premiada – técnica especial de investigação e estratégia de
defesa

Nefi Cordeiro (Ministro do Superior Tribunal de Justiça)

5. Carga horária

10 (dez) horas-aula.

6. Público-alvo

Membros do Ministério Público, Magistrados, Advogados e Defensores, demais profissionais da área
jurídica e estudantes.

7. Número de vagas

7.1 Serão oferecidas 300 (trezentas) vagas.

7.2 Os candidatos concorrerão apenas a uma categoria do público-alvo.

8. Período e procedimentos para inscrição

8.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de maio de 2017 até as 12 horas do dia 12 de
junho de 2017 e deverão ser realizadas somente pela Internet.

8.2 Para se inscrever, o candidato deverá seguir as seguintes instruções:

8.2.1 Acessar o site escola.mpu.mp.br.
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8.2.2 Clicar na opção “inscrição e resultados".

8.2.3 Clicar no ícone correspondente a “inscrever-se” na atividade desejada. Caso desejar visualizar o
edital, clicar no ícone correspondente.

8.2.4 Fazer login.

8.2.4.1 Caso o CPF não esteja cadastrado, o candidato deverá clicar em “novo usuário” e fazer o
cadastro.

8.2.5 O resultado da seleção será divulgado conforme cronograma estabelecido no item 12.

8.2.6 O candidato poderá clicar no ícone correspondente a “cancelar inscrição” durante o período de
inscrições, conforme cronograma estabelecido no item 12.

8.3 É imprescindível que os dados informados estejam atualizados. A atualização do cadastro é de
inteira responsabilidade do usuário e a ausência de alguns dados cadastrais poderá acarretar o
cancelamento da inscrição.

8.4 O candidato que possuir alguma deficiência ou condição especial poderá indicar no ato da inscrição
sua condição, bem como o atendimento especial necessário para acompanhar o curso.

9. Seleção

Os candidatos inscritos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico.

10. Publicação do resultado

10.1 A relação dos candidatos selecionados será divulgada a partir das 15 horas do dia 12 de
junho de 2017, na página da ESMPU, escola.mpu.mp.br, no link “inscrição e resultados”, conforme
cronograma estabelecido no item 12. Para visualizar a seleção, o candidato deverá selecionar a atividade
correspondente.

11. Confirmação da Participação

11.1 Após o resultado da seleção, o candidato selecionado deverá:

11.1.1 Acessar a página da ESMPU, escola.mpu.mp.br, clicar na opção “acompanhamento de
inscrições”, no menu lateral esquerdo.

11.1.2 Efetuar o login e clicar no ícone correspondente a “confirmar participação” na atividade desejada
de acordo com prazo constante do cronograma estabelecido no item 12.

11.1.3 Para efetivar a confirmação da participação, o candidato deverá marcar a opção “confirmar”, e
em seguida clicar no ícone “enviar” no Termo de Compromisso;

11.1.4 Após confirmar a participação, o candidato receberá uma cópia do Termo de Compromisso no
e-mail cadastrado.
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11.2 O candidato selecionado que não confirmar a participação com o envio do Termo de
Compromisso será considerado desistente, sendo substituído pelo suplente. A convocação do suplente
será feita por e-mail e divulgada na página da ESMPU à medida que surgirem novas vagas.

11.3 É de inteira responsabilidade do candidato obter ciência do resultado do processo seletivo, que
será divulgado na página da ESMPU, conforme o item 10.1.

12. Cronograma

ETAPAS PRAZOS

Período de inscrição
A partir do dia 17 de maio de

2017 até as 12 horas do dia 12 de
junho de 2017

Publicação do resultado na página da
ESMPU, no link “inscriçao e resultados”,
“Soluções Alternativas no Processo

Penal”

A partir das 15 horas do dia 12 de
junho de 2017

Prazo para a confirmação da participação por
meio do sistema de seleção da ESMPU.

A partir das 15 horas do dia 12 de
junho de 2017 até as 18 horas do

dia 14 de junho de 2017

Convocação de suplentes e confirmação da
participação por meio do sistema de seleção

da ESMPU.
À medida que forem surgindo

vagas

Data da solenidade de abertura e aula magna 19 de junho de 2017

Data das mesas redondas do III Seminário
Internacional "Soluções Alternativas no

Processo Penal"
20 de junho de 2017

13. Certificado

O certificado será emitido pelo Conselho Nacional do Ministério Público ao participante que obtiver
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).

14. Custeio

As despesas com o pagamento de hospedagem, alimentação, traslado e passagens aéreas serão de
responsabilidade exclusiva dos participantes.
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15. Disposições finais

15.1 Informações: (61) 3315-9417.

15.2 Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria-Geral da ESMPU.

 

SGAS Avenida L2 Sul, Quadra 604 Lote 23 - Bairro Asa Sul - CEP 70200-640 Brasília - DF
Telefone: (61) 3313 - 5115 - http://escola.mpu.mp.br/

Processo nº: 0.01.000.1.002802/2017-52
ID SEI nº: 0010043
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