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Criminal e Penal 
______________________________________________ 
 
• Balística Forense 
• Direito das Vítimas          
• Investigação de Cibercrimes 
• Investigação Penal no Homicídio 
• Lavagem de Dinheiro - Módulo I                              
• Lavagem de Dinheiro - Módulo II 
• Prisão em Flagrante e Audiência de Custódia     
• Sentença Penal e Fixação da Pena Privativa de Liberdade 
• Tópicos de Medicina Legal 
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Balística Forense 

Carga horária: 1 hora 

O curso de Balística Forense é 

ministrado pelo professor Sezisnando 

Paes, médico legista e perito, e tem 

como objetivo proporcionar, aos 

operadores do Direito, 

conhecimentos básicos sobre um auto de exame cadavérico, em caso de tiro 

ocasionado por projétil de arma de fogo. 

_____________________________________________________________________________________ 

Direito das Vítimas 

Carga horária: 45 minutos 

Corolário do direito à dignidade da 

pessoa humana, o direito das vítimas 

de criminalidade consagra um 

conjunto de princípios e normas 

legais que visam à proteção e 

reparação da vítima.  

Partindo-se de um panorama evolutivo da tutela da vítima, a promotora de justiça 

Patrícia Pimentel discorre sobre a redescoberta da vítima no direito penal e 

processual contemporâneo, reunindo os mais modernos entendimentos sobre as 

diferentes espécies de direitos relacionados à proteção da vítima, como, por exemplo, 

o direito à assistência, à intimidade, ao tratamento justo e à prioridade na 

investigação. 

_____________________________________________________________________________________ 

Investigação de 
Cibercrimes 

Carga horária: 50 minutos 

O curso é ministrado pela Prof. Walter 

Capanema que discorre sobre a lei 

12.965/14 que versa sobre o marco civil 

da internet, provas em arquivo URL, 

bem como das provas em rede social. Traz à baila a orientação da jurisprudência atual 

no que toca a disponibilização das informações dos usuários das redes sociais. 
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Investigação Penal no 
Crime de Homicídio 

Carga horária: X horas 

O professor Paulo Roberto discorre 

sobre os aspectos técnicos e práticos 

da investigação penal nos crimes de 

homicídio. Na sua exposição, dá 

destaque aos cuidados que se deve ter na investigação e na denúncia para que esta 

seja exitosa no plenário do júri. A exposição se detém nas peculiaridades do homicídio 

e privilegia o ponto de vista do Ministério Público ao se referir aos fatores práticos que 

devem merecer atenção do promotor, como a motivação, características da vítima, 

circunstâncias do crime e outros que possam dar sustentação a argumentação no júri. 

_____________________________________________________________________________________ 

Lavagem de Dinheiro - 
Módulo I 

Carga horária: 50 minutos 

No curso, o promotor de Justiça 

Francisco Cardoso aborda, em dois 

módulos, os principais conceitos, 

contextualização, origens, nomen 

iuris e temas como bem jurídico tutelado, princípios norteadores e fases doutrinárias. 

_____________________________________________________________________________________ 

Lavagem de Dinheiro - 
Módulo II 

Carga horária: 1 hora 

No segundo módulo do curso sobre 

Lavagem de Dinheiro, o professor 

Francisco Cardoso, promotor de 

Justiça do MPRJ, aborda em duas 

aulas o sistema internacional antilavagem e a atuação preventiva nacional 

(mecanismos de controle e o sistema de compliance).  
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Prisão em Flagrante e 
Audiência de Custódia 

Carga horária: 2 horas 

O curso é ministrado pelos 

professores Antônio José Campos 

Moreira, Somaine Cerruti e Paula 

Basílio e aborda tópicos sobre a 

prisão em flagrante e a implementação da Resolução nº 213/2015, do Conselho 

Nacional de Justiça, que exige a apresentação de toda pessoa presa à autoridade 

judicial no prazo de vinte e quatro horas. 

_____________________________________________________________________________________ 

Sentença Penal e 
Fixação da Pena 
Privativa de Liberdade 

Carga horária: 1 hora 

As aulas sobre “Sentença Penal” e 

“Fixação da Pena Privativa de 

Liberdade” são ministradas pelos 

professores Décio Alonso e Alexandre Joppert, respectivamente. O curso, de natureza 

introdutória, apresenta aspectos conceituais sobre Direito Penal e Processual Penal 

brasileiro, com ênfase em decisões proferidas pelo STJ e STF. 
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Direito Civil 
_________________________________ 
 
• Conflito de Atribuições     

• Liberdade de Expressão                               

• Temas Atuais do Novo CPC - Módulo I 

• Questões Práticas nos Recursos Constitucionais na área 
Penal  
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Conflito de Atribuições 

Carga horária: 1 hora 

O curso sobre “Conflito de 

Atribuições” é composto por aulas 

ministradas pelos promotores de 

Justiça Claudio Tenório e Guilherme 

Peña e aborda temas como natureza, 

conceitos, limites e institutos que guardam semelhança – ainda que não se 

confundam – com a matéria. Os professores apresentam as consequências para cada 

tipo de conflito e suas soluções. São abordados também os conflitos positivos e 

negativos entre os membros de um mesmo Ministério Público e de diferentes. 

_____________________________________________________________________________________ 

Liberdade de Expressão 

Carga horária: X horas 

O curso é ministrado pelo professor 

André Farah, que aborda o tema 

tratando sobre alguns pontos nodais, 

tais como: os fundamentos e 

elementos, posição preferencial e a 

possibilidade ou não de como fazer uma regulação, regulação estatal da Liberdade 

de Expressão, seu efeito resfriador e, por fim, sobre o anonimato em relação a mesma. 

_____________________________________________________________________________________ 

Temas Atuais do Novo 
CPC – Módulo I 

Carga horária: 1 hora 

Este primeiro módulo do curso é 

ministrado pelos professores Bruno 

Cavaco e Juan Vasques que abordam 

o tema, salientando a influência do 

CPC nos negócios jurídicos processuais e sua repercussão na insolvência empresarial. 
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Questões Práticas 
nos Recursos 
Constitucionais 
na área Penal 

Carga horária: 30 minutos 

O curso é ministrado pelos 

professores Eduardo Morais Martins e 

Pedro Paulo Marins de Barros abordando questões práticas e atuais sobre Recursos 

Constitucionais Criminais. O foco será em como evitar a necessidade de um Recurso 

Constitucional, ao invés da parte prática de como recorrer. 

  



10 
 

 
 
Direito Público 
__________________________________________ 
 
• Interseção entre as Instâncias de Responsabilização  
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Interseção entre as 

Instâncias de 

Responsabilização 

Carga horária: 40 minutos 

O Promotor de Justiça Emerson 

Garcia, Consultor Jurídico do MPRJ, 

aborda os contornos estruturais do direito sancionador brasileiro, no que diz respeito 

à independência entre as instâncias de responsabilização e ao modo como podem 

comunicar-se entre si.  São abordadas a actio civilis ex delicto, os efeitos da sentença 

penal sobre as demais instâncias e aspectos da coexistência da Lei n. 8.429/1992, afeta 

à improbidade administrativa, e da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a 

responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, nos planos administrativo e civil, pela 

prática de atos lesivos à administração pública. 

 
  



12 
 

 
 
Gestão, 
Comportamento, 
Ferramentas, 
Organização e 
Métodos 
__________________________________________ 
 
• Gestão para ISO 9001     

• Plantão Forense 

• Postura Profissional  
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Gestão para ISSO 9001 – 

Módulo Básico I 

Carga horária: 3 horas 

As aulas sobre “Gestão de Risco”, 

“Gestão de Partes Interessadas” e 

“Avaliação de Indicadores”, 

ministradas pelo professor Bruno Soares, foram concebidas dentro de um projeto de 

certificação ISSO e adaptadas para uso do ambiente virtual de aprendizagem do 

IEP/MPRJ. O curso, de natureza introdutória, apresenta aspectos conceituais e 

práticos sobre indicadores, riscos e partes interessadas, com ênfase na aplicação 

cotidiana no MPRJ. 

_____________________________________________________________________________________ 

Plantão Forense 

Carga horária: 3 horas e 30 minutos 

Este curso é composto por seis aulas 

sobre os principais temas 

relacionados à atuação de membros 

e servidores junto ao plantão 

judiciário. 

Aulas: Prisão em Flagrante – Procurador de Justiça Antonio José Campos Moreira; 

Procedimento de Apuração de Ato Infracional – Luciana Benisti; Medidas 

Protetivas de Urgência - Promotora de Justiça Lúcia Iloízio; Aspectos Cíveis – 

Promotora de Justiça Bárbara Salomão; Medidas Cautelares – Promotor de Justiça 

Bruno Gangoni; Rotinas Administrativas – servidora do MPRJ Thaiza Marques. 

_____________________________________________________________________________________ 

Postura Profissional 

Carga horária: 2 horas 

O curso tem o objetivo de aprimorar o 

potencial profissional e pessoal dos 

servidores e estagiários, abordando 

temas ligados a apresentação 

pessoal, postura, comunicação, 

relacionamento interpessoal e equilíbrio emocional, na busca de um ambiente de 

trabalho harmônico, saudável e produtivo.   
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Idoso e Pessoa 
com Deficiência 
______________________________________________ 
 
• MP Inclusivo – Supervisores e Equipe 

• MP Inclusivo - Estagiários   
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MP Inclusivo – 
Supervisores e Equipe 

Carga horária: 3 horas 

Voltado para o trabalho de 

supervisores e equipe, o curso trata 

como o estágio para alunos com 

deficiência é poderosa ferramenta de 

inserção desse segmento na comunidade, aliando educação ao trabalho, em 

consonância com os preceitos constitucionais. As diretrizes apontadas na Lei n° 

13.146/2015, em especial nos Capítulos IV e VI, norteiam o Projeto "MP Inclusivo", bem 

como as responsabilidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

enquanto fomentador de políticas públicas. 

_____________________________________________________________________________________ 

MP Inclusivo – 
Estagiários 

Carga horária: 30 minutos 

Sob a ótica de trabalho dos 

estagiários, o curso trata de como a 

ocupação para alunos com 

deficiência é poderosa ferramenta de 

inserção desse segmento na comunidade, aliando educação ao trabalho, em 

consonância com os preceitos constitucionais. 
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Infância e 
Juventude 
_______________________________ 
 
• MCA + Quero Uma Família 

• Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares                

• Tópicos de Infância e Juventude - Infracional                    

• Tópicos de Infância e Juventude - Não Infracional            
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Capacitação do Sistema 
MCA e Quero uma 
Família 

Carga horária: 1 hora e 45 minutos 

Neste curso é oferecido treinamento 

de capacitação nas ferramentas do 

Sistema MCA e apresentado o projeto 

Quero uma Família. É destinado exclusivamente a membros e servidores que atuam 

em órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

_____________________________________________________________________________________ 

Processo de Escolha de 
Conselheiros Tutelares 

Carga horária: 1 hora e 20 minutos 

O curso é ministrado pelo Promotor 

de Justiça Rodrigo Medina e aborda o 

processo de escolha dos Conselheiros 

Tutelares. Trata das principais 

diretrizes sobre o processo de escolha, regras gerais previstas no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Análise da Resolução 170/2014 – Conselho Nacional das Crianças e 

dos Adolescentes (CONANDA): processo de escolha unificado e seus aspectos 

práticos. 

_____________________________________________________________________________________ 

Tópicos de Infância e 
Juventude - Infracional 

Carga horária: 2 horas e 20 minutos 

O curso é dividido em duas aulas 

sendo a primeira ministrada pela 

promotora de Justiça Luciana 

Benisti, que aborda o procedimento 

de apuração da prática de ato infracional.  Nesta seção, são explicadas as fases 

extrajudicial e processual, com foco nas formas de atuação ministerial. 

A segunda aula é ministrada pelas assistentes sociais Anália e Márcia acerca da 

fiscalização do sistema de aplicação de medida socioeducativa. São abordadas as 

competências, atribuições, diretrizes, objetivos, fiscalização, entre outros temas 

relativos ao plano de execução de medidas socioeducativas.  
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Tópicos de Infância e 
Juventude - Não 
Infracional 

Carga horária: 2 horas 

O Curso é composto por três aulas. 

Na primeira, o promotor de Justiça 

Rodrigo Medina aborda o sistema de 

garantia de direitos da criança e adolescente vítima de crime, que está disciplinado 

na Lei 13.431/17. Aprofunda-se na importância da atuação ministerial como ator 

integrante desse sistema. 

Já na segunda aula, o promotor discorre sobre a racionalização da atuação do 

Ministério público na área da infância e juventude em matéria não infracional. 

Ressalta-se a importância da adoção de medidas resolutivas visando maior 

efetividade na implementação de políticas públicas na área da infância.  

A terceira aula é ministrada pela promotora de Justiça Luciana Caiado, na qual são 

abordados os Conselhos de Direitos e sobre os fundos na área da infância e juventude. 

Destaca-se o papel do Ministério Público como fiscal da atuação do órgão de defesa 

da infância, bem como o controle da utilização dos recursos que compõe o fundo.  
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Meio Ambiente 
___________________________________________ 
 
• Justiça Social e Saneamento Básico 

• Responsabilidade Civil Ambiental  
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Justiça Social e 
Saneamento Básico 

Carga horária: 1 hora 

A técnica pericial do GATE Maria José 

Saroldi aborda a temática do 

saneamento em suas várias 

dimensões, analisando aspectos 

institucionais, legislação, impactos sociais e outros reflexos associados à estratégia 

para implementação de planos de saneamento básico, que compreendem 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e drenagem urbana. A 

exposição abrange tanto a Política Nacional de Saneamento Básico quanto a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, indica a previsão legal no nível de cada ente e detalha 

a forma de elaboração, cumprimento e fiscalização dos respectivos planos, com foco 

na esfera municipal. 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsabilidade Civil 
Ambiental 

Carga horária: 1 hora 

Neste curso, o professor Vinícius 

Lameira, promotor de Justiça do 

MPRJ, aborda na primeira aula os 

principais conceitos e temáticas a 

respeito do dano ambiental e, na segunda, oferece um panorama sobre a legislação 

e entendimentos jurídicos sobre a Responsabilidade Civil Ambiental. 
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Tutela Coletiva 
__________________________________________ 
 
• Tópicos de Tutela Coletiva  
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Tópicos de Tutela 

Coletiva 

Carga horária: 1 hora 

O curso é ministrado pelo professor 

Fabrício Rocha Bastos e aborda 

tópicos especiais de tutela coletiva. 

Explica-se a relação entre ação individual e ação coletiva, as repercussões processuais 

da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro no Termo de Ajustamento de 

Conduta e finaliza-se discorrendo acerca dos instrumentos jurídicos extrajudiciais. 

 

 


